کنون ره او "برکدامین بی نشان قله است؟"
(درباره صمد بهرنگی)
"سالهای سال
گرم كار خویش بود.
ما چه حرف ها كه میزدیم،
او چه قصهها میسرود".
"بودن" را برگزیده ایم ،اما "چگونه بودن" را كمتر اندیشه كردهایم" .چگونه بودن" را دانستن ،از آگاهی به "چرا
بودن" برمیخيزد وآنان كه آگاهی خویش را باور دارند ،میدانند كه چگونه باید بود ،كه خوب باید بود .باورداران
راستين "تكامل" ،بی گمان دانندگان راستين "چرا بودن"اند .از آن پس "چگونه بودن" پاسخی نخواهد داشت ،جز
در روند این تكامل نقشی خالق و بیشائبه داشتن .صمد رهرو خستگی ناپذیر این روند بود .بنيانهای جامعهی
خویش را میشناخت و از تضادی كه بر این بنيانها حكم میراند ،نيك آگاه بود .میاندیشيد كه تكامل جامعهی
بشری در استقرار نهادهائی است كه هرگونه تفاوت زادهی روابط اجتماعی را در ميان انسانها ناممكن سازد و
چشم انداز جامعهای تهی از نابرابری صمد را همواره به سوی خود میكشيد .میدانست كه شناختن و شناخت
خود را باورداشتن یعنی نيروی پایان ناپذیر عزم تاریخ انسان را به هم آميختن و آن را به خدمت تغيير جامعهی
خویش درآوردن.
میخواند ،میرفت ،میكوشيد ،میدوید ،میدید ،تجربه میكرد ،میشناخت .اواز آن گروهِ معدودی بود كه خواندن
را بادیدن وتجربه كردن پيوند میدهند .نه شناخت وتجربهی دیگر رهروان را ،آیهای ازسوی خداوندگارمیدانست
و نه با كج اندیشی اعتبار آن را بههيچ میگرفت تا برای تنبلی وفرصت طلبی ،توجيهی روشنفكرانه بسازد .اعتقادی
استوار داشت به این كه نظر ما تنها در همراهی با شناختن عينی به نيروئی سازنده بدل میشود.
در روستاهای آذربایجان ،صمد بيشتر امكان را برای یك شناخت عينی مییافت .هرگز از این اندیشه عدول نكرد
كه هرگونه تحولی بدون درنظر داشتن نقش اساسی روستاها ،بربنيانی عقيم وناراست استوارخواهد بود .بررسی
او در هرزمينهای فرسنگها از مطالعهی سترون یك محقق محض به دور بود .میدانست كه شناختن در بسياری
از حوزهها یعنی چشيدن وسهيم بودن و همين اعتقاد ،او را از روشنفكرانی كه مردم را جز به شكلی مجرد و
قالبی دوست نمیدارند ،جدا میساخت.

اكنون صمد رفته است .ليك او به یقين انسانی است كه "جاری جاودان در رویش فرداست" .سوگواران راستين
مرگ صمد آناناند كه كم تر میگویند ،كمتر هياهو میكنند ،ليك میكوشند تا بيشتر بشناسندش .صمد مرد بیآنكه
بهشت شناختهی خویش را تحقق یافته ببيند .همين است كه مرگ او را دردناک میكند و بازهمين است كه بر
قلمرو و تعهد دوستانش وسعت میبخشد.
اگرچه بی چيز مرد ،برای دوستانش ميراثی برجای نهاد كه در هرگام ،نشانهی راه است .دریافته های صمد
دستكم مقدمه ای اساسی بود برای شناخت دیگر وادیها در كوشش هرانسان شرافتمندی به خاطر بنيان نهادن
دنيائی قابل زیست .برمبنای دریافتهاست كه با اعتقاد میگوئيم:

" دیگر بنای هيچ پلی بر خيال نيست،
كوته شده است فاصله ی دست و آرزو"
بكوشيم ميراث صمد را بهتر به كار گيریم و بر آن بیافزائيم و در این رهگذر نيك میدانيم كه آرزوی صمد
انتقال این ميراث به تمامی انسانهای ستم دیدهی روزگار ما بود.
سال ۱۳۴۷

