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آنکت )تقاضای عضويت(

نوشتار زير را  22ساله بسال )1354ش (.به سفارش اصغر محبوب پيوست تقاضای عضويت در حزب توده کردم .در آن بخوبی
می توان "از خودبيگانگی" آگاھانهای را لمس کرد که ھويت ،فرديت و شخصيت خود را زير پا می گذارد تا بتواند به "صفوف
انقالبيون" بپيوندد) .حتی شيوۀ نگارش نيز "خودمانی" و يا "آلاحمد"ی است!(
جالب آنکه با اينھمه بايد پس از انقالب در طی جلسۀ محاکمه ای ثابت می کردم که چگونه از خانواده ای بھائی برخاسته ام ،اما
وابسته به  CIAنيستم! اينکه پس از آن عضويتم در حزب مسکوت ماند و تنھا بعنوان "ھوادار" می توانستم فعاليت کنم گفتن ندارد.

با دو تا بچۀ ھمسايه زير آفتاب کمرنگ زمستانی ،کنار ديوار ،ايستاده بوديم و يکصدا می خوانديم:
خورشيد خانم آفتاب کن ،يه من برنج تو آب کن،
ما بچه ھای گرگيم ،از سرمايی بمرديم!
پدر بچه ھا چند قدم آنطرفتر سخت مشغول ِگلبازی بود .البته او اسباب اين کار را ھم داشت و بعدھا فھميدم که تمام
خانهھای ده از برکت ھمان قالبھای چھارگوش خشتزنی سر پا ايستاده اند.
يکدفعه ھيکل مادرم را باالی سرم ديدم و دستم را توی دستش که من را به طرف خانه می کشيد و زمزمه می کرد ":تو
نبايد با بچه ھای توی کوچه بازی کنی .اونا تربيت ندارند!"
و من تربيت داشتم .يعنی اينکه ھيچ وقت فحش نمی دادم و دو تا مناجات از حفظ بودم که تو خيال خودم با کلماتش بازی
می کردم .يکی اين بود» :ای پروردگار ،قلب صافی چون دُرعطا کن «.و اين فقط يک سنگ صافی را در ذھنم نقش می
داد.
اينکه چرا من با اينکه توی ده بزرگ شدم حق دمخوری با بچه ھای ديگر را نداشتم سر درازی دارد :ما بھائی بوديم و
بھائيان به اعتقاد خودشان حامل پيام سعادت و خوشبختی برای بشری ھستند که دردھا و مصيبت ھا گريبانگيرش شده .
اينه که بھائی ھا بايد توی دنيا پخش بشوند و در ھر نقطه ای از اين دنيای وانفسا مثل شمع بسوزند و با رفتار و آدابشان
جھان را روشن کنند .و مادر من که پسر بزرگش را فرستاده بود اروپا برای تحصيالت عاليه ،موقعيت را مناسب ديد تا
با پايين آوردن سطح زندگی آب باريکه ای برای اخوی سفر کرده فراھم کند.
اينطور شد که خانواده )با من دوساله( رخت مھاجرت بست .البته نبايد از تھران زياد دور می رفتيم ،چون پدرم ميبايست
به ادارهاش می رسيد و از اين قرار اميال آن جھانی و امکانات اين دنيايی دست بدست ھم دادند و ما را به دھی بنام
لويزان که االن توسط خانه ھای قوطی کبريتی درجه داران ارتش بلعيده شده ،پرتاب کرد .و باز ھمينطور شد که من تا
ھفت سالگی ھيچ ھمبازی جز برادرھای بزرگترم و مرغھای مادرم نداشتم.
با اين ھمه بد نبود .آقای خودم بودم و عزيز پدر .طبيعت اسرارآميز و با ابھت اطرافم آنچنان تسخيرم کرده بود که آدميان
دور و برم را ھم مسخر در اين حماسۀ پرشکوه می ديدم .يونجه زارھا در نمنم باران ،عمق نيمه تاريک و پر جنب و
جوش آسياب ده ،تعزيه در ميدان ده ،سوراخھايی در تپه ھای اطراف که می بايست روزی النۀ گرگھا بوده باشند ...ھمه
و ھمه ابعاد دنيای کودکی من بودند.
اين نارسی شخصيت ،يعنی عدم اين شناخت که من ،انسانی ھستم مثل ديگران ،در من تا نوجوانی دوام آورد و ھرچه
آدمھای بيشتری را در اطرافم می شناختم بيشتر فرديت خودم را احساس می کردم و ھيچگاه اين فرصت بدستم نرسيد تا
در تقابل با ديگران خودم را بازيابم.
اين بود تا زمانيکه رسالت خانواده در لويزان به پايان رسيد يا بھتر بگويم ،مسلمانان خبيث با آنکه از ما محبتھای بيدريغ
ديده بودند )خرداد  (42تعصبشان بجوش آمد و يکی از بھائيان را چاقو زدند و بچه ھای ده در روز روشن به پدرم
سنگ پراندند .پدر و مادر من ھم با اينکه بھائی خيلی مؤمنی بودند فرار را بر قرار ترجيح دادند ،زيرا ھيچ حوصلۀ
اينکه شھيد راه حق شوند و بچه ھايشان را يتيم بگذارند نداشتند.
حاال بيا و خودت را با محيط تھران و ھمسن و سالھايت که سر َده تا مثل تو را يکجا شيره می مالند تطبيق بده! باری
اين ادامه داشت تا اينکه در چھارده سالگی به کالسی که در آن آثار بھائی بطور سيستماتيک و خيلی دھان پرکن به
معلمی جوانی با استعداد و پرشور )فرھنگ ھالکويی( تدريس می شد راه پيدا کردم و درھای جھانی نو برويم باز شد و
زندگيم گردش جديدی يافت .و ھمۀ اينھا فرصتی بود تا برتری از دست رفته را نسبت به ديگران جبران کنم.
با جوانھای خيلی بزرگتر از خودم رفت و آمد پيدا کردم و به کمک دوستانی از اين دست از خانواده و زندگی يکنواخت
و حساب شدهاش جدا شدم و افق ديدم می رفت تا روزبروز گسترده تر شود.
بچه ھای خوبی بوديم و خيلی کتاب می خوانديم .به ھمه جا سرمی کشيديم و دلمان می خواست که در ھر فن و رشته ای
دست داشته باشيم .به پادگانھا سرمی کشيديم و در قھوه خانه ھا ناھار ميخورديم ...ولی چه می شود کرد که در محيط
بسته کورۀ حقيقت جويی را نمی توان پيوسته گداخت.
از طرف ديگر به مناسبت بھائی بودن فعاليت ھايمان درتشکيالت بھائی خالصه می شد که ابتدا کشش بسياری داشت
ولی خيلی زود عادی شد .خودمان را منجی ھای دنيا و برگزيدگان الھی حس می کرديم  ،ولی ھرچه بيشتر با رکود

جامعۀ بھائی آشنا شديم و ھرچه فزونتر درمحيط اجتماعی اطرافمان فرو رفتيم خودمان را ناتوانتر يافتيم .و ازھمه بدتر
آنقدر از اطرافيانمان باالتر رفته بوديم که ديگر نگاه تحسينآميز ايشان برايمان رنگی نداشت.
اين بود که بدرون خزيديم و عاشق شديم و دردھای بیغمی برای خودمان تراشيديم .با اين حال ھر دری را میزديم
بسته بود مگر کتاب که راھی بود تمام نشدنی .دردسر ندھم ،روشنفکر ُمد روز شديم با "ايسم"ھای رنگارنگ و غرغرۀ
افکار سارتر و راسل .و من که روز به روز تنھاتر می شدم .و دوستان که به وسيله ای برای وقت گذرانی و درد دل بدل
می گشتند.
محيط تھران جنگلی بود پرھياھو ،ولی خالی از ھرگونه حرکت محسوس و جز صدای قدمھای خودم در دنيای کتابھای
مختلف و افکار ژرف ،ھيچ صدای ديگری را نمی شنيدم .کتابھا را می بلعيدم؛ تاريخ و ھنر و از ھمه بيشتر فلسفه،
بمناسبت ژرفی بيشتری که داشت گريبانگيرتر بود .با افالطون زندگی می کردم و نيچه ھمۀ سلولھای مغزم را بکار می
انداخت .و باالخره ديپلم و امکان اينکه بروم تا دنيای اين بزرگان را که ھمه از غرب می آمدند به چشم ببينم و بخوانم.
و جای دشمن خالی که آلمانی که برايم زادگاه نيچه و بتھوون وپرورندۀ ھايدگر و ياسپرس بود )در شھر (Trierمحيطی
بود متشکل از مشتی دانشجوی عالف ايرانی و مردمانی سرد و بیفرھنگ!
و تازه وقتی که با اولين حمله ھا به بھائيت برخوردم مثل پتک توی سرم خورد .شروع کردم با داستانھای نويسندگان
مترقی ايران و ختم کردم با کتاب سرخ مائو! ولی ھيچگاه اين جرئت يا بھتر بگويم انگيزه را نيافتم که برتری ھای
فکری گذشته را در اين ميدان به رخ بکشم .و زندگی دانشجويی می رفت که روال خود را بيابد که سرو کلۀ دوستی پيدا
شد و به مصافی نابرابر فراخوانده شدم.
مدتی گذشت تا فھميدم که با ھمۀ زحمتھايم حقيقت را درنيافته ام و فقط مغزم را از افکار و فلسفه ھايی انباشته ام که ھمه
سرپوش الف زنی اند و حقيقت آن چيزی نيست که ھرکس دلش می خواھد ،يا بھتر بگويم توانايی دستيابی به آن را دارد.
ولی ضربۀ اساسی را آنجا خوردم که در يک دورۀ مباحثۀ پی درپی دريافتم که از چه مواضع فلسفی دفاع می کنم و
فلسفه ای عميقتر از آنچه فکرش را بکنم وجود دارد .فلسفه ای که تنھا در کتاب نميتوان آموختش ،بلکه بايد که در مکتب
زندگی.
گفتم که از دست فالسفۀ تاريخ گلی گرفته بودم و در ذھنم ھمه را کنار ھم چيده به دلخواه و بر حسب موقعيت اظھار
فضلی می کردم .ولی فضل فروشی ھيچگاه خواسته ھای انديشۀ ژرف را برنمی آورد .انديشه از ھر دست که باشد شعلۀ
انساندوستی را در قلب آدمی برمی افروزد ،با پرده دری از تناقضات راه می گشايد و تنور حقيقت جويی را می گدازد.
و ھمۀ اينھا را در فلسفۀ تاريخی ـ علمی که دستاورد فرزانگان قرن پيش است يکجا گردھم يافتم.
گذشته از اقناع منطقی اين فلسفه که ھمۀ رنگارنگی فلسفه ھای ذھن گرايانه را ھمچو دودی به آسمان می فرستد ،انسان
دوستی ژرف و واقعی اين مکتب بود که لرزه براندامم انداخت .آرمانھای توخالی ادبيات ايدئاليستی يا پيشنھادھای
غيرانسانی فالسفۀ قديم و جديد )مانند خودکشی عمومی کامو و  (..ھيچگاه ارضايم نکرده بود.
من ھمچو سنگريزه ای در عمق رودی پرشتاب ھر چه بزرگتر می شدم فشار اطرافم را بيشتر حس می کردم و آشنايی
با مکتب علمی آنچنان تعالیام داد که بال گشودم و می روم که در اين گردش خروشان ھستی سھيم گردم.
ولی فکرش را بکنيد چه تفاوت بنيادی است ميان سنگريزه ای سخت و تنھا و موجی که می غلطد و می رود ،کسی که
دوست دارد جھان را در جام جھاننمايش )يعنی کتاب( ببيند و رادمردی که در دگرگونی ھای پر رنج اجتماعی سھمی
برعھده می گيرد.
و اين ھمان ھرمی است که سه رھبر جامعۀ بشری )مارکس ،انگلس و لنين( برقاعده اش نھادند و تو بايد درون را
بشکنی و ھمچو برده ای مصری ،ھمچو يکی از ميليونھا ،نقشی ناچيز ولی منطقی در شکل دادن به اين ھرم ،به اين
فرھنگ بشری بعھده بگيری.
بکوش تا به مدد تجربه اندوزی از زندان تعلقات بشری که در آن باليده ای برھی ،و به کوچۀ کار و زندگی قدم بگذاری.

