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   سقراط مجروح
     تولت برشتبر
  

: آند اش را دنبال می ديدگاه و نظرهای هميشگی  سقراِط مجروح  در داستان آوتاه) ١٨٩٨ ـ ١٩٥٦(برتولت برشت 
بودن هم شغلی است مانند همه  ای خاص نيست؛ قهرمان ی آسب و آار در خدمت مصالح عّدهجنگ چيزی جز نوع

ای نيز  دوز، قابله، نانوا، رياضيدان ــــ آه چون برای خدمات آنها تقاضا وجود دارد الجرم َعرضه مشاغل ديگر ـــ نجّار، پينه
اندازه به شجاعت فرد بستگی دارد آه به تأثير به نظر برشت، پيروزی در ميدان نبرد به همان . در آار خواهد بود

آند چه آسی تاج قهرمانی بر سر  اما آنچه در نهايت تعيين می. اش عواملی از قبيل جويدن پياز در افزايِش دالوری
  گرفتن از ديگران گاه ناچارند گذارد، هم بخت و تصادف، و هم اين واقعيت است آه افراد در رقابت برای پيشی می
    .ربطترين آدم رضايت بدهند شدِن بی درآردِن رقيباِن خطرناك، به قهرمان  ميدان بهای ازبر
  

، )وآاِر پرورِش قهرمان آسب(شناسی اجتماعی  در سطح روان: شود داستان در چندين سطح و اليه روايت می
زبان  د تا خودش زخمدوِز فيلسوف تاج گل بده فرمانده، زير فشار افكار عمومی، حاضر است به پينه(شناسی  جامعه

سقراط دست به تالشی ناموفق برای فريب (شناسی فردی  ، و روان)بگذارند رياستش را بكند نشنود و جماعت
خوارشدن در چشم : يابد آه زيانهای حتمی اين آار بيش از عوايد احتمالی آن است زند، اما سرانجام درمی خويش می

سقراط را علم و فلسفه از ). غريِو تحسين مردِم خوشخو اما بددلهمسر بدخو اما خوشدل، در برابر چند دقيقه 
دهد؛ رودربايستی در برابر همسرش، و اين نگرانی آه از اين پس ناچار شود مدام  افتادن در دام تزوير و ريا نجات نمی

  نق  .دهد آم دو شخصيت داشته باشد، نجاتش می ش بازی آند و دست
داند واقعًا چه  يابد و هيچ آس به درستی نمی شود، در ِمه پايان می ه آغاز میتوصيف صحنه نبردی آوتاه آه در ِم

آنند، در عين  گيرند و در ستايش خويش آاغذ سياه می گذشت و چه آسی چه آرد اما مدتها برای آن جشن می
ترس و ( انسانی ای است از نبرد و خونريزی، از غرايز اصيِل دهنده نظير و تكان غرابت و مسخرگی، تصويرپردازی آم

های دردآور و  ، و از ميل طبيعی انسان به دورشدن از صحنه)تهور و ستيز(در برابر رفتارهای مصنوعی و عاريتی ) گريز
تواند از مهلكه دور بماند چون سوار است، اما نفرات پياده و مردم عادی  سردار می: پرهيز از اعمال عبث و تحميلی

به چنان مقادير ) گويند آه در قاموس قهرمانيگری به آن نيزه می(ز ميله آهنی آور پروا برای تحمل منظره دهشت
  .بار يافت نشود بازاِر تره  همةعظيمی پياز احتياج دارند آه ممكن است در 

    
  

   
 
 

    
سقراط، پسر يك قابله، در بحثهايش قادر بود فكرهايی جالب را چنان معقول و به راحتی و با حرآات بسيار 

شور سر و دست در دوستانش ايجاد آند آه گويی اين فكرها از خود آنها زاده شده است و نه، برخالف پر
نيز  ها ترين ديگران، بچۀ حرامزاده به آنها قالب آند، و در ميان يونانيان نه تنها هوشمندترين بلكه يكی از شجاع
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انجام جام شوآرانی را آه مقامها به خوانيم چگونه سر های افالطون می وقتی در نوشته. آمد به شمار می
محابا سر آشيد، شهرتش به  پاس خدماتی آه به همشهريانش آرده بود به دستش دادند با خونسردی و بی

اند از شجاعت او در ميدان نبرد هم حرف  اما برخی ستايشگرانش الزم ديده. نمايد شجاعت قابل توجيه می
اسلحه، چرا آه  وم شرآت داشت، البته به عنوان پياده نظام سبكواقعيت اين است آه او در جنگ دلي. بزنند

تر قشون  های ممتازتر و پرخرج عنوان فيلسوف برای ورود به رسته دوز و درآمدش به عنوان پينه موقعيتش به
  .ای خاص بود زنيد، شجاعتش به گونه حدس می با اين همه، همچنان آه. آرد آفايت نمی

تن را برای آار خونالودی آه در پيش داشت به بهترين نحو ممكن مهّيا آرد، صبح روز جنگ، سقراط خويش 
ها  شّكاآيت او در بسياری حيطه. شود يعنی با جويدن پياز آه به نظر سربازها سبب افزايش شجاعت می

گشت؛ مخالِف گمانپردازی و طرفدار تجربة عملی بود و،  های ديگر می لوحی در بسياری عرصه منجر به ساده
  .نابراين، به خدايان اعتقاد نداشت اما به پياز اعتقاد داشتب
ای  بنابراين با دمغی همراه دسته. آم فوری احساس نكرد بدبختانه از اين بابت تأثيری واقعی يا دست 

ای آه محصولش برداشت شده بود موضع بگيرند راه  آردند تا در مزرعه شمشيرزن آه به ستون يك حرآت می
آردند به او گفتند سپرهای  زنان حرآت می آتنی از حومه شهر آه پشت سر و در جلو پرسهپسرهای . افتاد

آرد اما به اين صورت آه اين  خودش هم همين فكر را می. زّرادخانه آتن برای آدمهای چاقی مثل او آوچك است
  .سپرهای آوچِك مسخره برای پوشش نصف بدن آدمهای چهارشانه هم آافی نيست

فروش از ساختن اين سپرهای  سازهای عمده ين نفر جلو و نفر عقب او بر سر سودی آه اسلحهتبادل نظر ب 
  . قطع شد “!درازآش”برند با فرياد  آوچك می

خواسته  ها به حالت درازآش درآمدند و يكی از فرماندهاْن سقراط را توبيخ آرد آه چرا می ساقه همه روی ته 
ظاهرًا دشمن . واِر فرمانده ناراحتش آرد پچ ر ناراحت نشد آه صدای پچقد از خود توبيخ آن. روی سپرش بنشيند
  .در همان نزديكی بود

شد فهميد آه دشت پر از  افزار می وتلق جنگ اما از صدای پا و تلق. در ِمِه شيری صبحگاهی چيزی پيدا نبود 
  .آدم است

نظام است  ويی افتاد آه افسر سوارهبرور سقراط با ناراحتی بسيار به ياد صحبت شب پيش با مرد جوان خوش 
  .و او را يك بار در جايی مالقات آرده بود

آند تا ضربه  فرمان و آماده، صبر می به نظام، گوش پياده! نقشه اصلی”: مرد جواِن از خودراضی توضيح داده بود 
  “.آند  حمله میرود و از پشت به دشمن نظام در دّره پيش می و در همين حين سواره. حمله دشمن را بگيرد

  .حتمًا سواره نظام هم در حال پيشروی است. ها، در مه باشد دّره بايد دست راست، آن دوردست 
آشند،  ای می باالخره هميشه نقشه. آم بد نرسيده بود اين نقشه به نظر سقراط خوب رسيده بود، يا دست 

. وپار آرد نگيد، يعنی با شمشير لتاما خوب آه حساب آنيم، فقط بايد ج. تر باشد بخصوص وقتی دشمن قوی
  .و پيشروی هم طبق نقشه نيست، ِصرفًا بسته به اين است آه دشمن آجا راه بدهد

يعنی چه آه پياده نظام . رسيد حاال، در اين سحرگاه خاآستری، آن نقشه آًال به نظر سقراط مزخرف می 
 حمله در برود، و حاال ناگهان جذِب شّدِت خواهد از برابر ضربه حمله دشمن را بگيرد؟ معموًال آدم دلش می

  .نظام است بدی آار در اين است آه خود سردار جزو سواره. حمله هنر شده
  .شود آافی نيست برای آدم عادی تمام پيازی هم آه در بازار پيدا می 
را جا وسط صح و چقدر غيرطبيعی است آه آدم صبح به اين زودی به جای درازآشيدن در رختخواب، اين 

دفاع از شهری . نشسته باشد، الاقل پنج من آهن با خودش حمل آند و يك آارد سّالخی هم دستش باشد
افتد، اما چرا به شهر  آه به آن حمله شده آامًال بجاست، چون در غير اين صورت آدم بدجوری در مخمصه می



 

 
        "سقراط مجروح: برتولت برشت"دو ترجمه از       

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

صغير چوب الی چرخ ايرانيهای دارها، مالكان تاآستانها و تاجراِن َبرده در آسيای  حمله شده؟ چون آشتی
  !چه دليل خوبی. اند دار، تاآدار و تاجِر برده گذاشته آشتی

  .ناگهان همه بلند شدند نشستند 
. ای همراه با چكاچك فلز بلند شد و به سرعت همه جا را گرفت در سمت چپ، از ميان مه صدای همهمه 

  .دشمن حمله آرده بود
ده قدم آن . قه بيرون زده به مهی آه در برابرشان بود خيره شدندبا چشمانی از حد. دسته به پا خاست 

 به نظر سقراط برای اين آار  .تر، مردی به زانو درآمد و چيزی نامفهوم برای توسل به خدايان بر زبان آورد طرف
  .خيلی دير بود

خواهی  فرياد آمك. بار از سمت راست به گوش رسيد ناگهان، انگار در پاسخ به استغاثه مرد، غريوی وحشت 
  . نيزه .جهد ای آهنی بيرون می سقراط ديد از درون ِمه ميله. دادن شد انگار تبديل به نعره جان

  .دشمن: و بعد هيكلهايی حجيم آه تشخيصشان در مه دشوار بود در جلو نمودار شدند 
 زرِه  . پا بلند شدسقراط با اين احساس قوی آه شايد زيادی صبر آرده باشد، با دستپاچگی چرخيد و روی 

شد دورشان  تر بودند چون نمی اينها به مراتب از سپر خطرناك. وپاگير بود روی سينه و ساق پاهايش دست
  .انداخت

همه چيز بستگی به اين داشت آه . های خشك آرد ساقه زنان شروع به دويدن در ميان ته فيلسوف نفس 
  .شد گرفتند آار درست می جلو حمله را میاگر فقط پسرهای شجاع پشت سرش آمی . خوب شروع آند

ای  ناله. پاشنه چپش چنان تير آشيد آه احساس آرد درْد غيرقابل تحمل است. ناگهان دردی شديد حس آرد 
زده به اطراف نگاه آرد و دريافت   با چشمانی وحشت .آرد و بر زمين افتاد، اما فريادی ديگر آشيد و از جا پريد

  .ای پر از خار افتاده بود ر محوطهد. چه بر سرش آمده است
با دقت و با چشمانی آه آب از . بايد خاری در پايش رفته باشد. هايی آوتاه با خارهای تيز بود در اطرافش بوته 

وار روی پای  لنگان چند قدمی دايره لنگان. آن جاری بود، دنبال جايی روی زمين گشت آه بتواند بنشيند
  .آشيد بايد فورًا خار را بيرون می. سالمش برداشت و دوباره نشست

رسيد، گرچه  صدا تا دور دست از هر دو طرف به گوش می: با دقت به سر و صدای ميدان نبرد گوش فرا داد 
  .شد يقين نزديك می آهستگی اما به صدا به. آمد آم از چند صدقدمی می درست در برابرش دست

خار از چرم ضخيم پاشنه گذشته بود و در عمق گوشت فرو . دتوانست سندلش را از پا بيرون بياور سقراط نمی 
آنند به سربازانی آه قرار است از وطنشان در برابر دشمن دفاع آنند چنين  چطور جرئت می. رفته بود

. های پهِن مرد بيچاره فرو افتاد  شانه. آفشهای نازآی بدهند؟ هر فشاری به سندل با دردی جانكاه همراه بود
   آرد؟حاال چه بايد

فكری به خاطرش رسيد آه از هر فكری آه حين . اش به شمشيری آه در آنارش بود افتاد زده چشمان غم 
عنوان آارد استفاده آند؟ آن را  توانست از شمشير به نمی. بحث به خاطرش خطور آرده بود دلپذيرتر بود

  .برداشت
خدايان را شكر آه خودی . ارزار شده بودای آوچك وارد خ دسته. در همين لحظه صدای گامهايی سنگين شنيد 

  . و به راهشان ادامه دادند “.دوزه است پينه”گويند  شنيد آه می. وقتی او را ديدند چند لحظه ايستادند! بودند
  ! ايرانيها .و بعد غريو فرمانی به زبانی بيگانه. رسيد اما حاال سر و صدايی هم از سمت چپ به گوش می 
و بعد، . به شمشيرش تكيه داد، اما آمی آوتاه بود. روی پا، يعنی پای راستش، بايستدسقراط دوباره آوشيد  

هايی عميق و صدای خفه  صدای ناله. ای مرد را درگير نبرد ديد ای بدون علف، دسته در سمت چپ، در محوطه
  .برخورد آهن به آهن يا به چرم شنيد
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ای آرد  اش را به زمين گذاشت و ناله  دوباره پای زخمی.لنگان به عقب رفت با نااميدی روی پای سالمش لنگان 
اش رسيد،  آه زياد هم بزرگ نبود، شايد بيست يا سی نفربه چند قدمی وقتی گروه جنگاوران. و به زمين افتاد

  .آرد ها نشسته بود و با نااميدی به دشمن نگاه می به پشت روی وسط بوته فيلسوف
.  چيزی بهتر از اين بود آه دوباره درد را در پاشنه پايش حس آندهر. برايش امكان نداشت تكان بخورد 

  .زدن آرد دانست چه آند و ناگهان شروع به نعره نمی
صدای خودش را شنيد آه از اعماق . زند صدای خودش را شنيد آه نعره می: تر بگوييم، اين طور شد اگر دقيق

  “!ها سيد بچهحسابشان را بر! آن جا، گردان سوم”: آشد حنجره نعره می
های مقابلش  چرخاند چون در بوته و همزمان متوجه شد آه شمشيرش را به دست گرفته است و دور سر می 

  .آناری پرت شد و مرد هم همراه آن از پا افتاد نيزه به. سربازی ايرانی نيزه در دست ايستاده بود
  :آشد و سقراط بار ديگر صدای خودش را شنيد آه نعره می 

نولوس، به ! آراپولوس، گردان ششم را وارد آن! خوب گيرشان آورديم! يك قدم هم عقب ننشينيدها  بچه” 
  !“آنم اش می پاره هر آس يك قدم عقب بكشد تكه! سمت چپ

با . آنند اند و با دهانی باز از وحشت به او نگاه می ها آنارش ايستاده با شگفتی ديد آه دو نفر از خودی 
 يكی از آنها دهانش از فرط وحشت از حرآت بازمانده  “!محض خدا فرياد بكشيد! يدفرياد بكش”: ماليمت گفت

  .ها گريخت برخاست و به داخل بوته و ايرانی مقابل آنها با درد از جا. بود اما ديگری شروع به فرياد زدن آرد
ا سبب شد ايرانيها در ه آشيدن نعره. علف بيرون آمدند افتاده تلوتلوخوران از محوطه بی چند ده مرِد از نفس 

  . ترسيده بودند تله باشد .بروند
  “جا چه خبر است؟ اين”: يكی از هموطنان سقراط از او آه همچنان روی زمين نشسته بود پرسيد 
بهتر است بدوی و دستور بدهی . همين طور نايست با دهان باز به من نگاه آن. خبری نيست”: سقراط گفت 

  .“ نفری بيشتر نيستيمجا چند تا نفهمند آه ما اين
  .“نشينی آنيم بهتر است عقب”: مرد با ترديد گفت 
  “جازدی؟! حتی يك قدم”: سقراط اعتراض آرد 
و از آنجا آه سرباز نه تنها به ترس بلكه به شانس هم نياز دارد، ناگهان از دور دست صدای واضح سم اسبها  

وقمع  اند و قلع ه ايرانيها چه شكست سنگينی خوردههمه دانستند آ! و فريادهايی شنيدند، آن هم به يونانی
  .آار جنگ يكسره شد. اند شده

نظام، به خارزار رسيد ديد گروهی از افراد پياده مردی تنومند را روی  هنگامی آه آلسيبياِدس، سرآرده سواره 
  .اند دست بلند آرده

اش  ند آه چگونه او با مقاومت جانانهدهنه اسبش را آشيد و سقراط را شناخت، و سربازها برايش تعريف آرد 
  .سبب گشت خط مقدم آه متزلزل شده بود محكم بايستد

رغم اعتراضش سوار يكی از گاريهای علوفه آردند و در  او را پيروزمندانه به محل گاريهای تدارآات رساندند، به 
  .آشيدند به پايتخت بازگرداندند ميان سربازانی خيس عرق آه با هيجان فرياد می

  .سقراط را سِر دست به خانۀ آوچكش رساندند 
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آرد  همسرش گزانتيپ برايش سوپ لوبيا تهيه ديد و در حالی آه با لپهای پرباد به آتش اجاق فوت می
ای آه رفقا گذاشته بودندش  سقراط همچنان روی همان صندلی. انداخت گهگاه نگاهی به او می

  .نشسته بود
  “ چيست؟تو   اين قضيۀ”: يدهمسرش با سوءظن پرس 
  .“چيزی نيست”: سقراط زيرلبی گفت 
  “زنند؟ تو می  اين حرفها چيست آه دربارۀ آارهای قهرمانانة”: خواست بيشتر بداند همسرش می 
  .“بويش آه درجه يك است. آنند اغراق می”: سقراط گفت 
 بو بدهد؟ گمانم باز خودت را تواند وقتی هنوز آتش روشن نشده سوپ چطور می”: زن با عصبانيت گفت 

  .“روم نان بخرم باز اسباب خنده مردمم و فردا آه می. ای مسخره آرده
  .“ام جنگيده. ام هيچ هم خودم را مسخره نكرده” 
  “مست بودی؟” 
  .“نشينی آنند آاری آردم آه محكم بايستند خواستند عقب وقتی می. نه” 
آن ظرف نمك را از . توانی محكم بايستی خودت هم نمیتو ”: آتش آه گرفت، زن از جا برخاست و گفت 

  .“سر ميز به من بده
ام آمی  معده. دانم بهتر است اصًال چيزی بخورم يا نه نمی”: سقراط به آهستگی و با تأمل گفت 

  “ .ناراحت است
  .“شوی زود خوب می. پا شو آمی دور اتاق راه برو. تو مستی: همان آه گفتم” 
اما در هيچ شرايطی حاضر نبود به او نشان بدهد آه قادر نيست .  را عصبانی آردلطفی زْن سقراط بی 

اعتباری است  زنش در تشخيص اينكه چه چيزی برای سقراط اسباب بی. پايش را روی زمين بگذارد
اش در جنگ چه بوده برايش اسباِب  شد دليل اصلی پايداری و اگر روشن می. شامه تيزی داشت

  .اعتباری بود بی
  .آورد زن سرگرم اجاق و قابلمه بود و در ضمن آار، افكارش را هم برای او بر زبان می 

ای تدارك ديدند، خوب البته پشت  سنبه ای ترديد ندارم آه دوستان نازنينت باز هم برايت سوراخ ذّره” 
  “.اش آلك است همه. جبهه نزديك محل پختن غذا

 نگاه آرد و آدمهای بسياری را ديد آه فانوس سفيد در سقراط با ناراحتی از پنجره آوچك به خيابان 
  .اند آنند و پيروزی را جشن گرفته دست گردش می

آم نه اين طور  آرد؛ دست اند، او هم با چنين آاری موافقت نمی دوستان بزرگوارش چنان آاری نكرده 
  .علنی

 صف قشون راه برود؟ برای تو هيچ دوز در يا فكر آردند آار درستی است آه يك پينه”: گزانتيپ ادامه داد 
توانيم در دآان آثيفش  وگرنه ما چطور می. دوز بماند دوز است و بگذار پينه گويند پينه می. آنند آاری نمی

ايد، ممكن  چه خيال آرده: گويند به ديدنش برويم و ساعتها با او ِشّر و ور بگوييم، و بشنويم آه همه می
 يك مشت  .زنند نشينند دربارۀ فرسفه حرف می رگواران ُدور تا ُدورش میدوز باشد، اما اين بز است پينه
  “!مزخرف

  .“اسمش فلسفه است”: سقراط با خونسردی گفت 
  .زن نگاهی خصمانه به او انداخت 

اگر خوانده بودم، تو آسی را نداشتی آه برايت . ام دانم آه درس نخوانده می. اين قدر به من ايراد نگير” 
  .“ايت را بشويیلگن بياورد پ
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به هيچ ترتيبی نبايد . آشيدنش نشده باشد چهره سقراط در هم رفت و آرزو آرد زنش متوجه رو در هم 
  .خدايان را شكر آه زن دوباره به پرچانگی افتاده بود. حرفی از پاشستن به ميان بيايد

دستهايت . آرده باشیای جور نكردند، پس بايد سّالخی   سنبه خوب، اگر مست نبودی و برايت سوراخ” 
نه اينكه باورم بشود واقعًا مثل يك مرد . زنی خونی هم شده؟ اگر من يك عنكبوت بكشم، جيغ می

چه  به و چه قدر به ای زده باشی، يك آار زيرُجلی آرده باشی، وگرنه اين ای، ولی بايد حّقه جنگيده
  .“فهمم غّصه نخور، دير يا زود می. آردند نمی

های قابلمه را با دامنش گرفت، آن را برداشت، روی  زن دسته. بوی اشتهاآوری داشت. سوپ آماده بود 
  .ميز گذاشت و شروع آرد با مالقه آشيدن از آن

اما فكر اينكه . سقراط با خودش فكر آرد آه بعد از همه اين حرفها شايد بهتر باشد اشتهايش باز شود 
  .ن فكر ادامه بدهدبرای چنين آاری بايد سر ميز برود مانع شد به اي

آشد آه  طولی نمی. دانست آه حرف نهايی هنوز زده نشده خوب می. آرد اصًال احساس راحتی نمی 
اين جورها هم نيست آه آدم سرنوشت جنگی با ايرانيها را . افتد آننده اتفاق می آّلی قضايای ناراحت

رم پيروزی، البته آسی به فكر در آن لحظه، در گرماگ. تعيين آند و بگذارند برای خودش راحت باشد
حواس هرآس دنبال اين است آه داد سخن بدهد و از خودش تعريف آند آه چه . مسّبب پيروزی نيست

فردا آه ببيند فالن آس هم مّدعی است همه آارها را  اما فردا پس. آارهای مشعشعی انجام داده
عنوان قهرمان واقعی و  دوز به رتيب، اگر پينهبه اين ت. آيد سقراط را جلو بيندازد خودش آرده، در صدد برمی

چه ِآيفی داشت آه . تحمل آلسيبياِدس را نداشتند. شوند اصلی معرفی شود، بسياری از ُدور خارج می
  .دوز بود آه جنگيد بله، تو جنگ را بردی اما پينه: به او سرآوفت بزنند

آوْرد، ممكن بود چرك آند و  اگر سندل را هرچه زودتر از پا بيرون نمی. و درد خار از هميشه بيشتر شد 
  .خونش مسموم شود

  “.اين قدر ملچ و ملوچ نكن”: آنكه حواسش باشد، به زنش گفت بی 
  “اين قدر چكار نكنم؟”: راه دهان زن ماند قاشق در نيمه 
  .“جا بود هيچ، حواسم فرسنگها دور از اين ”:با دستپاچگی آوشيد زن را آرام آند 
  .زن چنان از آوره در رفت آه از جا برخاست، قابلمه را روی اجاق آوبيد و از در خارج شد 
خودش را با شتاب از صندلی بيرون آشيد، و در حالی آه با دلواپسی به دور . نفسی به راحتی آشيد 

اش را  وقتی زن برگشت تا روسری.  پشت صندلی پريدآرد روی يك پا به طرف نيمكتش در و بر نگاه می
چرمی دراز  حرآت روی َننوی بردارد و از خانه بيرون برود، با سوءظن نگاهی به سقراط انداخت آه بی

فكر آرد از او بپرسد، چون به او تعلق . يك لحظه فكر آرد در آار اين شخص گيری هست. آشيده بود
و با اخم از اتاق بيرون رفت تا همراه زن همسايه به تماشای جشن خاطر داشت، اما فكرش را عوض آرد 

  .و سرور مردم برود
سندل را از پا در آورده بود اما نتوانسته . سقراط آن شب بد خوابيد و صبح با دلشوره از خواب بيدار شد 

  .پايش بدجوری ورم آرده بود. بود خار را بيرون بكشد
  .ردآ زنش امروز صبح آمتر تندخويی می 
بايد اتفاقی افتاده باشد آه . آنند شب پيش شنيده بود آه تمام شهر درباره شوهرش صحبت می 

اينكه شوهرش توانسته باشد جلو جنگجويان ايرانی را بگيرد اصًال . اند مردم اين طور تحت تأثير قرار گرفته
هايش نگذارد يك جمع حرفشان بله، اينكه با سؤال. آيد به خودش گفت از اين آدم بر نمی. باورآردنی نبود

  پس چه اتفاقی افتاده بود؟. اما در ميدان جنگ، نه. آيد را بزنند و آارشان را بكنند خيلی خوب از او بر می
  .زن چنان مرّدد بود آه شير بز را برای او به رختخواب برد 
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  .سقراط نكوشيد برخيزد 
  “روی؟ بيرون نمی”: زن پرسيد 
  .“له ندارمحوص”: سقراط زيرلبی غريد 
خواهد  دادن به سؤال متمدنانۀ همسر نبود، اما زن با خودش فكر آرد شايد دلش نمی اين طرز جواب 

  .مردم به او خيره شوند، و پاسخش را نشنيده گرفت
اش  چند مرد جوان، پسراِن والديِن مرّفه، آه معاشراِن هميشگی: ديدارآنندگان از صبح زود وارد شدند 

زد يادداشت  آردند و حتی بعضی از آنها وقتی حرف می  معلمشان رفتار میبا او مثل. بودند
  .داشتند، گويی سخنانش آامًال خاص باشد برمی

اين روزی تاريخی برای فلسفه است . امروز فورًا به او گفتند آه شهرتش آتن را پر آرده است 
گفتند سقراط نشان ). به نظر مردم هم اسمش فرسفه است: همسرش در اين مورد درست گفته بود(

  .تواند در ميدان عمل هم مردی بزرگ باشد داده آه متفكر بزرگ می
آردند، گويی از  همچنان آه صحبت می. حرفهايشان گوش داد سقراط بدون استهزاهای هميشگی به 

شنيد، قهقهه تمام شهر، حتی از آشوری در  ها را می ها، مثل غرش طوفان، غريو خنده دوردست
رهگذران خيابان، تاجرها و سياستمداران : شد گير می آمد و همه شد، جلوتر می ه نزديك میدوردست، آ

  .های آوچكشان وران در مغازه در سر بازار، و پيشه
  .“من هيچ آاری نكردم. سراسر مهمل است”: ناگهان با قاطعيت گفت 
  :سپس يكی از آنها گفت. همه به هم نگاه آردند و لبخند زدند 

جلو . دانستيم آه برخورد شما اين گونه خواهد بود می.  چيزی است آه ما هم گفتيماين همان” 
ورزشگاه از اوسوپولوس پرسيديم اين قشقرق برای چيست؟ ده سال است آه سقراط بزرگترين آارهای 

حاال در يك جنگ پيروز شده و . داده و آسی سرش را بلند نكرده نگاهی به او بيندازد فكری را انجام می
  “آور است؟ گفتيم متوجه نيستيد آه اين چقدر شرم. آنند اش صحبت می مام آتن دربارهت

  .سقراط هوم آرد 
ای به اين جنگ  من عالقه. من از خودم دفاع آردم چون به من حمله شد. اما من اصًال پيروز نشدم” 

 اصًال برای چه جنگ دانم نمی. من نه در تجارت اسلحه هستم و نه در آن منطقه تاآستان دارم. نداشتم
ديدم وسط يك عده آدم معقول اهل حومه شهر هستم آه منافعی در جنگ ندارند، و درست . آنند می

  “.همان آاری را آردم آه همه آنها آردند، دست باال چند لحظه زودتر
  .همه مات و مبهوت ماندند 
اين نحوه پيروزی او . انجام نداداو آاری جز دفاع از خودش . ما هم همين را گفتيم! همين است”: گفتند 

تمام گذاشتيم و  ما بحث درباره اين موضوع را نيمه. گرديم با اجازه شما به ورزشگاه برمی. در جنگ است
  .“فقط آمديم به شما صبح به خير بگوييم

  .و غرق بحث با يكديگر رفتند 
.  به سقف دودگرفته نگاه آردسقراط در حالی آه درازآش به آرنجش تكيه داده بود ساآت بر جا ماند و 

  .آورش درست از آب درآمده بود های يأس بينی پيش
آردن لباسهای آهنه ادامه  آرد و بی حس و حال خاصی به وصله او نگاه می زنش از گوشه اتاق به 
  “ها چيست؟ خوب، پشت اين قصه”: ناگهان به نرمی پرسيد. داد می
  .نگاهی از سر ترديد به زنش آرد. زدن آند ع به حرفخواست شرو سقراط حالتی گرفت آه انگار می 
دانست آه  سقراط می. هايی به صافی تخته و چشمانی غمگين زنش موجودی بود مستهك، با سينه 
دوِز رذلی آه  چی، سقراط؟ همان پينه”گفتند  هنوز وقتی شاگردهايش می. تواند به او مّتكی باشد می
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درد خوری نبود، اما زنش  برای او شوهِر به. خاست مسرش برمیبه دفاع از ه“ آند؟ خدايان را رد می
و عصرها آه سقراط از پيش شاگردان ثروتمندش با شكم گرسنه به . آردجز نزد خود او شكايتی نمی

  .ای نان و قاتق روی طاقچه نباشد آمد هيچ گاه نبود آه تكه خانه می
اما توجه داشت آه از چند وقت ديگر . بگويدبا خودش فكر آرد آيا درست است آه همه چيز را به زنش  

اش حرف خواهند زد و او ناچار  مردم، مثل آدمهای صبح، به ديدنش خواهند آمد و درباره آارهای قهرمانانه
شنود برای همه تعريف آند،  خواهد بود يك مشت دروغ و چاخان سر هم آند و در حالی آه زنش هم می

  .گذارد تواند خودش را راضی به اين آار آند چون به زنش احترام می یو وقتی زنش حقيقت را بداند، او نم
  .“سوپ لوبيای سرِد ديروزی باعث شده همه جا بو بگيرد”: فقط گفت بنابراين آوتاه آمد و 
  .زن فقط نگاه پرسوءظن ديگري به او انداخت 
سوءظن .  موضوع را عوض آندآرد فقط تالش می. طبيعتًا در موقعيتی نبودند آه بتوانند غذا دور بريزند 

شود؟ هميشه دير از خواب بلند  چرا از جايش بلند نمی. زنش آه آار او در جايی عيب دارد افزايش يافت
و امروز تمام شهر . ديشب زود به رختخواب رفت. خوابد شود، اما دليلش فقط اين است آه دير می می

نظام آه به تعقيب  تعدادی از نفرات سواره. ستتمام دآانهای شهر تعطيل ا. اند سرگرم جشنهای پيروزی
سقراط از . شد و صدای سم اسبهايشان شنيده می دشمن رفته بودند ساعت پنج صبح برگشتند
در چنين مواقعی از صبح تا شب اين طرف و آن طرف . آمد جمعيتهای پر جوش و خروش خوشش می

  شود؟ بلند نمی پس چرا از جايش  .آرد دويد و با همه سر صحبت باز می می
هر چهارتا وسط اتاق ايستادند و يكی از آنها با . منصب وارد شدند آستانه در تاريك شد و چهار صاحب 

. آميز گفت آه دستور دارند سقراط را تا آِرئوپاگوس اسكورت آنند لحنی رسمی اما بيش از حد احترام
  .اش از او تجليل شود گ نظامیشخص فرمانده، آلسيبياِدس، پيشنهاد آرده آه به پاس آارهای بزر

  .اند ها در برابر خانه جمع شده داد همسايه رسيد نشان می ای آه از بيرون به گوش می همهمه 
دانست آه بايد از جا برخيزد و حتی اگر با آنها  می. آند سقراط احساس آرد سراسر بدنش عرق می 

دانست  و می. ن افراد را تا دم در بدرقه آندآم سر پا بايستد و حرفی محترمانه بزند و اي رود، دست نمی
فهمند داستان  آنند و می بعد آنها به پاهايش نگاه می. آه قادر به برداشتن بيش از حداآثر دو قدم نيست

  .رسد و درست در همين لحظه و همين جا شليك خنده به آسمان بلند می. از چه قرار است
  : سفتش فرو رفت و با بدخلقی گفتبنابراين، به جای برخاستن، بيشتر در بالش 

به مردم در آِرئوپاگوس بگوييد ساعت يازده با دوستانم قرار دارم يك مسئله . من تجليل الزم ندارم” 
من اصًال برای امور . توانم بيايم بنابراين متأسفم آه نمی. مان را حل و فصل آنيم فلسفی مورد عالقه

  “.ام عمومی نامناسبم و خيلی هم خسته
مت دوم را برای اين گفت آه از وسط آشيدن پای فلسفه دلخور بود و قسمت اول را برای اينكه قس 

  .ترين راه خالص شدن از دست آنها باشد ادبی آسان اميدوار بود بی
روی پاشنه چرخيدند و در حالی آه پای آدمهايی را آه بيرون . ها يقينًا زبان او را فهميدند منصب صاحب 

  .آردند رفتند گد میايستاده بودند ل
و به “  ها مؤدب باشی منصب دهند آه با صاحب يكی از همين روزها يادت می”: زنش با عصبانيت گفت 

  .مطبخ رفت
سپس پيكر سنگينش را در بستر چرخاند، لبه تخت نشست . سقراط صبر آرد تا همسرش خارج شود 

  . بيهوده بود . مجروح را بر زمين بگذاردو در حالی آه يك چشمش به در بود در نهايت احتياط آوشيد پای
  .خيس غرق دوباره به پشت دراز آشيد 
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داد  تا وقتی پايش را تكان نمی. آتابی برداشت و شروع به خواندن آرد. نيم ساعتی گذشت 
  .آرد احساسی نمی

  .سپس دوستش آنيستنس وارد شد 
ای زوری آرد و همچنان آه به سقراط  باالپوش سنگينش را از تن در نياورد، پای نيمكت ايستاد، سرفه 

  .ريش روی گردنش را خاراند آرد ته نگاه می
مخصوصًا از جا بلند شدم آه جويای . آردم فقط گزانتيپ در خانه باشد هنوز در رختخوابی؟ فكر می” 

  .“سرمای بدی خورده بودم و برای همين بود آه ديروز نتوانستم بيايم. حال تو بشوم
  .“بنشين”: قطع گفتسقراط با لحنی م 
  .ای برداشت و آنار دوستش نشست آنيستنس از گوشه اتاق صندلی 

  .“ديگر دليلی برای ادامه وقفه وجود ندارد. آنم امشب درسهايم را شروع می” 
  .“نه ندارد” 
اما در راه به . امروز روز ضيافتهای بزرگ است. آيد يا نه پرسيدم آيا آسی می البته از خودم می” 

خود  تواند با آاله گفتم می. ن برخوردم و وقتی به او گفتم امشب درس جبر دارم، خوشحال شدفايستو
پروتاگوراس و ديگر وقتی بفهمند در شب بعد از جنگ درس جبر در خانه آنيستنس ادامه داشته از . بيايد

  “.شوند عصبانيت ديوانه می
 َننويی را آه در آن خوابيده بود به آرامی زد تا سقراط با آف دست به ديوار آه آمی شكم داده بود می 

  .زده به دوستش خيره شده بود با چشمانی از حدقه بيرون. تكان دهد
  “آس ديگری را هم ديدی؟” 
  .“آّلی آدم” 
آيا بايد سير تا پياز را برای آنيستنس تعريف آند؟ از ناحيه او . سقراط با دمغی به سقف خيره شد 

شايد بهتر بود . گرفت و بنابراين رقيب آنيستنس نبود دادن پول نمی رسخودش برای د. خاطرش جمع بود
  .موضوع دشوار را با او در ميان بگذارد

  :اش با آنجكاوی به دوستش نگاه آرد و گفت آنيستنس با چشمان آوچك ريز و سرزنده 
پلوغی، راه را  گويد آه تو بايد در حال فرار بوده باشی و در شلوغ گورگيوس راه افتاده به همه می” 

  .“خواستند جـِـَرش بدهند تر می های حسابی چندتا از بچه. اشتباهی رفته باشی، يعنی مثًال به جلو
  .سقراط هيچ خوشش نيامد و با تعجب به او نگاه آرد 
ای به دست  يك لحظه فكر آرد اگر دستش را رو آند چه حربه“ .مزخرف است”: با دلخوری گفت 

  .مخالفانش ميدهد
تواند وانمود آند تمام قضيه آزمايش بوده و بگويد  ذشته، نزديك صبح، با خودش فكر آرد آيا میشب گ 
دوستی  بيست سال است آه در آوی و برزن درس صلح': اند لوح خواسته ببيند آدمها تا چه حد ساده می
اما با اين . ه و غيرهو غير` ام، و يك شايعه آافی بود تا شاگردانم مرا به جای آدمی اهل دعوا بگيرند داده

پس از يك . طلبی بود ای ناخوشايند برای صلح اين آشكارا لحظه. حساب نبايد در جنگ برنده شده باشند
شوند؛ بعد از پيروزی، حتی  طلب می وآشتار هم مدتی صلح شكست حتی آدمهای عاشق آشت

وجه شوند پيروزی يا آنند، تا وقتی آه مت آم تا مدتی، تأييد می خورها هم جنگ را، دست توسری
  .طلبی خريدار ندارد نه، در اين اوضاع و احوال، صلح. آند شكست به حال آنها چندان تفاوتی نمی

سواران در برابر خانه ايستادند و آلسيبياِدس با گامهای . از خيابان صدای پای اسب به گوش رسيد 
  .شمرده وارد شد
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ر فلسفه چطور است؟ سقراط، در آِرئوپاگوس بر سر آار و با. صبح بخير، آنيستنس”: با سرحالی گفت 
از باب مزاح، پيشنهادم را عوض آردم و گفتم به جای دادِن حلقه . ای سر و صدا شده جوابی آه تو داده

دانی  اما می. البته اين ناراحتشان آرد چون درست همين احساس را دارند. گل، به تو پنجاه تازيانه بزنند
  .“رويم، پياده هم میما با . آه بايد بيايی

لطف  . اغلب با هم ِمی زده بودند. روابطش با آلسيبياِدِس جوان خيلی خوب بود . سقراط آهی آشيد 
خواست مردمی را آه در آِرئوپاگوس جمع شده  يقينًا او هم دلش نمی . زد آرده بود آه به او سر می

  .و خود همين نّيت شريف در خور هر حمايتی بود. بودند برنجاند
پيش از آنكه بنشيند، با احترام به گزانتيپ آه در آستانه  . ای پيش آشيد آلسيبياِدس خنديد و صندلی 

  .آرد سرش را خم آرد مطبخ ايستاده بود و دستش را با دامنش خشك می
دانم ممكن است متأسف  می. شما فالسفه آدمهای جالبی هستيد”: حوصلگی گفت با اندآی آم 

توانم بگويم آنيستنس زير گوَشت خوانده آه دليلی برای  می. ای جنگ را ببريم آردهباشی آه به ما آمك 
  “.اين آار وجود نداشت

  .و باز سرفه آرد“  آرديم ما دربارۀ جبر صحبت می”: آنيستنس با شتاب گفت 
  .آلسيبياِدس نيشخندی زد 

حاال تو . شجاعت محض بودبه نظر من آه . محض خدا درباره اين موضوع بگومگو نكنيم. زدم حدس می” 
زود تمام . بگو مهم نبود؛ اما يك تاج گل هم چه اهميتی دارد؟ دندان روی جگر بگذار و تن بده، پيرمرد

و با دقت به هيكل قوی تنومندی آه . “.زنيم ای می رويم پياله بعد هم می. آند شود و اذيتت هم نمی می
  .خورد نگاه آرد حاال تندتند در َننو تاب می

توانست بگويد ديشب يا امروز  می. حاال چيزی به فكرش رسيده بود. آرد راط به سرعت فكر میسق 
ای  اين قصه حتی نتيجه. گذاشتند شان زمين می صبح پايش پيچ خورده؛ مثًال وقتی او را از روی شانه

  .تواند مايه درد و رنج شود دهد آه تجليل همشهريان چه آسان می نشان می: اخالقی داشت
دادِن َننو دست برداشت و به جلو خم شد و صاف نشست؛ بازوی چپش را آه برهنه بود  قراط از تكانس 

  :با دست راست مالش داد و با تأنی گفت
  . . .  “پای من. ماجرا از اين قرار بود” 
ای بود آه در اين جريان   چون اين اولين دروغ واقعی زد ــــ تا آمد حرف بزند چشمش آه دو دو می 
  .گفت؛ تاآنون فقط سكوت آرده بود ــــ به گزانتيپ در آستانه مطبخ افتاد یم

  .پايش پيچ نخورده بود. ناگهان تصميم گرفت قّصه را آنار بگذارد. حرف در دهان سقراط گم شد 
  .َننو از حرآت ايستاد 
اين قضّيه جای در . گوش آن، آلسيبياِدس”: تمام نيرويش را جمع آرد و با صدايی آامًال متفاوت گفت 

وقتی جنگ شروع شد، يعنی وقتی من چشمم به اولين ايرانی افتاد، پا به . حرف زدن از دالوری نيست
خاری در پايم رفت و . جا بود اما خارزاری در آن. يعنی به عقب فرار گذاشتم، و آن هم در جهت صحيح

م و نزديك بود چندتا از سربازهای ها شمشير را دور سرم چرخاند بعد مثل ديوانه. نتوانستم ادامه بدهم
های خودی سر هم آردم تا ايرانيها  از فرط نااميدی با فرياد چيزهايی درباره دسته. وپار آنم خودی را لت

در همين . دانند خود بود چون ايرانيها زبان يونانی نمی هايی وجود دارد، و البته بی خيال آنند چنين دسته
به نظرم قادر به تحمل سر و صدا در چنان شدتی نبودند، اما . عصبی بودندموقع، خود آنها هم انگار آمی 

ای درماندند و در همين جا بود آه  لحظه. آردند ها را تحمل می باالخره برای پيشروی بايد اين نعره
  “.همين. نظام ما سر رسيد سواره
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آنيستنس دستش . آرد گاه میآنكه پلك بزند به او ن آلسيبياِدس بی. اتاق چند لحظه در سكوت فرو رفت 
از درگاه مطبخ، جايی آه گزانتيپ . آرد راستی سرفه می را جلو دهانش گرفته بود و اين بار راستی

  .ايستاده بود، شليك خنده به هوا خاست
  :سپس آنيستنس با لحنی خشك گفت 

قابل . ی سرت بگذارندهای آرئوپاگوس باال بروی تا تاج گل رو توانستی با پای لنگ از پله و البته نمی” 
  .“فهم است

نه سقراط و نه . آلسيبياِدس به پشتی صندلی تكيه داد و با نگاهی نافذ به فيلسوف خيره شد 
صورت باريِك . دوباره به جلو خم شد و يك زانويش را با دست گرفت. آردند آنتيستنس به او نگاه نمی

  .ش را بروز نداداش آمی در هم رفت اما چيزی از افكار و احساسات پسرانه
  “ای؟ چرا نگفتی زخم ديگری برداشته”: پرسيد 
  “.چون در پايم بود آه خار رفته بود”: سقراط رك و راست گفت 
  “ .آه اين طور”: آلسيبياِدس گفت 
  .سريع برخاست و به آنار بستر رفت 

اشتمش پيشت گذ و گرنه می. دادم پيشخدمتم نگهش دارد. متأسفم آه تاج گل را با خودم نياوردم” 
شناسم آه در موقعيت تو  آسی را نمی. تو به اندازۀ آافی شجاع هستی، حرفم را باور آن. بماند

  .“ داستانی آه تو گفتی بگويد
  .و با شتاب از در بيرون رفت 
  :آشيد به تندی گفت شست و خار را بيرون می گزانتيپ بعدًا آه پای سقراط را می 

  .“ممكن بود خونت را مسموم آند” 
 .“و حتی بدتر”: فيلسوف گفت 
  
  .ق. م: ترجمه از انگليسی 

  ١٣٨٠ شمارۀ دوازدهم، دي  ٭    

editor@lawhmag.com 
 mGhaed@lawhmag.com   

 

  

 

http://www.mghaed.com/SupprtPages/Feedback.htm
http://www.mghaed.com/SupprtPages/Feedback.htm

