
 راه دور و پاي خسته

روزها  نیا م،یگذرکه ب زیعز ةزادیعل ایمیتوسط ک لیبرز کیالمپ يکسب مدال برنزِ تکواندو نیغرورآفر بخش واز خبر مسرت
  شده است: نیعج ياناراحت کننده با انتشار اخبار تلخ و

پناه یآزار و رماننده است از آنچه بر مردم بو دل ایگو ينماد ،يسور ۀسال 5، کودك »عمران« رانیمبهوت، مغموم و ح ریتصو
 ۀنیو موشک و خمپاره و گلوله و خون و کشتار، سهم هر روز دهیرا نچش تیهاست طعم امنکه سال ییهارود؛ انسان یم يسور

است که  یخود خبر ندارند. طنز تلخ يکلمه از فردا یِاللفظتحت يبخت برگشته که در معنا یجماعت است؛ یاز زندگ شانیا
به  دیام و شیو گشا »یآبادان«کننده یتداع دیکه با یاست؛ عمران هیسور یِهولناك و دهشتناك کنون تی، نماد وضع»عمران«
 تیا روار نیخون يوجگرها یخراب و یرانیو ،ياز هر امر شیبدون مصداق شده و ب یمسما و لفظ یب یباشد، بدل به اسم ندهیآ
  کند... یم

لغو  زیرانگبسفأانتشاراخبارت است. پس از زیسف برانگأت زیرود نیفرهنگ م ۀآنچه در داخل کشور و عرص ن،یبر ا افزون
 رین وزباب، معاو نیفرهنگ و ارشاد در ا ریآشکار وز یِنیکلهر در استان خراسان و عقب نش نیو حس يشهرام ناظر يهاکنسرت

انکه به بعد ممنوع است؛ همچن نیاز ا یقیکنسرت موس يبرگزار زینها گفته، در دانشگاه راًیاخ يو فن آور قاتیعلوم، تحق
 نخست انیو سال یهاشم يجمهور استیدوران ر(یهفتاد شمس ۀکه من در ده يمختلط ممنوع است. روزگار ياردو يبرگزار

 يهاها، هم کنسرتکردم؛ دردانشگاه یم لیتهران تحص ی) دانشجو بودم و در دانشگاه علوم پزشکیخاتم يجمهور استیر
  . مختلط... يشد، هم اردویبرگزار م یقیموس

 ۀربتج نیهشتاد، همچن ۀانگلستان در ده کیخود در دانشگاه وار لیتحص ۀسال 4ـ  5 ستهیز ۀنگرم و تجربیبه پسِ پشت م یوقت
 اسید قگذریما م يهادانشگاه يدهم و با آنچه در فضاینظر قرار مدردانشگاه تورنتو را مد سیو تدر قیتحق ریسال اخ 5 ستهیز
 یکنم: ما در داخل کشور با چه مشکالت و مسائل یغمناك را تجربه م یو غم ردیگیم ارا فر رمیضم قیعم یاندوه کنم،یم

ما  انیدرم ییدانشجو يو اردو یقیکنسرت موس يچون برگزار یو هنوز که هنوز است مسائل متعارف میبانیو دست به گر ریدرگ
و  یمسائل عمل نی! از اکنند؟یدست و پنجه نرم م یچه امور و مسائل با یخاک ةکر يسو نیا يهاحل نشده؛ مسئوالن دانشگاه

رغم سخنان و همچنان مبهم است و به زیو حدود و ثغور آن ن »یاسالم یِعلوم انسان« ۀپر غص ۀقص م،یکه درگذر ییاجرا
ئله همچنان است، مس یرانیا یِانعلوم انس یسطور که از اهال نیا ةنگارند يباب گفته و برگزار شده، برا نیکه در ا یینارهایسم

 م؟؟یبرس یناموجود مطلوب تیو به چه وضع میکنعبور یموجود نامطلوب تیقرار است از چه وضع ستیمعلوم ن چیمبهم است و ه
که با علوم  نندیبیم کنند و قدریو اظهار نظر م ندیگویب سخن مبا نیدرا یاست که در داخل کشور، کسان یاسباب شرمندگ

 ،یآلمان ،یسیانگل( یزبان فرنگ کینکرده و با  لیها تحصنیپلیسید نیندارند و در ا یقیعم و يجد ییآشنا دیجد یِانسان
  ندارند: ییشده، آشنا دیها بدان زبانها تولنیپلیسید نیا اتیاز ادب يری) که حجم کثيفرانسو

/ زم؟یوکو که بدان آ ياصخره/زم؟یر ایکو که به در يا/ قطرهزم؟یکو که به دل انگ ياخسته/...خنده یی، و پااست يراه دور«
 »غمناك است یغم ک،یرا هم غم هست به دل/ غم من ، ل گرانیاست که شب نمناك است/ د نیمثل ا


