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به قلم صادق هدایت

هشگ . . .
چَ لغت بیوٌاک ّ ؽْساًگیضی اعت!
اص ؽٌیذى آى احغاعات جاًگذاصی بَ اًغاى دعت هیذُذ:
خٌذٍ سا اص لبِا هیضدایذ ،ؽادهاًی سا اص دلِا هیبشد،تیشگی ّ افغشدگی
آّسدٍ ُضاسگًَْ اًذیؾَُای پشیؾاى اص جلْ چؾن هیگزساًذ.
صًذگاًی اص هشگ جذائیًاپزیش اعت.تا صًذگاًی ًباؽذ هشگ ًخْاُذ بْد ّ
ُوچٌیي تا هشگ ًباؽذ صًذگاًی ّجْد خاسجی ًخْاُذ داؽت.اص بضسگتشیي
عتاسٍء آعواى تا کْچکتشیي رسٍء سّی صهیي دیش یا صّد هیویشًذ:
عٌگِا،گیاٍُا،جاًْساى ُشکذام پیدسپی بَ دًیا آهذٍ ّ بَ عشای ًیغتی
سُغپاس ؽذٍ دس گْؽَء فشاهْؽی هؾتی گشد ّ غباس هیگشدًذ.
صهیي ال ابالیاًَ گشدػ خْد سا دس عپِش بیپایاى دًبال هیکٌذ طبیعت سّی
باصهاًذٍء آًِا دّباسٍ صًذگاًی سا اص عش هیگیشد:

خْسؽیذ پشتْافؾاًی هیٌوایذً،غین هیْصد گلِا ُْا سا خْؽبْ هیگشداًٌذ،
پشًذگاى ًغوَ عشائی هیکٌٌذ،
ُوَء جٌبٌذگاى بَ جْػ ّ خشّػ هیافتٌذ .آعواى لبخٌذ هیضًذ،صهیي
هیپشّساًذ . . .هشگ با داط کٌَِء خْد خشهي صًذگاًی سا دسّ هیکٌذ !...
هشگ ُوَء ُغتی ُا سا بَ یک چؾن ًگشیغتَ ّ عشًْؽت آًِا سا
یکغاى هیکٌذ:
ًَ تْاًگش هیؽٌاعذ ًَ گذا ًَ،پغتی ًَ بلٌذی ّ دس هغاک تیشعٌگ
آدهیضاد،گیاٍ ّ جاًْس سا دس پِلْی یکذیگش هیخْاباًذ . . .
تٌِا دس گْسعتاى اعت کَ خًْخْاساى ّ دژخیواى اص بیذادگشی خْد دعت
هیکؾٌذ،بیگٌاٍ ؽکٌجَ ًویؽْد ًَ عتوگش اعت ّ ًَ عتوذیذٍ،بضسگ
ّ کْچک دس خْاب ؽیشیٌی غٌْدٍاًذ.
چَ خْاب آسام ّ گْاسائی اعت کَ سّی باهذاد سا ًویبیٌذ،داد ّ فشیاد ّ
آؽْب ّ غْغای صًذگاًی سا ًویؽًٌْذ.

بِتشیي پٌاُی اعت بشای دسدُا،غوِا،سًجِا ّ،بیذادیُای صًذگاًی،
آتؼ ؽش،باس ُْا ّ ُْط خاهْػ هیؽْدُ،وَء ایي جٌگ ّ جذال،
کؾتاسُا،دسًذگیُا،کؾوکؾِا ّ خْدعتائیِای آدهیضاد دس عیٌَء خاک
تاسیک،عشها ّ تٌگٌای گْس فشّکؼ کشدٍ ،آسام هیگیشد.
اگش هشگ ًبْد ُوَ آسصّیؼ سا هیکشدًذ . . .
فشیادُای ًا اهیذی بَ آعواى بلٌذ هیؽذ،بَ طبیعت ًفشیي هیفشعتادًذ.
اگش صًذگاًی عپشی ًویؽذ،چقذس تلخ ّ تشعٌاک بْد؟
ٌُگاهیکَ آصهایؼ عخت ّ دؽْاس صًذگاًی چشاغِای فشیبٌذٍء جْاًی سا
خاهْػ کشدٍ،عشچؾوَء هِشباًی خؾک ؽذٍ عشدی،تاسیکی ّ صؽتی
گشیباىگش هیگشدد،
اّعت کَ چاسٍ هیبخؾذ،اّعت کَ اًذام خویذٍ ،عیوای پشچیي  ،تي
سًجْس سا دس خْابگاٍ آعایؼ هیًِذ.

ای هشگ!
تْ اص غن ّ اًذٍّ صًذگاًی کاعتَ،باس عٌگیي آًشا اص دّػ بشهیذاسی،
عیَسّص تیشٍبخت ،عشگشداى سا عش ّ عاهاى هیذُی،
تْ ًْؽذاسّی هاتنصدگی ّ ًا اهیذی هیباؽی،
دیذٍء عشؽکباس سا خؾک هیگشداًی،
تْ هاًٌذ هادس هِشباًی ُغتی کَ بچَء خْد سا پظ اص یک سّص طْفاًی دس
آغْػ کؾیذًٍْ،اصػ کشدٍ هیخْاباًذ،
تْ صًذگاًی تلخ صًذگاًی دسًذٍ ًیغتی کَ آدهیاى سا بَ عْی گوشاُی
کؾاًیذٍ ّ دس گشداب عِوٌاک پشتاب هیکٌذ ؛
تْ ُغتی کَ بَ دّىپشّسی  ،فشّهایگی  ،خشدپغٌذی  ،چؾنتٌگی ّ آص
آدهیضاد خٌذیذٍ  ،پشدٍ بشّی کاسُای ًاؽایغتَء اّ هیگغتشاًی.
کیغت کَ ؽشاب ؽـَـ َشًگآگیي تْ سا ًچؾذ؟

اًغاىچِشٍء تْ سا تشعٌاک کشدٍ ّ اص تْ گشیضاى اعت،فشؽتَء تابٌاک سا
اُشیوي خؾوٌاک پٌذاؽتَ!
چشا اص تْ بین ّ ُشاط داسد؟ چشا بتْ ًاسّ ّ بِتاى هیصًذ؟؟
تْ پشتْ دسخؾاًی اها تاسیکـیَت هیپٌذاسًذ،
تْ عشّػ فشخٌذٍء ؽادهاًی ُغتی اها دس آعتاًَء تْ ؽیْى هیکؾٌذ،
تْ فشعتادٍء عْگْاسی ًیغتی،
تْ دسهاى دلِای پژهشدٍ هیباؽی،
تْ دسیچَء اهیذ بشّی ًااهیذاى باص هیکٌی،
تْ اص ایي کاسّاى خغتَ ّ دسهاًذٍء صًذگاى هِواىًْاصی کشدٍ آًِا سا اص ایي
سًج ساٍ ّ خغتگی هیشُاًی،
تْ عضاّاس عتایؼ ُغتی،تْ صًذگاًی جاّداًی داسی...
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