این نشانی همهی عاشقانههای عاقالنهی من است:

مزینان

خیابان شریعتی ،حسینیهی ارشاد

دکتر معتقد بود :ایمان ما ،ملت ما ،تاریخ فردای ما ،کالبد زمان ما ،به خون #حسین محتاج است

کتابخانهی قدیمی پدرم
برای خودش یک پا حسینیهی ارشاد بود

خدای کویر

روزهای اول دانشجویی دکتر شریعتی را
تنها جامعهشناس ایرانی معرفی میکردم
زهرا ش�کوری :خاطرم هست
که از ده -یازده س��الگی همیشه
کتاب خوان��دم .انواع داس��تان؛
از داس��تانهای زرد که شروع و
جاذبهی کتابخوان��یام بود تا
آثار حرفهای و فاخر از نویسندههای بهنام ایرانی و
خارجی .سالهای اول دبیرستان بودم که از اقبال
خوبم ،در زمین بالاستفادهی کنار منزل پدریام
کتابخانهای مجهز ساختند و فردای افتتاحیه عضو
ثابتش شدم؛ مشتری س��مج و پروپاقرص! بیشتر
کتابداستانهای کتابخانه را خواندم :از «پنجره»
و «اتوبوس» و سایر آثار فهیمه رحیمی تا «کلیدر»
 ۱۰جلدی محمود دولتآبادی« ،چش��مهایش»
بزرگ علوی ،آثار ج�لال و ادبیات روس که برخی
را حتی دوبار دوبار میخواندم تا جایی که متصدی
پیر کتابخانه مش��کوک ش��د و ش��روع کرد به
س��ینجیم دربارهی داس��تان کتابها .البد فکر
میکرد الکی و پی بهانه میروم و میآیم .وقتی دید
ذوقم بیهوده نیست و واقعا خوانندهام ،شروع کرد
به تشویقم و اینکه چی بخوان و چی نخوان! یادم
میآید خیلی از کتابهای خوب را خود پیرمرد به
من معرفی کرد...
کتابهایی که در عکس میبینید ،شاید از قبل به دنیا
آمدن من در کتابخانهی خانهی ما بوده .موقعی که
داش��تن آنها جرم بود و زندان و شکنجه داشت ،در
انواع و اقسام پستوها پنهان شده بودند و پدرم (مردی
روشن و آگاه؛ انقالبی و مذهبی) پای تمام جلسههایی-
بهویژه در حسینیهی ارشاد -نشسته بود که تکتک
جملههای این کتابها در انقالبیترین ،هیجانیترین
و پرشورترین فضای ممکن ،از دهان خود دکتر علی
شریعتی خارج میشده .تمام این سالها کتابها را
در خانه میدیدم و تعریف ایدئولوژی پش��ت آنها و
تفکر نویسندهاش را از پدرم میشنیدم .کتابخانهی
قدیمی پدرم برای خودش یک پا حس��ینیهی ارشاد
بود و من آرزو داشتم که همهی آنها را کامل بخوانم
اما جز در حد تورقهای گاه و ب��یگاه نخواندم .مثل
اینکه هنوز وقتش نرسیده بود .از شریعتی شنیدن
و از شریعتی گفتن و دربارهی شریعتی بحث و حتی
جدل کردن ،در خانهی ما رس��می مت��داول بوده و
هنوز هم هس��ت؛ ش��اید بههمین خاط��ر در دوران
دانش��جویی ،آنهم در رشتهی حس��اس ،جذاب و
محبوب «جامعهشناسی» حرفی برای گفتن داشتم.
آن روزهای اول دانش��جویی ،دکتر شریعتی را «تنها
جامعهشناس ایرانی» معرفی میکردم .اگرچه هنوز
همهی کتابهای دکتر را نخوانده بودم...

[روزی که مفهوم کلمهی #اگزیستانسیالیسم
را در کت�اب «جهانبین�ی و ایدئول�وژی»
خوان�دم ،موض�وع انش�اء آن هفت�هام را
با هیجان�ی وصفناپذی�ر انتخ�اب کردم:
«دستس�ازهای نازیب�ا از انس�ان بهن�ام
اگزیستانسیالیس�م» .نگاههای پر از س�ؤال
همشاگردیهایم و البته چشمهای بهتزدهی
معلمم�ان را هرگز فرام�وش نمیکنم که به
نظرم لذتبخشترین نمرهی #بیست دوران
تحصیلم بود

خوشگذرانی نیامدهام .اوایل که بیتاب میشدم ،خودم را در کتابفروشیهای
خیابان انقالب غرق میکردم اما کافی بود چشمم به کتابهایش بیفتد؛ روز
چ جای شهر اقناعکننده نبود؛ حتی تاب نشستن روی
از نو ،دلتنگی از نو! هی 
هیچ صندلی کتابخانهای را هم نداشتم .طغیان دلتنگیهایم با نشستن در
ی است تمام
کنج دلنشین کافههای شهر هم التیام نمییافت .حاال چند سال 
حجم دلتنگیها و سؤال و جوابهایم را یکراست به خیابان دوستداشتنی
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انگار برای فهم یا بهتر بگویم؛ برای طلب و دانستن
آنچه بین خطوط این کتابها نوشته شده ،باید
به میزانی از بلوغ فکری رسید ،به میزانی از عطش،
به اندازهای دلزدگی یا دلخوری حتی که باعث
ش��ود بگردی و بیابی آنچه را ک��ه روحت را آرام
کند ،سؤالهایت را جواب دهد ،برایت سؤالهای
بیجواب بسازد و دلت را به داشتن خدایی ساده و
مهربان در همین نزدیکی امیدوارتر کند؛ خدایی
از جنس همان خدای حی و حاضر کتاب «کویر»
شریعتی .خدایی ملموس ،رحیم و عزیز...

س�مانه س�اجدی :آش��ناییام ب��ا او به س��الهای دور
برمیگردد؛ زمانی که هنوز س��واد خواندن و نوش��تن هم
نداشتم ،جمعهها طنین صدای پرصالبتش را از کاستهای
بینظیرش میشنیدم که با شهامتی مثالزدنی ،بر جهان
بیخدای بیخ��ردی عالمانه میغرید .زمان��ی را به خاطر
میآورم که تازه خواندن و نوش��تن را آموخته بودم و قفس��هی کتابخانهی
کوچک میزتحریرم پر بود از کتابهای انتش��ارات شکوفه که در صفحهی
اولش��ان ،تقدیم مادرم خ��وش میدرخش��ید .البته ب��ا «کیهانبچهها» و
«س��روشکودکان» هم خیلی مأنوس بودم .اما به مج��رد آنکه از خواندن
کتابهای ردهی سنیام فارغ میشدم ،به سمت کتابهای بیشمار او پرواز
میکردم؛ آخر رؤیای من خیلی بزرگتر از افسانههای صفحات بعضا رنگی
ب داستانی بود .من عاشق کتابهایی شده بودم که برخالف
و عکسدار کت 
جلد تیرهش��ان ،کلماتی به روشنایی فجر داش��تند؛ کتابهایی که برایم به
مثابهی دروازهی دانایی بود و ش��اید از همان دوران اس��یر جادوی جمالت
بیبدیلش شدم .اوایل ایجاب میکرد کلمهبهکلمهی حرفهایش که گویی
به رمز نوشته شده بود را رمزگشایی کنم؛ برخی کلماتش بوی فرنگ میداد
ی که هنوز س��نش دورقمی نش��ده بود ،نامفهوم بود .زیر
و برای دختربچها 
کلمات و عباراتی که برایم مثل دریایی عمیق بود ،با مداد خط میکش��یدم
تا زحمت معناکردن کلمات قلمبهسلمبهاش را با اشتیاق روی دوش اولین
ی زندگیام #مادر بیندازم .کالمش که معنا میشد ،همچو
معلم دوستداشتن 
رودی روح تشنهام را سیراب میکرد و من زندهتر میشدم .او از روزگار تاریک
ملتهایی که بردگان فکری و ایدئولوژیک فیلسوفان بیخدای ندانمگرایی
ش��دهاند میگفت و دردمندانه میخروش��ید علیه حکام جوری که همچو
حیواناتی وحشی ،سراسر زندگیش��ان را پر از لذتجوییهای بیحد و مرز
مادیگرایانه کرده بودند ...و من در میان دنیای کلمات مسحورکنندهاش-
که آمیخته به شور و ش��عور و ملبس به جامهای از اندیش��ههای ناب بود -با
اشتیاقی وصفناپذیر در دنیای افکارش نفس میکشیدم .صراحت بیانش،
آمیخت ه به ایمان و اعتقادی راس��خ بود و دریچهی قلبم با شنیدن و خواندن
ح صادق مبدل میش��د .در کالمش بر سبک
کالمش از تاریکی جهل به صب 
زندگی انس��انهای بورژوا س��خت میتازی��د و بیهیچ مس��امحهای با این
طبقهی متفکرنمای متکبر رفاهزده میجنگید .ایس��مهای درون گفتارش
را با اش��تیاق فراوان معنا میک��ردم .یادم میآید روزی ک��ه مفهوم کلمهی
#اگزیستانسیالیسم را در کتاب «جهانبینی و ایدئولوژی» خواندم ،موضوع
انشاء آن هفتهام را با هیجانی وصفناپذیر انتخاب کردم« :دستسازهای نازیبا
از انسان بهنام اگزیستانسیالیسم» .نگاههای پر از سؤال همشاگردیهایم و
البته چشمهای بهتزدهی معلممان را هرگز فراموش نمیکنم که به نظرم
لذتبخشترین نمرهی #بیست دوران تحصیلم بود .او به بهترین شکل ممکن
روح جس��تجوگر و ناآرامم را از لذتی بیانتها سیراب میکرد و این احساسی
اس��ت که هنوز هم با خواندن کالمش ب ه آن دچار میشوم .او تربیتشدهی
مکتبی بود که نور امید شبستان دنیا را «حس��ین وارث آدم» میدانست و
معتقد بود؛ انسان باید نخست بر علیه نفس��ش برآشوبد ،نفسی که بر تخت

طمع تکیه زده و گویی اژدهایی اس��ت حریص که جز به بازار مکارهی دنیا
نمینگرد .او ب ه زیبایی به تش��ریح «بیماری الیناس��یون» و احواالت اسفبار
انسانهای مبتال به این مرض سخن میگفت .انس��انهایی که دنیایشان
تحت تأثیر #ماشینیس��م و #ساینتیس��م و س��رمایهداری قرار میگیرد و
گاه فراتر از آن به اس��تعمار فرهنگی و مذهبی نیز منجر میشود .بازگشت
بهخویشتن بهعنوان راه درمانی است که در اندیش��هی واالی او بارها طرح
شده است .او به صراحت بسیاری از رفتارهای انسان مدرن را يک نوع بيماری
بزرگ اجتماعی تلقی میکرد و برای رهایی از ش��ر تار و پود عنکبوت نفس
که با بزاقی از فریب تنیده شده و چشمان فؤاد انسان را کور میکند ،نسخهی
عاشورا میپیچید« :ایمان ما ،ملت ما ،تاریخ فردای ما ،کالبد زمان ما ،به خون
#حسین محتاج اس��ت» .حاال هروقت دلتنگش باشم ،در شهر گم میشوم؛
گویی خیابانهای شهر از نگاههای بیحوصلهام میخوانند که برای خری د و

شریعتی میبرم؛ روبهروی همان گنبد خوشرنگ فیروزهای حسینهی ارشاد
که یادگاری از معلم انقالبیمان اس��ت میایس��تم ،با عینک سیاه آفتابیام
ی موس��میام را پنهان میکنم و آرامآرام
حوضچهی چشمان پر از بارانها 
اش��کهای طاقت از کفدادهام را که به روی گونههایم سراریز میشوند ،با
ن تکه از آسمان شهر آبیتر است و هوایش
پشت دستانم پاک میکنم .برایم آ 
مطبوعتر .طنین طوفانی کالمش را از تکتک آجرهای آنجا میشنوم؛ بنایی
که به #حق یادمان میآورد او در زمانهی استیالی جهل ،چگونه ابراهیموار،
بتهای #تجدد و #تحجر را در ذهن انسان مسلمان شیعه با تبری از اندیشه
و تیغی از خطابه میشکست .دیری است که با او در خلوتگاه خویش سخن
میگویم :عزیز دل! برخی به کالمت با نگاه��ی کوتهبینانه خرده میگیرند،
همان روش��نفکرمأبانی که جز ترجمهی متون غربی ،حرف��ی برای ارائه به
دانشجویان خود ندارند و با پلشتی خیرهکنندهای هنوز متهمت میکنند که
فالنی متمایل به فالن مکتب کفرستان بود و گاه پا را فراتر از گلیم معرفت و
اقلیم فهم میگذارند و نگاهت را در تضاد با دین مبین اسالم ،مکتب انسانساز
ش��یعه و نهاد مرجعیت میخوانند! با آنکه بارها ب ه جرم زبان سرخ در دفاع
از حجرهها و حوزهها توسط #ساواک دستگیر شدی .نمیدانم این حجم از
وقاحت در پافشاری بر نادانیش��ان که با تفرعن و تبختر ممزوج شده ،برای
انتقا م کور از یک معلم انقالبی چهس��ودی برایش��ان دارد که در محافل و
رسانههای لیبرالی چپ و راست خود اینگونه بر سرت فریاد میزنند! هم هی
گیرشان آن چند جملهای است که به رفیق شفیقت حاجرحیم ازغدی گفته
بودی که هرگز در محیط امن و آرام سیاسی ،قلمت نمیچرخد! حقا که هیچ
میانه نداشتی با عافیت؛ و اینگونه بود که شر میبارید ،شرر میبارید از قلم
خیرت! البته که تو عاری از اشتباه نبودی و خود مردانه به سستی برخی اظهار
نظرهایت معترف ،اما بهراستی مگر میشود کتاب «حج» تو که نشان از فهم
ق از ضرورت دین و ارکان آن است را نادیده گرفت و بهراحتی یک لیوان
عمی 
آب خوردن از کالم شیوایت در «علی تنهاس��ت» گذر کرد؟! آنجا که نهیب
میزدی بر انسان #شیعه که «علی را فرش��ته نپندارید؛ او برتر از فرشتگان
است! ظلم است اگر با صفات فرشتگان #علی را مدح و ثنا کنید! صفات بارز و
ارزشهای واالی انسانیاش را از برتری شخصیت علی بدانید که از #فرشته
نمیتوان پیروی کرد و فرشته نمیتواند جامعهی بشری را نجات دهد! انسان
متعالی است که میتواند #انسان را نجات بخشد؛ و انسان متعالی علی است!»
آنجا که تنهایی علی را مجس��م میک��ردی که چرا در میان ش��یعیان ،یک
تئاترنویس قهاری مانند #برشت وجود ندارد که با بهره از هنر ،راز این مهم
را بر ما معلوم کند که چرا آن یکهامیر مؤمنان ،سکهی غم و غربت خود را بر
سر چاههای نخلس��تان ضرب میکرد؟ آری! سالها از برگزاری کرسیهای
نظریهپردازیات میگذرد و همچنان نهفقط خاطرههای ش��یرینش ،بلکه
برکاتش در قلبها به یادگار مانده .دردمندانه حسرت میخورم که چرا او را
هرگز از نزدیک ندیدم ،حتی در روزگاری که میزیست متولد نشدهام اما باورم
هست سالهای پرطنین حیاتش را حس کردهام ،رنج در پس آوای کالمش
را نوش��یدهام و از آن لحظه به بعد ،در نزدیکترین کافه به آن حس��ینیهی
فیروزهای ،دوستدار تلخی قهوههای بیشیر و شکر شدهام...

