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 | روایت سام |

 

از آرامش برای قدم زدن،  تقدیم به آنانی که سروک را باغی پر»
 «دانند، دیدن، شنیدن و یافتن میفکر کردن

 

 : مقدمه

 !تیم عزیز سروک و ساکنین باغ سروهای کوچک، درود

ش مستمر شما القیت و تالبر خود واجب میدانم از خدر ابتدا، 
عزیزان، که نتیجه آن تولد همچین فضای ایمن و پویایی است، 
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  . قدردانی نمایم

اَم، جُز شور و در طول دو فصل گذشته که سوار این کشتی بوده 
اَم و در این مزرعه پاک، که بذر قه و انگیزه، عامل دیگری نیافتهالع

اند، بجز گُل از َسرآمدان علمی این وطن کاشته عشق آنرا تعدادی
اُمید من، روزی باشد که برای  . اَمشوق، دِگَر برداشت نکرده

نه چندان صاف  ایمرز بوم، داستان خودم که جادهفرزندان این 
از جزیره  نی این جاده،البوده است، تعریف خواهم کرد و بخش طو

   . شدهای کوچک گذشته باسرو

خود بودن را، چیز متمایزی از اینکه جسممان متعلق به ها خیلی
ن نظر واقف انند، ولی در سروک بدادملی باشد، نمی یک نام و کد

بایست قدر نفس کشیدن کشیم، میمی شدم که ورای آنکه نفس
   . را بدانیم تا تمایزی در زندگانی ما پدید آید

آن  حافظِ خرین خداآم و الکه حال اولین س «خداحافظ|مالس»در 
انگیز شده است، آموختم اشیا ورای آنکه برای من یک خاطره دل

ها، باختن به خاطرهان بسیار  خوبی برای دلر اند، آموزگاجانبی
س این اساتید البرای اینکه از ک . ها هستندها و شنیدهدیده
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 مان ارتباط آنان بابایست در خود بگردیم، در گشتنبیاموزیم، می
آن رویداد را کشف کنیم و در کنار هم، اتفاق جدیدی دیگر عوامل 

ای آن مشاهدات گذرای روزمره که گستره ور  . را تخصص ببخشیم
   ه!است، اِلی اخبار شبان آنها از صندلی اتوبوس صبحی

هایی برای در پایان که در خود گشتیم، چندین و چند اتفاق، گزینه
که به ناچار  وجود داشت «:خداحافظ|مالس»تشریح ما، اصحاب 

چندین عنصر به خارج زمین  شتابانده شدند و یک عنصر در مرکز 
چیزِ ورای آن »ر و شتافتیم که در یافتن خود د زمین باقی ماند

شاید به ا نیمه نادیدهِ خود، به گفتگویی خود را یابیم و ب« روزمرگی
زبان نیامده بنشینیم که امتداد آن، چندین و چند ساعت تعقل و 

 د...بشتابیم به سوی یافتن خو . ر و جستجو در خود بودتفک
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 ...  روایت یک مسیر
های مختلف سال، مناسبت ت والعزیزان من، خیلی از ما، در تعطی

شویم، داخل و خارج مرز بوم، نسبتا دور یا هایی میعازم سفر 
ماشین، با قطار، با هواپیما، کنار مان، با نزدیک به محل زندگی

در میان همه شرایطی  . دریا یا درون کویر، درون جنگل یا دلِ صحرا
شباهت ها یافتنی است، ولیکن یک که عرض کردم، بسیار تفاوت

پوشی در میان است که اگر آنرا یابیم، چشم سخت یافتنیِ غیر قابلِ 
رویم، دِگَر همچو قدیم خاطره دِگَر مانند قدیم به سفر نمی

که  عازم محل زندگی خود هستیم و چند سازیم، دِگَر روزی نمی
شویم و با قدمی تا زمان ترک سفر باقیست، اندوهگین نمی

 شما را بیش از این جمله پایانی،! شاید گردیمخوشحالی باز می
پیش برای یافتن اینکه این شباهت چیست، کنجکاو سازد، ولی 

: یدگومان بنمایم که میمتاسفانه، باید نقل قولی از معلم ریاضی
تا خودتان سوالی را حل نکنید، از  فوائد علم ریاضی و دستیابی »

 «. شویدمند نمیبه مهارت حل مسئله، بهره

ً یک . مسئله ریاضی است یک، خداحافظ سالم ریاضی منحصرا



 |روایت سام  |  |خداحافظ  |پروژه سالم  |  |فصل سوم  –سروک  |

که بصورت ارقام  هاها و چراییشده برای بررسی اگر سازیعلم مدل
وَرای  بررسی اعمال و اعدادی است که  . آشکار می شوند، نیست

هایی از دوران تحصیل خود با آنها روبرو شدیم، ما در بخش
دانم که هدف ریاضی را علمی می . شویم و شاید خواهیم شدمی

به ماست، نه تنها در باب « هحل مسئل» آن،  آموختن مهارت
ا اعداد چرایی اینکه این دانش ب . اعداد و متغیر ها، بلکه در زندگی

دانم که  روایتی به زبان ارقام است، آموخته می شود را در این می
و فهم مقصود یک عبارت چند جمله ای، چه بسا چند خطی، در 

ل عاشقانه است، که همان عمل همچو دریافتن مقصود یک غز 
گردند که می جواب ها به دنبالخیلی. مسئله استمسیر حل 

« موفق»وانِ ایم و شایسته عنتهبگویند ما این مسیر را به درستی رف
نیستند که  کن بدان واقفالباشیم، می (مسئله این در حل)

ای است که مختوم به یکی دو سه چیستی این علم، ورای نتیجه
ه به کلمه ترجمه رقم باشد، به عبارتی اینکه ما بتوانیم شعر را کلم

یافتن یک شاعر از نگاشتن این نظم نبوده، بلکه  کنیم، یقینا هدف
آهنگ مقدور نباشد، چیستی و م بیالمفهوم که شاید در باب ک

خط است بهخط ۀمانند ترجم ،جواب . فکری او بوده است چراییِ 
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دانم مقصود است، ولی میبی الگویم بدون کاربرد و کامکه نمی
آن  ور در آبِ همچو کوه یخی است که اهمیتش در نیمه غوطه

آن  عیانِ  ۀنیم لتِ و تمجید از جما تعریفنهفته، ولی رای جمعی، 
   . باشد

بندیم بار میکوله .شویمبه سفری عازم می «خداحافظ|مالس»در 
شویم که در ابتدا مقصد جغرافیایی سفر را ای میو سوار طیاره

کند، این طیاره، سفر آغاز می شویم ووقتی سوار می .دانیمنمی
کنیم مسائلی را ش میالآوریم و تمان را از کوله بیرون میهایجزوه

که مادام این . سپارد، حل کنیمکه استاد برای حل به ما می
کند و راه حل ما، دانیم استاد چه درسی را تدریس مینمی
ندیده و نشنیده دارد، کجا با این راه  هایی متعلق به کدام زبانِ نماد

ن مسئله را آنان، ایهره از ببا ایم که حال بر آنیم که ها انس یافته
ها که منتهی به هفته ای هستند، مهلت ها، روز ساعت . حل کنیم

 استاد، بر آن است که گم گشته را حل ظاهرا به پایان رسیده و
کشیم که مثل بقیه استادها، بیاید و جوابی انتظار می. یافته سازد

 .بنویسد و بنویسیم و بنویسیم و ختم شود و به زندگی خود برسیم
گوش  ن استاد، با بقیه اساتید متفاوت است،  او رای جمع رااما ای
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جان می سپارد و پس یافتن علت و معلول هر رای، خود بدان تعقل 
گشته آگاه ای کاش من هم بر پاسخ این گم»: گویدکند و میمی

مانند شما، به دنبال یافتن جای خالی این یافتنی  بودم ونمی
سپارد و پس پایان دیگر، گوش جان مییی به رای ز راا«. گشتممی

صندوق ناشناس را  ع، بر پاسخ ناطق می شود کلید ایننطق جم
و  . گرددبلند میگیرد و در این فعل، سربه کار میبه جهت آن، 

یابیم که راه حل این سوال اینجاست که از نطق و فعل استاد در می
د حسرت جوابش مهم تر بوده است و استاد هم خو از ریاضی، 

ست که گم اینجا . سازدگشته را برای ما بازگو مینداشتن گم

  . گرددتر میگشته، از یافته ارزشمند
کردیم در ناکجا آباد پیش ف مسیر که فکر میالپیش می رویم برخ

کنیم، می رویم، هر چه جلوتر می رویم و مسائل بیشتری حل می
انگار تازه  . کندمسیر برایمان قابلیت درک  بیشتری پیدا می

انگار بعد از هر . ایمابیم که چرا سوار این اتوبوس شدهیدرمی
که گذری کنیم و زمانین را پیدا میالدلیمسئله، دلیل چندی از بی

ل و تحلیل بیشتری بر الزنیم، توانایی استدخاطراتمان می بر



 |روایت سام  |  |خداحافظ  |پروژه سالم  |  |فصل سوم  –سروک  |

کنیم اگر این اتفاقات و فضای آن زمانه داریم، چنان که فکر می
در ابتدای این مسیر  آموختنش هستیم، راهِ  ۀر نیمتوانایی که د

آیا  .شدیمداشتیم، شاید مجموعا خود نبودیم و غیر از خود میمی
جواب این هم در پایان . هنوز نمی دانیم ؟این خوب است یا بد

   . سفر نهفته  است

استاد مسئله پایانی را بر تخته  . هفته های پایانی سفر است
ائل هم زمان بیشتری برای حل او اختصاص نویسد، از همه مسمی
حل این مسائل، حل مسائلی  است که خودمان طرح  . دهدمی

هایمان از ما سوال سیالمیکنیم و این بار، استاد و دیگر هم ک
دهیم و هم جای طراح پرسند و ما هم خود را جای سوال قرار میمی

نه دانم کِی تمام شد، ولی وقتی به خود آمدم، نمی... سوال
 ...کالسیاتوبوسی در کار بود، نه استاد و 
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 حقیقتی که از آنِ ماست:  

 

   ای آمد و نرفتواقعه
   آمدنش در آمیخته با نرفتن بود

   و مرزِ خوبی و بدی آن ورای چنان نسبیتی بود
 . که سود و زیانش را هم نتوان یافت

   
   همچو آتشی بر عودی

   که دودی همراهش فرا گیرد
   رفت آمد و

  که ندیدم و نگفت
   که است و چرا قصد همچین دودی کرده

   که آتشِ آن همچو سایر آتش ها شروع گردد
   ولی دود آن معطر و دلنشین باشد

 
   ایچیستی و چراییِ هر واقعه
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  د تا مرگ شاِهد باشدالبه ظاهر از می
 ای است العاده، خود معجزهدانیم آن ، توانایی خارقکن نمیال

  ایمکه من و تو، از آن سالهاست گذر کرده
 ...  و ندانیم که ورای هستی ما، خودِ ماییم

 
   های تکراریروزمرگی

 سأیهای تکراری و مملو از انسان
 مردان و زنانی که مقصود مبارزه با خود و ِشبه خود را دارند

 مان غالب شوند و  و عشق هایی که نگذاشتیم بر زندگی
   ... دمُردَننیامده، 

 
   شد بهتر ببینیمکاش می
   شد بهتر لذت را بچشیمکاش می

   کاش فرصت اندکی بیش بود تا
  مان بیفزاییمای لذت دیگر به حافظهذره
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   ن!صبر ک
 آیدصدایی می

   هایی عمیقصدایی از جنسِ تفاوت
   خواندمرا به کویی می

  باید عازمش شوم
   تا شاید بیابم، دیدنی نو را

 
   ؟ از او پرسم: ساکن کدام زمین این آبادی هستی

   گوید: همه چیز مکان نیست
 ؟ گویمش: زِ کجا یابََمت

 ...  اَم، در همین نزدیکیگوید: من ساکن این آبادی
 ...  گونه که باران را یافتی، مرا هم توان یابیهمان

   ؟ پُرَسَمش در این راه آموختنِ من، تورا چه سود
سود و زیانِ من، خواهی تو چه ! بیاب جدید مسیری و گوید: 
 ! بشتاب
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 ،به راه افتادم
   با کوله باری از کلمات نسبتا موزونی

   که زاده آن شب و روز های عاشقی هستند
   با یاد باران، صحرایی شدم که حاجت بارشی دارم

  که شاید قطرات او، مرا از شوری آزاد سازد
   های ارزشمند انسانیهایی که همچو راز و بذر 

 د، اندر دل من نهان مانده
   روزی به آب دست بایند جوانه زنند

 ...  و این گیاه مقدس، هر روز پر شاخ و برگ تر از دیروز شود
 

   این سفر پایانی ندارد
   این سفر نیست، یک رشد است

  رشدی که من و تو، گَر سازگارش شویم
   م عاشقانه آینده ماالاولین س

   روزی نزدیک خواهد آمد و
 ...  آخرین خداحافظی، در مزار یکدِگَر خواهیم کرد
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   این حقیقت ماست

  ... قتحقی


