س�عید احمدی:
رودک�ی ک�ه ب�ا
س�رودن «ب�وی
ج�وی مولی�ان»
امی�ر س�امانی را ب�ه بخ�ارا
بازگرداند ،دنیا را افسانه و باد
میخواند .بخشند هی دست
و دل ب�از س�مرقند و بخ�ارا
لب ج�وی آب مینشس�ت و
یاد جه�ان گ�ذران میافتاد.
نویس�ندهی ایل من ،بخارای
من س�رانجام ب�ه جایی کوچ
کرد ک�ه ن�ه ایلی اس�ت و نه
بخارای�ی .ای�ن س�رای پی�ر
بیبنیاد عجوزهی هزار داماد
اس�ت .ما به آمدن و رفتن در
ای�ن عالم مجبوری�م؛ البته با
دی�ر و زودش .کاش عم�ری
داش�تم ب�ه درازای زم�ان تا
ابت�دا و انتهای ای�ن جادهی
بیسر و ته را میدیدم؛ پیش
از جفتکانداخت�ن ابلی�س
ب�رای س�جدهنکردن بر آدم
تا آخر این قص�ه را .ولی فکر
میکنم اگ�ر ماج�را اینطور
پیشمیرف�ت دیگ�ر جایی
برای سوزنانداختن توی دنیا
نبود و نس�ل آدم باد میکرد
روی دس�ت زمین و آدمی به
جای وب�ا و کرون�ا از ازدحام
و تراک�م ب�ه انقط�اع نس�ل
میرسید .نتیجه میگیرم که
به همین عمر تقسیمشد هی
بین نسلی راضی باشم .شاید
اینطور بهتر باش�د .آدم آدم
است و شیطان شیطان و دنیا
دنیا .م�ا با قیافهه�ا ،رنگها،
نژادها و زبانه�ای متفاوت،
کث�رت ی�ک وحدتیم .م�ا با
تاریخه�ای ناگوی�ا و مهآلود
یا سرگذش�تهای آش�کار و
صاف ،پود و تار یک فرش�یم.
ترس همیش�ه ترس اس�ت؛
چ�ه در دل انس�انهای عصر
حج�ر بیفت�د و چ�ه در قلب
کاش�انیهای عه�د قج�ر.
ش�جاعت ه�م .تنبل�ی و
کوش�ایی هم .از همه مهمتر
عش�ق و نفرت .آدم عاش�ق
حوا بود و حوا عاشق آدم و هر
دو عاشق خدا .س�هم ابلیس
از فضول�ی در زندگ�ی آن دو
نفرت ب�ود؛ هم�ان چیزی که
با خون و خ�وراک و نطفه لیز
میخورد توی هی�کل و جان
ما و لخته میبندد و س�فت و
سخت و س�نگ میشود .هر
کدام از م�ا پیونددهندههای
نس�لها قس�متی داری�م از
عاشقی و سهمی از تنفر .یک
پایم�ان روی اس�کلتهایی
راه میرود ک�ه دندانقروچه
میکنند برای مرده و زندهی
دنی�ا و ی�ک پای دیگ�ر روی
فکهایی ک�ه گویا ب�ه مرگ
و حی�ات لبخن�د میزنن�د.
تعج�ب ن�دارد اگ�ر هم�هی
راندهش�دههای از بهش�ت و
اس�یران خ�اک را «صف�ت»
بنامیم .م�ا یک غ�رور ممتد
ی�ا خش�وع دامنهداری�م.
ایمانی ازلی و اب�دی یا کفری
همیشگی .عش�قی بیپایان
یا نفرت�ی سلس�لهوار .فریاد
همیش�ه فری�اد اس�ت و
س�کوت ه�مواره س�کوت.
ع�دد حنجر هه�ا اینه�ا را
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پرشمار نشان میدهد .برخی
جاها ح�ب و بغض و عش�ق و
نف�رت آدم�ی تصادفه�ای
هولناک�ی را رق�م زد هان�د؛
برای همین بیشتر به چش�م
میآین�د« .س�فک دم�اء و
فساد فیاألرض» وقتی روی
صفح�ه و صحن�هی زمی�ن
میآید ک�ه نفرت ،عش�ق را
فیلت�ر کن�د؛ هنگام�ی ک�ه
رذای�ل ابلیس�ی روی س�ر و
گردن فضایل انس�انی چنگ
و جنب�ره بین�دازد و زمان�ی
که خریت آدمی ب�ا حریت او
مانن�د دو قوچ تنومند ش�اخ
به شاخ ش�وند .هولناکترین
تصادفهای زنجیرهای صفات
بن�یآدم هر کدام ی�ک مبدأ
تاریخی دارد .جایی که تراکم
شور و ش�یرین و تلخ و ملس
خلقیات ما بدجور به جان هم
افتادهاند .دس�ت قابیل نبود
که سنگ را بر گیجگاه هابیل
کوبید؛ بلکه حسادت و غرور
و خودبینی و زیادهخواهی بود
که خون مهربانی و خوشدلی
و خل�وص و پاکاندیش�ی را
روی خاک ریخت .جای هیچ
ک�دام از م�ا در هی�چ زمانه و
حادثهای خالی نیست .وقتی
نوح را مس�خره میکردند ،ما
هم بودیم .زمان�ی که ابراهیم
را در آتش انداختن�د ،ما نیز
حضور داشتیم .شاید هنگام
نص�ب صلی�ب برای کش�تن
عیس�ی ،ما نیز ی�ک پتک و
کلنگ محکم و پ�ر از غیظ و
غضب ب�ر زمی�ن زدهایم .چه
بسا س�نگی که دندان محمد
را شکس�ت ،از دس�ت ما هم
رها شده بود .ما وارث صفات
و خصائص نی�ک و بد همهی
نسلهای بشریم .باید از خود
بپرسیم که «یا لیتنا کنا معک
فنفوز فوزا عظیم�ا» گفتن ما
راس�ت اس�ت یا دروغ؟ مهم
نیست قلب ما در کدام روزگار
بتپد و سینهی ما در کدام هوا
نفس بکش�د .مهم این است
ک�ه ببینی�م م�ا وارث کدام
رگ و ریش�ه از اج�داد دور و
نزدیک خودمانی�م .غوغایی
از کربلا در صح�رای جان ما
برپاس�ت .اگر ملک ری و زن
و زندگ�ی و زرق و ب�رق دنیا
آرزوی غال�ب قلب ما باش�د،
سرگین اسب عمرسعد را هم
به چش�م میکش�یم .چرک
دس�ت و پای ش�مر و خولی و
حرمله و ابنزیاد را هم با زبان
برق میاندازیم .س�که و ارز و
ب�ورس و ملک و می�ز و ویال و
ژیال و اس�م و رسم نمیگذارد
مثل حر ریاحی فکر کنیم .فرق
است بین آنکه در مدار صفات
آزادگ�ی و جوانم�ردی قمر
بنیهاش�م به کم زندگی خود
کیفیت میبخشد با کسیکه
مانند ش�بثبن ربعی به طول
عمری رذیالنه تن میسپارد.
میراث ما برای فرزندان خاک
فقط صفت اس�ت؛ خوشدلی
ی�ا بددلی؛ عش�ق ی�ا نفرت؛
عبودیت ی�ا عصی�ان؛ ذکر یا
نس�یان .همان صفاتی که در
رگههای شیرین یا شور زندگی
بشر به دست آوردهایم.

