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 ی اول صفحه

 سه تراز پرسش از وجود
 

 
 
جای می اين به تعبير ويتگنشتاين در فاھمه آدمی ورم. کوبد تقدير فاھمه بشر چنان است که پيوسته سر بر ديوارھای زبان می) 1 ر  که عقل ھايی ب د  نھ

کی از نخستين گمراھی زبان از بنياد کار ما را به گمراھی می. برد ھای فھم راه می را به ضرورت معاينه و معالجه زخم شاند و ي مودن ک ھا يکدست ن
که گويی ميان»  آشاميدن«و »  خوردن«و »  بودن«ھای  دارد چنان فعل می زبان ما را وا. ھايی است که اختالف ماھوی دارند کلمه ريم  ار ب شان را به ک

ت مگيری نيس اوت چش ه . تف د معاين ه قص افی است ب ه(ک اً معالج يم) و احيان ابه بپرس د پرسش مش ويش چن ن خ ان آبگوشت«: ذھ ر از مھمان د نف چن
نای می. »چند نفر از مھمانان وجود ندارند؟«و »  نوشند؟ چند نفر از مھمانان نوشابه نمی«، »خورند؟ نمی ای ديگر مع بينيد که پرسش سوم به رغم دوت

رد بر ھمين مقياس، می. محصلی ندارد صفتی می. توان از دام زبان در زمينه کاربرد صفات ياد ک ھر  اره  فالن موجود آن را درب ا  ه آي يد ک توان پرس
مثالً برخی اشيای عالم صفت سرخی يا سبزی، زبری يا نرمی را دارند و برخی ندارند، ولی آيا معنی دارد که بپرسيم آيا برخی موجودات. دارد يا نه

اره توان بر پاره صفتی است که می»   وجود«وجود دارند يا ندارند؟ آيا  رد و از پ ا حملش ک ه  ای چيزھ ياء ب رد؟ اش سلب ک د و می»  وجود«ای آن را  آين
ی. گردند، اما اين به معنای کسب و از کف دادن يک خاصيت، يک صفت، نيست معدوم می ا معن تاين، پرسش از ماھيت موجودات ب اور ويتگنش به ب

ه. است اما پرسش از سرشت وجود غريب است و الاقل، اين ادعا که من به غور در ماھيت وجود اشتغال دارم معنای روشنی ندارد ين است ک ه ا نکت
ل اين. به راستي غريب است»  وجود«داشتن و نداشتن فالن رنگ جای تأمل دارد، اما تحقيق درباره داشتن يا نداشتن  اره مث »عدم«ي  كه بخواھيم درب

 اند؟ اند يا دچار افسون زبان شده آيا فالسفه وجودی گرفتار در دام زبان. بندد کمر به آن می» وجودی«پژوھش كنيم، کاری که فيلسوف 
 
پايه تفکر او اين بود که فاھمه بشر نبايد فريب بداھت برخی مفاھيم را بخورد،. ھايدگر فيلسوفی بود که از نو فلسفه را به پرسش از وجود پيوند زد) 2

يعنی از لحظه آغاز فلسفه –به زعم ھايدگر، عصری که از افالطون آغاز گرديد . نمايد، بديھی نيست آن قدرھا که در نظر اول می»  ھستيم«اين که ما 
اريخ متا – يان وجود است به نوعی عصر ظلمت است، عصری که مفھوم وجود را در پرده کرده است، به تعبير ھايدگر ت اريخ نس تاريخی. فيزيک ت

قت، واژه : پيوندد به وقوع می»  حقيقت«که با تحولی بنيادی در مفھوم  ا«يونانيان برای بيان حقي ار می»  الثئي به ک ر قسمی کشف را  ه داللت ب د ک بردن
توری می قراط و افالطون،  حجاب و نامس ا س ا ب رد ام ا«ک ه »  الثئي ايش را ب ده«ج ا »  اي ال«ي آالً می»  مث ه قسمی تثبيت و م اظر ب ه ن د، مفھومی ک دھ

ود و جلوه»  وجود متعين«از اين حيث، انسان در مقام . نشيند و موجود به جای وجود معرفت به جای حقيقت می. است»  معرفت« گاه نور وجود تواند ب
گر موجودات نيست،. توان به ديده يک کشف حجاب نگريست در ھر انسانی می نار دي ھا سخن از موجودی در ک صحبت از انسان تن ار،  بدين اعتب

 .وجود برای آدمی چيزی ورای موجوديت است، موجوديتی که متصف و مقيد به انواع صفات و خصوصيات است
 
وضعيتی که. آدمی گره خورده است»  بودن«گمان با وضعيت عينی و شرايط مادی  گردد، بی پرسش از وجود، از آنجا که بر زبان آدمی جاری می) 3

ن. ھايی دارد که شايد نتيجه تحولی تاريخی در قرن نوزدھم باشند کنيم ويژگی از آن ياد می نه خويش را اي مای زما لودويگ فوئرباخ ويژگی سرشت ن
»بود«دھد به جای واقعيت از بازنمود واقعيت، و در يک کالم به جای  دھد، يعنی ترجيح می دانست که تصوير چيزھا را به خود چيزھا ترجيح می می
خ»   وجود«اين تحول، ديدگاه آدمی را راجع به معنای . حرف بزند»  نمود«از  ای آن تاري ر مبن ور ب نام گی دب ه  کری ب ه متف دگرگون ساخت، چندان ک

ايش«داری، را تاريخ تکوين  عصر جديد غرب، ھمان تاريخ نظام سرمايه ه نم ه سر می. دانست»  جامع ا در عصری ب پی به زعم او، م ه در  بريم ک
ھمان جزئی که عامل و ابزار يکپارچه–جامعه در آن واحد ھم خود جامعه است و ھم جزئی از »  نمايش«ھا،  آئين شدن عالم تصوير خودمختار و خود
ر واسطه تجربه نمی ای ھيچ چيز بی در چنين جامعه. ساختن جامعه است سابق ب می  که آد شود، نه در قالب فردی نه در قالب جمعی، ھمه آن چيزھايی 

مه بازنمود واسطه می اين به نحوی مستقيم و بی ا نمايش زيست، اکنون از وی دور گرديده و به جا ند ھای محض درآمده ھا ي طه. ا ال، ھر راب ن ح ای بي
انجی تصاوير تحقق می بد و بس افراد جامعه به مي چيزی جز مجموعه: يا عی  صاوير محض نيست جھان واق نان. ای از ت خود چو ه  ه نوب تصاوير ب

اريخی اقتصاد دبور ويژگی نظام سرمايه. کنند کنند و رفتارھای ھيپنوتيکی آدميان را ھدايت می موجوداتی واقعی در ھمه جا سير می داری را سيطره ت
د داند؛ سيطره بر حيات اجتماعی آدمی می ه اول، تصور آدمی از: ای که خود در دو مرحله تصور آدمی را از وجود خويش دگرگون گردان در مرحل

 .يعنی نمايش دادن» نمودن «به » داشتن«تنزل يافت و در مرحله دوم، از » داشتن«به » بودن«
د در مرحله اول، آدمی بودن خويش را با داشتن به اثبات می ه بتوانن رساند و در مرحله دوم، داشتن تنھا مادامی اعتبار دارد که فرد فرد اعضای جامع

سته. دارايی خويش را در معرض نمايش بگذارند رد واب از اين منظر، ھيچ قسم واقعيت فردی مستقل از واقعيت اجتماعی در کار نيست، توان فردی ف
خويش است  مايش دادن  باز –به توان اجتماعی او در بازنمودن و ن فه از وجود آدمی  ه سرآغاز بحث فالس ار ب ث، بحث از وجود ديگرب ين حي از ا

مر . انسان حيوانی مدنی بالطبع است: گرديده نه پرسش از سرشت ا اعی؛ پرسش از وجود ھر آي ماعی«وجود آدمی از بنياد وجودي است اجتم »اجت

صالح نجفی

ی ھزارتو مجله
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 وجود؟ کدام وجود؟
 

 
 
ايم نمی -ام به خدمت شما شبی قصد کرده که نيمه –سره از غروب تا به حال  يک. ام دست و پايم را گم کرده) 1 د فکر و خيال رھ اب پيرمرد. کن ين جن ا

ه در و ھن. نمود تا ھمين چند ساعت پيش ذاتاً موجود غريبی نمی نداخت ب عش وھن از ھمان روز اول که کليد ا ان ن ين پنجره، کن ا لب ھم شيد ت اش را ک
ه نيست سوزانه و معصومانه و اندر دل: کنند ام می چه سايرين مھمان زيرچشمی نگاھی انداخت به من، معموِل آن که غريب کردم  د ن فيه، تردي شانی. س ن

اب»اصل عاشقی«ابتدای خيابان : دانست خوب تر می ام را از خودم به خانه وک آفت له گير، راه ، بل قه پ دم ی دست چپ، طب گر جای من. ی چن م ا ما ھ ش
اش راست. آورد تان می بينی به روی تان را بدون کف گی کرديد که اين جناب، پدری، پدربزرگی، چيزی است که اسرار زنده بوديد آن روز، ترديد نمی

ه ھم گی زِن پدرم بوده را بخواھيد برای من که از چھارساله ھم نداشت ک اوت چندانی  ادرم، تف شوھِر م ه ام و  شد خان رد با ن پيرم ما امشب شک. ام اي ا
ه می چيزی است ک ا  ين تنھ ردم و ا به: ناک بگويم ی ھول توانم از آن لحظه کردم، دست و پايم را گم ک ستاد، زل روی راست رو به چشم اش اي ھای زد 

من می) 2»  شما؟«: و پرسيد»  نون«مضطرب خانم  ه  که علي رده. بارد بيست و چھارمين برفی است  ن فکر ک ه اي ار، ب د سقف ھر ب ه ريختن چن ام ک
می تمام شيشه F5ی  ھر بار نعره. آيد سالِم کالغ بند می شود و با عليک درست يازده و نيم شب شروع می. مديون پاقدم نحس من است پايين  آورد ھا را 

يادبود آن روز روی مزارش می ھليکوپترھا پاھای قطع. آيد  به دنيا می و خواھرم مرده ه  تقيم مراسم را پخش شده را ب به طور مس د و تلويزيون  ريزن
دی اش را مرور می طور مواقع گذشته اين -ای از موجودات که من به آن تعلق دارم کم آن رده دست –زاد  آدمی) 3. کند می شته گن کند، شايد جايی در گذ

ا می ھرچه باشد پيرمرد تمام اين سال. دھد اش را می زده که امروز تاوان به نفھمی زده و ادع خودش را  که  ده  حاال چه ش د ھا تنھا مونس من بوده،  کن
ه  حاال به فرض خيانتی ھم کرده. گيرشدن يعنی چه فھمد دل آخر پيرمرد اصالً نمی. دانم نمی... شناسد، البد را نمی»  نون«خانم  ا در مخيل م حت م باش اش ھ
ه»نون«شايد خانم . ای رحمانه گنجد انتقام بگيرد، آن ھم چنين انتقام بی نمی الی ک ن، خي شايد صورتی است از م سد،  ه بشنا ته ک اصالً... ی وجود نداش

چه کسی که از ھيچ خيانتی دل... نکند خود پيرمرد ند باشد؟  طور موجودی می گير نشود  يچ بی»  ات دارم دوست«) 4توا ه برای ھ ی مان سرمازده خان
ا ام می اش بر زبان لذت گفتن. ھمه باال و پايين کردم که ھمين را بگويم اين. شود ای چادر امداد و پتو و کنسرو لوبيا نمی گرسنه رد را ب خشکد وقتی پيرم
اختاری نمی) 5. ام نقص آموخته گير شدن را بی من دل. کنم و خودم فرار رو می تو روبه رود پيرمرد باور دارد که ھيچ س ر ب ند از خود فرات چيزی. توا

انم . که در يک ساختار نيست، يعنی در خياِل ساختار ھست و برعکس ا خ شد ي رد با که. »نون«ھر چيزی يک جايی ھست البد، پيرم ن  بگذريم از اي
! ھمين. من کجا ھستم

آرش برومند

ی ھزارتو مجله
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 يک تجاوِز کوچولو، ترافيکی در دفاع از مرگ
 

 
 

ی بودن؟ نبودن؟ مردن، در يک لحظه ھيچ. بودن يا نبودن، مسئله اين است نه نبودن ی متصور است و  ه بودن ی آن، ن که ب چ. شدن،  در يک لحظه ھي
. ھستی، و سپس ديگر حتی آنقدری ھم نيستی که بتوانی نبوِد خود را ببينی. بودن شناسيم، تا آخرين لحظه بودن، و ھمه شدن، و با زمانی که می

نيد ام، ھيچ من خواھم مرد و نخواھم دانست که مرده. معناست ھا بی ِی اين ولی ھمه می. گاه خبِر مرِگ خود را نخواھم ش ا  ده از کج ام؟ ھرچيزی دانم زن
خواھم گرفت يادآورِی ھرچيز ممکن است دچاِر ترديد شوم، ولی ھيچگاه براِی اطمينان از زنده برم، در به را از ياد می مرده! نه. بودِن خويش نبض ن

دام علمی می کسی می چه: بودنی وجود ندارد، نبودنی در کار نيست، مرگ توھمی بيش نيست انوِن ک کدام ق مرد؟  خواھم  من  ه  د ک ند تواند ثابت کن توا
 توانم عمِر جاويدن داشته باشم؟ که خواھم مرد؟ ِی امکاناِت علمی، نمی مدعی شود، که با فرِض استفاده از ھمه

پذير است آزمون! چيزی مثِل خداست! ئال است ايده. اش بگيرم، پس ھيچ معنايی ندارد معناست، من ھيچگاه نخواھم توانست اندازه مرگِ من بی! نه !نا
اودانگی! تفاوت است بی: ولی يک دقيقه صبر کنيد! تفاوت است معنی است، بی بی! اش کرد شود مشاھده نمی ه ج اه ب ا آگ ه مرگ، ي ام، در ھر من آگاه ب

 دو فرض يک زندگی و يک رفتار را بايد داشته باشم؟

 ِی تصادف صحنه! احتياط
 چرانی نکنيد لطفاً چشم

 .و از سمِت چپ برانيد

 فرد بايد دو رؤيا داشته باشد،
 .و يکی بايد رؤياِی دولت باشد

 ]موسيقِی ما، گدار[

 .ده برو ديگه، راھو بند آوردی

ه من، مرگ را بی. بندد ِی مرگ ترسيده، کمربنِد ايمنی را می کننده ديده، شايد از مرگ شايد از مأموراِن پنھان ِی تصادف راننده نا نسبت ب معنا يافته، نابي
انده ھا می ديدگان و مرگِ خود، فقط زيِر لب فحشی به پليس ای مياِن مرگِ حادثه رابطه شنگاِن می: اند دھم، و کسانی که جسِد افتاده را پوش ن ت تيد اي گذاش

 .مرگ ببينندش، از اعدام در مأِل عام که بھتر است، بگذاريد گوسفندان ببينند که تقديِر تغييرناپذيرشان در آشپزخانه چه خواھد بود

ا عاقل آمريکايی د نمی ھ راه را بن د، بزرگ د ترن ی، عاقل. آورن ا ديده بل ترش را بارھ ی بھ تر و خيل ی بيش ون خيل د، از تلويزي د ترن ی، آمريکايی. ان ا بل ھ
د عاقل ار : ترن زار(چھ رار می) ھ د ق ورِد تھدي ت م ود دول ته ش رباز کش ه س يرد، ھم ه گ ل می ِی برنام ا تعطي درِت دني ِی ابرق ود؛  ھاِی جنگ هش - یِ  ھم
داِد کشته. شود  میتعطيل - دنياِ◌ ابرقدرت -ِ◌ جنگیِی ھا برنامه حاِل شمارِش تع ه در  غاِز جنگ، ھيچ و مسخره آنجا که، ھم ِر شدگان از آ ه فک کدام ب

چاِر صدمه زند، و نه حتی کسی دنبال می تعداِد مجروحان را نه کسی جمع می. مجروحان نيستند دتا از مجروحان د ُرِف کند که چن جدی شده، در ُش ِی 
 .اند، مردن در بيمارستان که شرط نيست مھم آن است که چندنفر در ميدان مرده. اند اند، چندتايشان مرده مرگ بوده

ند جز پوچی نيست دارد، و آنچه می اندازه بر می جا و يک ِی دنيا را يک يابد، ھمه يابد، گسترش می ولی مسخرگی گسترش می ه. ما مردن در جنگ، ب
تِک آمريکايی خاطِر غيِرانسانی بودن نيست که ممنوع است، که ھزار ھزاِر عراقی ندارد ھا جاِی مقايسه با تک  ودن. ھا را  ضِدآمريکايی ب به خاطِر 

ای: زند  است، که داد میممنوعمردن در جنگ، از آن رو . کند ھا نمی نيست که ممنوع است، که کسی فوايِد جنگ براِی استعمارگران را توجيِه مرگ
خود غره اِی  يِز دني رجيح داده مردم به چه چ ان ت ه زيستن در دنيايت الی، مردن در جنگ را ب اِز م اطِر ني ه خ گر ب انی، حتی ا ه کس يد؟ ک ند ا اِت. ا عملي

 .انتحاری نيز، از ھمين روست که چنين ترسناک است

عه(و اين يک موقعيِت تھديدکننده . آورد کرده، مرگ را به زندگِی ھرروزه می يک جسد در کناِر ماشيِن تصادف ِب جام اِن غال کسی. است) براِی جري
ردم را در محلی عمومی ممکن است آن را ببيند و کمربندش را محکم کند، ديگری ممکن است آن را ببيند، از جنازه خوش گيرد م د و تصميم ب اش آي

ی را عرضه می. »شوند بينند و افسرده می مردم می«: تر مھم. به رگبار ببندد ن دليل د سانسور ھميشه چني سرده می مردم می: کن ند و اف ردم بين شوند، م

اميد ميالنی
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ساد در می شوند، مردم می بينند و منحرف می می به ف ردم می بينند و  د، م اد می غلتن ند و معت ردم می بين ايی می شوند، م ند و کارھ ما دوست بين ه  د ک کنن
 .نداريم بکنند

مان می. معنی است براِی علم، مرگ بی ه و مرد ه جامع ناخِت آن را ب پارد ش دھا می به کشيش! نه. س پارد ھا و آخون مرد، و خوراِک: س تو  بدِن  قتی  و
شھوات کند و ھمه ھا شد، روِح تو به بھشت، نزِد خدا رفته، تا ابد بھترين لذات را تجربه می ھا و سوسک کرم مه ِی  تا. پوشاند ِی عمل می اش را جا پس 

من ناراحت شوم به جھنم نيفتاده ه  کن ک ايی ن کن، و کارھ را گوش  باره و در حوزه. ای حرِف م صحبت در ست، مگر ِی عمومی،  نوع ا مرگ مم ِی 
 .خوانی در ميانه نشانده باشند که اينھا را بگويد روضه

نار آمده شان را می البته اين حبيباِن خدا کاری با خوِد مرگ ندارند، فقط کاسبی ھم ک لم  با ع ه  ن است ک د، ھمي ند کنن مرگ است،: ا نوز صاحِب  م ھ عل
جا حرف می دستوِر پزشکان برتر از حکِم خداست، ولی مطابِق توافِق ناگفته تا آن لم فقط  اعی، ع يرد، ای در نظاِم اجتم رار نگ ين ق ِل د ه در مقاب د ک زن

ناموفق، خودکشی يک موقعيِت تھديدکننده. مخالفِت صريح نکند شِی  ته خودک داِع روانپزشک و الب با اب ِی نظاِم اجتماعی است، ولی جرياِن غالب فوراً 
ترل در می ھا در چند دقيقه می ِی مرگ موقعيِت تھديدکننده است، پليس صحنه. کند اش بازسازی می خود را در مقابل حِت کن د رسند و اوضاع را ت .آورن

ان رگِ انس ت، روضه م ده اس ِت تھديدکنن ترل خوان ھا موقعي ه روانپزشک می اش می ھا کن تند ب ر نتوانس د و اگ پارند کنن ا. س ت، ب ده اس رگ تھديدکنن م
ا در مرده کنند، و ھيچ شويی و آرايِش جسد زندگی را بازسازی می مرده ه آن بالھ ين کس آنقدر احمق نيست بگويد جسدی ک مده، ا ر سرش آ شورخانه ب

 اش ھنگاِم دفن ديگر چيست؟ تزئين و احترام

 تابلوِی تبليغاتی، و چھار نورافکن

 .يک بوِس کوچولو فراموش نشود
 سينماِی در حاِل مرگ

 شده کشوری خراب
 جھانی از پيش مرده

 آرا نيز، در نقِد خود، براِی فرمان
 .کاری جز ستايِش مرگ نمانده

 و بزرگترين نمايشگِر منطقه
 .دھد تبليِغ پفک نشان می

 بشنويد
Title: vision thing 

Artist: sisters of mercy 
Album: a slight case of overbombing 

Genere: gothic-rock 

Lyrics: 

twenty-five whores in the room next door 
twenty-five floors and I need more 

I'm looking for the can in the candy store 
two thousand Hamburg four 

and colours I ain't seen before 
it's a small world and it smells funny 

I'd buy another if it wasn't for the money 
take back what I paid 

for another motherfucker in a motorcade 
in a long black car 

witht the prettiest shit 
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from Panama 
when the sirens wail 

and the lights flash blue 
my vision thing come 

slamming through 
it's a small world and it smells bad 

I'd buy another if I had 
back 

what I paid 
for another motherfucker in a motorcade 

slamming through 
slamming through 

what do wee need to make our world come alive? 
what oes it take to make us sing? 

while we're waiting for the next one to arrive? 
one million points of light 

one billion dollar Visino Thing 
another black hole in the killing zone 
a little more mad in the methedrome 

one blinding flash of sense 
just like the president's 

well, I don't mind 
out of my mind 
blizzard king 

bring it on home 
it's a small world and it smells bad 

I'd buy another if I had 
back 

what I paid 
for another motherfucker in a motorcade 

and a vision thing 
and a vision thing 

and a ... 
sha la la la 

what do we need to make our world come alive? 
what do we need to make us sing? 

while we're waiting for the next one to arrive? 
one million points of light 

one billion dollar Vision Thing 
sha la la la 

تان خوانانِ  کسی حق دارد بگويد بھتر است؟ مگر روضه ولی چه. نوايان به پفک و تلويزيوِن سونی خوش باشد، از خودکشی که بھتر است بگذار دِل بی
اره اينقدر از اتاِق ديگر و بھتری در کناِر اتاِق دنيا نمی ی گويند، که مرگ دِر آن است، پس اين ناپسندِی مرگ از کجا آمد؟ و اصالً قضاوت درب ِی خوب

ست بد ا ا  ه بگويم خوب است ي تم ک پس فقط و فقط خودم ھس يرم،  قرار است بم گر من  به شما دارد؟ ا چرا. يا بدِی مرگِ ديگران، چه ربطی  ی  ول
 پرسد؟ ھيچکس نظِر مرا نمی

د، موش آيد؟ من می من قبر و ختم و خرما به چه کارم می م کسی شرش را نکن گر ھ د، ا ھا ھا و کرم خواھم جسَدم را بيندازيد کناِر جوب و رھايش کني
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تان زيادی کرده بود، ويسکی بدھيد و مجلِس رقص عوِض ختم جاِی خرما ھم اگر پولِ . خود راِه خود را بلدند، نيازی به راھنمايِی تابلِو قبرستان ندارند
د ا کني ی. برپ ی م ن نيست ول ه م ه ب ت . دانيم ک د گف ن خواھن ِت م ردا پش د، ف رش را بکني وم«فک زودِن »مرح ش از اف ل پي دوارم الاق ور«، امي »مغف

د ب بگوين ِر ل تغفراللھی زي ه چشمی می. اس ا تصورش ب ه چشمی می ب دم و ب ريم خن ی: گ د حرف د، و بخواھ ته باش بر نشس االِی من دی در مسجد ب آخون
 !ِی من بزند درباره

اک فراموش ھا را براِی آسايِش خيال حفظ نکرده باشد، بی و مرگ، مرگِ خود، اگر کسی روضه ار، پ ِل انک يِر قاب تی غ ِن حال حقيق ی در عي نی ول مع
 :شود می

 کنی؟ وقت به مرگ فکر می ھيچ
 .منظورم مرگِ خودته، نه ديگران

 ]در ستايِش عشقگدار، [

اره. اش آورد ترسد بر زبان می: کند بازيگِر مخاطِب جمالت، که ابتدا پاسِخ مثبت داده بود، در پاسِخ منفی مکث می مرگ، فقط روضه می درب توان ِی 
م و اين است انساِن مدرِن معاصر، که نه فقط در تحليِل زندگی، که در تحليِل مرگ. و اين است انساِن مدرِن معاصر. توان گفت خواند، سخن نمی اش ھ

دارد ن ن ِد کشيش. حرفی براِی گفت اِر آخرتش را نيازمن ِد آکادميک است، و ک ِد معاب ايش را نيازمن کاِر دني که  درِن معاصر،  اِن م ن است انس ھاِی و اي
 تر از من؟ کسی بازنده و چه. باز بچه

 خيابان از اينجا بسته است،
 .گذرد زنی می ِی سينه دسته

 ماشينی از فضاِی خالِی کناِر دسته
 .زند استفاده کرده و از آن جلو می

 .اش پوشيی بدرقه لنگه کشِف سياه

 صدای دستهء بيرون کافی نيست،
 .و نوحه در ضبِط ماشن ھم ھست

 بشنويد
Title: gottes tod 
Artist: das ich 

Album: sataniche verse 

ا عزاداری می ورِی اسالمی ب د جمھ ن است گوين ادی غمگي ايش زي ا عزاداری می. ھ ورِی اسالمی ب د جمھ ن است گوين ادی غمگي ايش زي د می! ھ گوين
ين می مگر در زمانه! زنی غيِرانسانی است گويند سينه می! زنی خرافات است قمه ه، جز ا ين زمان سته است؟ مگر در ا ين شاي توان ِی مرگِ خدا جز ا

 .جھان نه آغازی دارد، نه پايانی دارد، نه ھدفی دارد، نه پاياِن تاريخی متصور است! بود؟ خدا مرده

ادر. اش کنند خوران مصرف تاريخ خيلی وقت است تمام شده، فقط جسدش باقی مانده، يک کاال، که گرسنگان و مرده ساِن م راِی ان کاری ب و ديگر چه 
ھا خدا به زمين آمد که انسان: العاده است ماند، جز زدن بر سر و سينه و شيون در مرگِ خدا؟ عادالنه است، تقسيِم کاِر فوق رھاشده می ھدف ِی بی مرده

 .کنند اش را می ھا سودش را به جيب زدند و مسلمانان عزاداری را سعادتمند کند، يھوديان کشتندش، مسيحی

ا  ھم بيشتر کاله vision thingپفک و تلويزيوِن سونی پوچ بودند، و ! نه، بد نيست. ولی دنيا اينقدرھا ھم بد نيست بود ت لی،. vision thingبرداری  ب
له روم و مطمئن اش دادم را پس بگيرم، سراِغ مفيستو می لوحانه بابت بگذار پولی که ساده ا او خواھم توانست معام م ام ب ی کن يوِن. ِی خوب پفک و تلويز

دا می vision thingسونی و  اً پي م حتم اً سراغِ  پوچ بودند، ولی در اين دنياِی به اين بزرگی چيزھاِی خوب ھ ست، شود، و مفيستو حتم ھد دا شان خوا
 .اش را بپردازم اگر قيمت

ه ھست! نه، اينقدرھا ھم بد نيست نيده. خدا اگر مرده، مفيستو ک د و ارزان حتی ش سرويِس جدي دا و بھشت و ام يک  ه خ ه، حاال ک ھم راه انداخت قيمت 
حداث ات را می يک زندگِی آرام و راحت، حال. دھد اش در کار نيستند، زندگِی ابدی به مردم می جھنم که ا عدنی  اِغ  م در ب بری، بعد از اينکه مردی ھ

خوش آب و ھوايی ِی وياليی شش دانگ در اختيارت قرار می کرده يک خانه ست، و گيرد با چھار حوری و چھار غلمان و يک خدمتکار، بسيار جاِی 
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شيطانی حتی اگر از اسم و چھره. کنند ھايش شراب پمپاژ می به جاِی آب، در جوی ا ات را می ترسی، سفارش اش می ِی  شاگردھايش را ب کی از  کنم ي
.ات را بگو، انواِع لباس در اتاِق گريم موجود است ای نيست، دين خواھی؟ مسئله  نمیکشيشی. فرستد که اصالً متوجه ھم نشوی برايت میکشيشی لباِس

 کنی مفيستوِی مدرِن معاصر ھم کمبوِد قير و کوره دارد؟ خيال می

ستم. کوچکترين مشکلی در کار نيست. چيز عالی است ھمه. چيز خوب است ھمه ج. ولی آسوده ني خود فل جاِی  ِر  اتوان، س ی من ن لل نيست ول قِت تع و
ج روسپیام، پرسان که حال اصالً چه بايد بخواھم؟  ام مانده مفيستو حاضر است، و من درمانده، ناتوان از جنباندِن زبان. ام شده اق؟بيست و پن خِل ات  دا

دهbluetoothيک ويالِی بھشتی و حوری و غلمان؟ يا شايد يک گوشی با قابليِت  رده ؟ من برن بازی را ب جايزه ام،  ی  که انتخاب ام، ول ر دوِش ای  اش ب
ه خستگی يابم، چه بخواھم، جز مرگ، که ارزش خودم گذاشته شده را نمی ام اش را داشته باشد؟ رنجی که براِی بردِن بازی بردم چنان سنگين است، ک
 . جز با مرگ در نخواھد شد

 .افتم پياده نشی راه نمی. پياده شو -
 !زن و بچه نشسته، شخصيت داشته باش -

 بشنويد
Title: atrocity exhibition 

Artist: joy division 
Album: closer 

Year: 1980 

Lyrics: 
Asylums with doors open wide, 

Where people had paid to see inside, 
For entertainment they watch his body twist 

Behind his eyes he says, 'I still exist.' 

This is the way, step inside. 
This is the way, step inside. 
This is the way, step inside. 
This is the way, step inside. 

In arenas he kills for a prize, 
Wins a minute to add to his life. 

But the sickness is drowned by cries for more, 
Pray to God, make it quick, watch him fall. 

This is the way, step inside. 
This is the way, step inside. 
This is the way, step inside. 
This is the way, step inside. 

This is the way. 
This is the way. 
This is the way. 
This is the way. 

This is the way, step inside. 
This is the way, step inside. 
This is the way, step inside. 
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This is the way, step inside. 

You'll see the horrors of a faraway place, 
Meet the architects of law face to face. 

See mass murder on a scale you've never seen, 
And all the ones who try hard to succeed. 

This is the way, step inside. 
This is the way, step inside. 
This is the way, step inside. 
This is the way, step inside. 

And I picked on the whims of a thousand or more, 
Still pursuing the path that's been buried for years, 
All the dead wood from jungles and cities on fire, 

Can't replace or relate, can't release or repair, 
Take my hand and I'll show you what was and will be. 

د، چيزم از ديوانه کمتر است؟ اگر خواستِن مرگ ديوانگی می بلی، ديوانه بايد باشد کسی تا مرگ را بخواھد، وانگھی چه. خواھم من مرگ را می خواھ
رَدم. ديوانه بايد شد. پس ديوانه بايد شد نه فقط ديوانه، که ديوانگی را بايد چنان از حد گذراند، که جز شير و روباه، ديوانگاِن تيمارستان نيز رقصان گ
 .چنان ديوانه بايد بود. آيند و رھا نسازند

يک. ای نيست ، ولی کمترين چارهvision thingتر از  ديوانگی، تصاويرش حتی زيباتر و واقعی. ولی ديوانگی درمانی نيست نه،  اِی ديوا ن دني در اي
وز. بايد ُمرد و ديگر برنخاست. بايد ُمرد. ديوانه ھم زيادی است د زد، و اگر مرگ ھن مه باي يد زد، ق شالق با د زد،  د زد، زنجير باي خود را زخم باي

رده. کند، قلِب خود را با دشنه بايد آشنا ساخت، و با مرگ که تنھا حقيقِت موجود است غريبی می رده! خدا م رده! نيچه م رده! تاريخ م جز! سعادت م
 ! ولی دور شو ای پليد، که مرگ ھنوز ھست، مرگ زنده است. جز پوچی، ھيچ چشِم بينايی نمانده. جسد در دنياِی ما ھيچ نمانده

ده: ام فھمم، که فقط و فقط براِی ھمين است که زنده و اکنون می ده زن يرم، زن که بم م ام  جان دھ وانم  ا روزی بت اِم. نه ھفت... شش سال پيش. ام ت در اي
ه. نتوانستم، خايه نکردم بپرم. ِی خودکشی، گفتم اگر ھستی اکنون بکن نمود، با چند سابقه شباب، دنيا که به کام می ظِر دفع تم منت ند، گف د خواھم ما ِی بع

ان پست و نفرت گيری از موفقيت که آيا خواھی توانست بی کمترين ميل به بھره ا چن بپری، ي خود  با دست ھاِی  خود  ه  ود ک گيز خواھی ب خود ان ھاِی 
ته. ھا، بلکه نبودن و مردن بوده است ھا و داشتن ھا، نه بودن بينم، که کمبوِد من در تماِم اين سال و اکنون می. ات کنم خفه لی مرگ را جس ام، و دسِت خا
 .ام مانده

ه چ قلع ه راه ای ارزِش اين ھي ه می ھم چ است ک ط ھي دارد، فق ن را ن يزه رفت د انگ ط مرگ است توان ودن است، فق ط نب د، فق ا را. ای باش ن دني و مگر اي
مروز می اش را داشته باشد؟ دنياِی چنين ُگھی را می خواھم که چه گھی بخورم؟ چه گھی بخورم که ارزش می اش خواھم خواھم چکار؟ و مخصوصاً ا
عتراض می. سوِی آب فاشيست طرف فاشيست، و آن کار؟ اينجا فاشيست، و آن چه ه فاشيست ا نترل فاشيست ب مات را ک بدوِن حکم مکال چرا  ه  د ک کن
د کند که چرا انتحار می تروريست به تروريست اعتراض می. کنيد می به کاسب فحش می. کني ه خدايت دست کاسب  د ک ضِی. اش کج است دھ ل قا قات

 اش چکار؟ خواھی جداً می. دھد، که ضِدانسانی است شود، و البته حکِم قصاص نمی معصومان می

 و اينک
 توقف: مرگ 

 .خبِر مھمی از سازماِن کنترِل ترافيک! شنوندگاِن عزيز! توجه! توجه
 ترافيِک تھران، با حضوِر اکثِر شھروندان در خيابان، امشب به طورِ 

 ھا، سرعِت متوسِط ھر اتومبيل مطابِق تخمين. کامل قفل شده است
 .به زيِر يک کيلومتر در ساعت کاھش پيدا کرده است
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 کنيم امشب را، ھر جايی ھستيد، بنابراين از شما خواھش می
 اگر. ھمانجا بمانيد و از تالش براِی سفر در شھر خودداری کنيد

 در اتومبيِل شخصِی خود ھستيد لطفاً امشب را ھمانجا بخوابيد،
 .رو براِی خود پيدا کنيد ِی پياده و اگر ماشين نداريد جايی در گوشه

 .توانيد کنيد به ھر حال کاِر ديگر ھم نمی

 جمھور اعالم کرد فردا صبِح اوِل وقت، درست پس از نماز، رييس
 ِی رفِع اين مشکِل جزئی کابينه تشکيِل جلسه داده، و درباره

 ايشان اميدوار است وزرا بتوانند بر. گيری خواھد کرد تصميم
 .ِی کابينه برسانند ھا غلبه کرده، خود را به جلسه اين دشواری

درِن معاصر! بلی ن است. بلی انساِن م و اي ِت ت ن است. عاقب و اي ذيِر ت ديِر گريزناپ ميری. تق ه ب رد ک ريح خواھی ک در تف رد. آنق ِی. تو خواھی م زندان
ھد شد vision thing. ات دفن خواھی شد ھاِی سونی ھا و تلويزيون زيِر پفک. ھايت خواھی شد اتومبيل و سقوط. روِی سرت خراب خوا مپراتورِی ت ا

مرده! نه. ات زيِر آواِر زلزله دفن خواھد شد پايتخت. خواھد کرد ھم  نک  يل. ای تو ھمي دانِی اتومب م زن ِی. ات ھستی ھمينک ھ وِغ گوش سيِر ي ھمينک ا
تو. تو مردی و خودت خبر نداری. ای و خودت خبر نداری ِی کاالھايت و تبليغاِت کاالھايت دفن شده ھمينک ھم زيِر ھمه. ات ھستی مطرب ردی،  تو م

 .ِی شير مرگ نوشيدی قطره مرده به دنيا آمدی و با قطره

ه نمی و چه خوشبخت. ای و چه خوشبت ھستی تو، که مرده رده ای ک ه. ای فھمی م دی ک ھا امي ده، تن رايم مان که ب ی  ھا آرزوي ن، تن ترين آرزوِی م بزرگ
ياموزی کاش می. کنی اش می کارانه مصرف توانم داشته باشم، ھمان مرگی است که تو چنين اصراف می مش ب ی گمگشته. توانستی مرا ھم چنين آرا ول

تری(در ترافيک، قابيِل سرگردان در آرزوِی زھِر کلمه، در اين دنياِی پر دود و دم  ِی)با ديِد ھزار و چھارصد م ه، در پ وری دست گرفت چراِغ زنب  ،
 .اش، و مجبورم با آرزويش سِر خود را شيره بمالم خواھم می. کند زنم، و او خود را پنھان می اش را فرياد می نام. اش يابم گردم، و نمی مرگ می

 پايان
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 تخيالتی که وجود دارند
 

 
 

 مفھوم انتزاع
ه دست می ھا ساخته می زبان در زندگی انسان د شود و مفاھيم موجود در زبان با انتزاع از واقعيت ب می. آين ا چيزھای سرخ را  تا رنگ ما بارھ بينيم 

 . را از آن اشياء جدا و منتزع کنيم و به شکل يک مفھوم مجرد و ذھنی درآوريم؛ و طبيعتاً برای انسان کوررنگ چنين انتزاعی ممکن نيست سرخ
ته ی مفھوم دستگاه انتزاعی ذھن انسان که کارخانه حال دس ا آن سازی است، ھميشه در  ا ذھنی است ت نی ي ياء عي ام بندی گروھی از اش با يک ن ھا را 

ه ديگر نام ند، ب د و شبکه خالصه ک ان را تشکيل می ھا مربوط کن صلی زب ه زيرساخت ا فاھيم بسازد ک د ای از م ه. دھن ته منحصر ب ان الب دستگاه زب
يروی می ھا بخش پويای زبان را تشکيل می جمالت و گزاره: شود سازی نمی مفھوم ام منطق پ ه ن د دھند و از قانونی ذھنی ب ين آن. کنن لب است ا چه جا

ن ترتيب ھايی در ذھن صورت دھد که در صورت درستی در جھان عينی ھم تجربه تواند استنتاج است که انسان با استفاده از منطق می پذيرند، و به اي
شود سازگاری قوانين جھان خارج با قوانين جھان ذھن چيزی است که ھمواره تجربه می. ی چيزھايی که تجربه نکرده حکم صادر کند تواند درباره می

ين ای پيروی کند که تنھا با استنتاج منطقی از چند آزمايش ساده به دست می ھای ساده چرا لزوماً جھان بايد از فرمول. اما خالی از شگفتی نيست آيند؟ ا
 ]1[.»درک بودن آن است راز ابدی جھان، قابل«: يابد که شگفتی در گفتار آينشتاين بازتاب می

 
 ]2[انتزاع بد: باگ ذھن

البی فلسفی مطرح می»  ھستی«يا »  وجود«مفھوم . شود ھای بيش از اندازه می سازی ذھن انسان گاھی دچار پيچيدگی دستگاه مفھوم قتی در ق شود و و
 .شود يکی از اين مفاھيم است راجع به آن انديشه می

چيز وجود«يا »  فالن چيز ھست«آيد که به سادگی گفته شود  در زبان روزمره به ندرت پيش می: افتد مشکل اول در انتزاع اين مفھوم اتفاق می بھمان 
ی ساخته می ی يک چيز را با يک مکان يا زمان خاص مشخص می يک فعل ربطی است که رابطه»  وجود داشتن«اغلب . »ندارد د، و جمالت شوند کن
مستقل از زمان و»  وجود«اما وقتی مفھوم . »در زمان قاجار آموزش ھمگانی در ايران وجود نداشت«يا »  در مولکول قند اتم کربن وجود دارد«مثل 

بد مکان بررسی شود پيچيدگی بيش از حدی می دارد؟ چرا بيشتر می» « وجود چيست؟«: يا ا چيزی وجود ن ھدف» « توان گفت چيزی وجود دارد ت
 .و مانند اين سوآالت» ازھستی و وجود چيست؟

د. است انتزاع شده»  ھمه چيز«مفھومی است که از »  وجود«واضح است که مفھوم  ما درآي به تصور  حتی  ا  م ي ه کني توانيم آن را تجرب ه ب ھر چيز ک
اما آيا ما مجاز ھستيم يک مفھوم را از ھمه چيز انتزاع کنيم؟ مگر نه. است دارد، چرا که الاقل در يک لحظه يا يک مکان خاص موجود شده»  وجود«

ا باعث بندی و تمايز بين اشياء است؟ اگر مفھومی مثل وجود آن قدر گسترده باشد که عمالً ھمه اين که ھدف اصلی انتزاع دسته يرد آي چيز را در بر بگ
قرار می»  عدم«شود؟ مفھوم  خطای انديشه و ايجاد تصورات موھوم نمی ی وضعيت پارادوکسيکال دھنده گيرد خود نشان که در تقابل با مفھوم وجود 

ناقض می اگر بگوييم عدم وجود دارد به تناقض می: اين انتزاع است ه ت يم رسيم، و اگر بگوييم عدم وجود ندارد ھم ب ارادوکس يک صورت. رس ين پ ا
اه مجموعه. است شناخته شده ]3[پارادوکس راسلھا با عنوان  ی مجموعه تری است که در نظريه خاص از پارادوکس عام ام تعريف ھرگ در ع ای آن ق

 .دھد چيز باشد اين پارادوکس رخ می شود که شامل ھمه
ه آن را در»  وجود«وقتی ما مفھومی چون . افتد مشکل دوم در مربوط کردن اين مفھوم به ديگر مفاھيم اتفاق می قدم بعدی آن است ک را انتزاع کرديم 

ه. ی مفاھيم ديگر بگنجانيم، به عبارت ديگر آن را توصيف کنيم شبکه ن ھم ط بي ا رواب اما ھر توصيفی از وجود بايد تمام موجودات را شامل شود و ي
عده«ی ديگری در بين موجودات بايد حالت خاصی از  ھر رابطه. چيز را توضيح دھد ی ھستی قا عده»  ی کل ن قا گر چني بل دست باشد؛ و ا رسی ای قا

ھد داد ه انسان خوا عده. باشد درک بسيار خوبی از ھمه چيز ب ن قا زرگ يافتن چني سيار ب دفی است ب ان ھمان: ای ھ ا آرم افتن اکسير و کيمي ه ي ه ک گون
دگی ه پيچي ه جان می کيمياگران باستانی بود آرمان فيلسوف ک وِم پارادوکسيکاِل وجود را ب ه آن  ھای مفھ ن است ک عده«خرد اي ی قا ام»  ی کل که تم را 

 .دھد بيابد ھستی را توضيح می
ناختی «ای بيش از  رسی باشد، چنين قاعده شمولی قابل دست ی جھان اما به فرض که حتی چنين قاعده فانی -يک حس ش ازه»  عر ن ت ود؛ و اي د ب نخواھ

شد ده. در حالتی است که آن حس قابل انتقال از طريق کلمات با ن قاع ما چني ه  بزاری ب چ ا ا ھي د باشد ام بد و درک ازل مفي م ا رای حس مبھ شايد ب ای 
ز مشکل ديگر آن است که قاعده. بينی کنيم و يا بدانيم دھد تا بتوان با آن وضعيت چيزھای خاص را پيش نمی بدون تماي وم  ر مفھ ھای کلی ھستی چون ب

ده»  وجود« د بنا ش ين ببرن ه چيز را از ب مايز ھم ه ت د ک يل دارن گوييم . اند اغلب تما ه ب ين ک ده«مثالً ا شکيل ش ھا از نيکی و خير ت ا در»  ھستی تن تنھ
ان«را عوض کنيم و مثالً بگوييم »  بدی و شر«ی  ی کلمه پذير است که تعريف ابتدايی و روزمره صورتی امکان ق نباشد در جھ ھر چيز«و »  بد مطل

ست شر آن ا ضافه نمی. »بد خير ھم دارد و در نھايت خيرش بيشتر از  ه آن ا يا ب کم  چيزی از واقعيت  ی  ن جمالت ا حذف پذيرفتن چني ا ب د، ولی م کن
ناقص می و تقليل آن به تنھا يک قطب قوه»  شر/خير«دوقطبی  ان را  تقيم خود را کنيم و مجبوريم بعضی از ادراک ی تميز و تشخيص خودم ھای مس
 .و بسياری ديگر» ھستی زيباست«يا » مند است ھستی قانون«: کنند کم نيستند ھای کلی که درک ما را ناقص می ھا از اين قاعده مثال. انکار کنيم

وم  چنين نقصی را ايجاد می»  ھای کلی ھستی قاعده«چرا  به مفھ ه  گر ھر مفھومی ک ه»  وجود«کنند؟ شايد چون ا د ب وم متضاد آن باي وصل شود مفھ

امين
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نه»  عدم« ه منتسب شود و ناگزير از پھ بان ھم عادی ز اربرد روزمره و  ه در ک حالی ک شود؛ در  حذف  فاھيم از  ی ھستی  ين م نتزاع»  واقعيت«ی ا ا
ده ه ش ل در لحظ ته اند پس الاق ود داش ود وج تزاع خ ده ی ان ده. اند اند و ادراک ش تِن قاع ا داش ا ب ام تعريف ام د از تم دک باي دک ان تی ان ی ھس ای ی کل ھ

وِم آن چه در عمل اتفاق می. ی جديد جای خودش را باز کند نشينی کنيم تا قاعده ی کلی عقب ی قبلی به نفع قاعده شده پذيرفته ه چون مفھ ن است ک د اي افت
 .کند شده برای آن چون يک قانون مستبدانه خود را به تمام مفاھيِم ديگر تحميل می ی فرض اندازه گسترده است، قاعده وجود بی

دشايد بتوان  ج در دستگاه مفھومانتزاع ب شکال راي سان دانست  را يک ا ه دستگاه. سازی ان بالقوه زمين ردازش اطالعات مصنوعی  ھای ھای پ ی خطا
اری فون شوند يا ماشين  میتقسيم بر صفردچار خطای  ]4[گر رقومی ھای محاسبه دستگاه: بنيادی دارند ان ھايی با معم نه ]5[نويم ی خطای ھميشه زمي
نه. را دارند ]6[شکست پُشته ادی دارد، می اگر بپذيريم ذھن انسان ھمچون ھر دستگاه پردازش اطالعات ديگر زمي ق شدن و خطاھای بني شود ی معل

ه ه زمين دس زد ک دی  ح تزاع ب تان ان ھس ن انس القوه در ذھ ت.  ب ب درس ه اغل گ ک يع و گن يار وس ت بس اھيمی اس اختن مف نی س ه مع د ب تزاع ب ان
د نيست شود نتيجه می»  يأس فلسفی«شايد ٱن چه از آن تعبير به . اند نشده تعريف م و عظيم بعي اھيم مبھ ه در ھزارتوی مف را ک د باشد، چ تزاع ب ای از ان

ن است غير از يأس فلسفی خطرھای بزرگ. يابی مختل شود توانايی استنتاج و معنی ستم می: تری در کمي ه  تم در حق کلمات دانيم ک زرگ از س ھای ب
د می ی وجود و زندگی صادر می ھای کلی درباره ھای فلسفی که حکم نمايی گزاره حقيقت. شوند آغاز می ند تباه کنن ده باشد و حتی جان ميليون توا ھا کنن

 .انسان را بگيرد
که ی کالسيک بر مبنای مفاھيمی ساخته شده ای از فلسفه قسمت عمده. شود نمی»  وجود«ای وسيع دارد و تنھا شامل مفھوم   گستره انتزاع بدخطای است 

 .ھا بسيار زياد است احتمال اين خطا در آن
 

 مرگ فلسفه
شد»  ی تحليلی فلسفه«ی رياضيات و منطق صوری آميخت تا  ی کالسيک وقتی به فلسفه از زمانی که فلسفه شکار  ا آ ن خط دک اي .به وجود آيد اندک ان

ند  چه نمی آن«خود پيشنھاد کرد  ]8[فلسفی -ی منطقی  رسالهدر  ]7[در نھايت لودويگ ويتگنشتاين قت[توا ارش] به د د در سکوت از کن ان شود باي بي
رد ه حتی گزاره. »گذر ک ا جايی ک سيار راديکال ت ه روشی است ب اله البت تاين در رس رای نتيجه روش ويتگنش ه خود ب رده را گيری ھايی ک ان ک ھا بي

ه پذيرد؛ به تعبير خود او اين گزاره ھای زبان می  مرزھا و محدوديت ھا را تنھا برای يادآوری داند و اعتبار آن مشمول حکم خود می ھا نردبانی ھستند ک
يا گمان کرد که فلسفه تمام شده و تمام مسائل فلسفی يا حل شدهرساله خود ويتگنشتاين پس از نوشتن . توان آن را انداخت پس از باال رفتن از آن می اند 

 !است، از کار فلسفه کناره گرفت و معلم دبستان شد ھا نشان داده شده معنا بودن آن بی
بود . ی ويتگنشتاين ھرگز آن چيزی نشد که قبل از آن بود  فلسفه بعد از رساله ه  سفه را بکشد«ويتگنشتاين نتوانست چنان که يک بار گفت سفه»  فل ما فل ا

 .گزاری علوم انسانی تجربی قناعت کرد که از زمان افالطون بر آن نشسته بود پايين آمد و به خدمت» پادشاھی علوم«ی  از اريکه
 

 مفھوم وجود در ادب پارسی
ما از آن توان خرده با آن که بر شعر و ادب نمی حس است، ا م و  ر وھ که اساس شعر ب شعر گيری منطقی کرد چنان  يار در  ی بس که حکمت ايران ا  ج

م  ريشه دارد بی ا نيست اگر ببيني ناخته می»  وجود«ج نه ش ما چگو ات  ناخت. است شده در ادبي قتی در قالب ھا و دريافت بسياری از ش انی و ھای عرف
 .ی ويتگنشتاين بيھوده نيست شود که توصيه ديده می. يابند و از دقت منطقی برخوردار نيستند يابند شکلی خودمتناقض می کلمات بروز می

وم . شود و بالعکس زياد ديده می»  رفتن از عدم به وجود«در شعرھا ادعای  ه از مفھ حول«تصويری ک ير و ت در شعر فارسی و حکمت ايرانی»  تغي
ادل ھست و نيست شدن ديده می ی است شود مع ا دو حالت . ھای متوال ا ب ايی ھستی تنھ ايد تصور پوي ه»  نيست«و »  ھست«ش ق نباشد، ب ندان دقي چ

يده می ه کوش ا تخيل شاعران پارسی خصوص در دنيای معاصر ک سيل توصيف شود؛ ام ِق ديفران ادالِت دقي ا مع ی ب ين تصور شود ھر تحول ه ا گو ب
 :دھد پسند می غامض شکلی دل

 
 ايم و ز سرحد عدم رھرو منزل عشق

 ايم تا به اقليم وجود اين ھمه راه آمده
 )حافظ(

 
 وجود از عدم ھمچنين گشت پيدا 
 از اول که نوری کنون از ظالمی

 )ناصر خسرو قباديانی(
 

 اگر در خاک شد خاکی ستم نيست 
 سرانجام وجود اال عدم نيست

 )نظامی گنجوی(
 

 :شود ای مطلوب در عرفان ايرانی تکرار می توصيه به فانی شدن و رفتن به عدم به عنوان توصيه
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 وجوِد عشق عاشق را وجود اندر عدم سازد

 حقيقت نيست آن عشقی که بر ھستی رقم سازد
 )سنايی غزنوی(

 
 ھای ما  ھاييم و ھستی ما عدم

 نما تو وجود مطلقی فانی
*** 

 جھت پيدا شدست  اين جھان از بی
 جايی جھان را جا شدست  که ز بی

 
 باز گرد از ھست سوی نيستی 

 طالِب ربی و ربانيستی
 

 جای دخل است اين عدم از وی َمَرم
 جای خرج است اين وجوِد بيش و کم

 
 کارگاه ُصنِع حق چون نيستی است 
 جز ُمَعطل در جھاِن ھست کيست؟

 )الدين محمد بلخی جالل(
 

ند ولی ھم شوند که از وجود بيرون گاھی در اين اشعار موجوداتی توصيف می د ا م نوعی . چنان وجود دارن دا می»  وجود«حتی عدم ھ ه پي د و گفت کن
 :ای از پارادوکس راسل باشد تواند نمونه اين البته می. »عدم، عدم به نام است«شود که  می
 

 ای باز تا تو به وجود مانده
 در گردن تو ھزار دام است

 
 کانجا که وجود دم به دم نيست 

 الدوام است  ات عدِم علی اصل
 

 ات نآمد از آن وجودی  شرم
 کان را به نَفَس نَفَس قيام است 

 
 بگذر ز وجود و با عدم ساز 

 زيرا که عدم، عدم به نام است 
 
 دان به يقين که با عدم خاست  می

 ھرجا که وجود را نظام است
*** 

 ھر گه که وجود تو عدم گشت
 ات وجود گردد حالی عدم

 )عطار نيشابوری(
 

 ای مکاِن تو از مکان بيرون 
 بيرون » ُکْن فَکان«سّر امرت ز

 در وجودی و از وجود به در 
 در جھانی و از جھان بيرون 
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 )ای اوحدی مراغه(
 
 ی نيستی راست گنجی  خانه عدم

 اش وجوِد جھان برنگيرد  که وصل
 ) ای اوحدی مراغه(

 
 :است يت تصوير شدهدو ببينيم که در  را می» کل وجود«گاھی ھم 

 
 زنان بحری است وجود جاودان موج

 ز آن بحر نديده غير موج اھل جھان
 از باطن بحر موج بين گشته عيان 
 بر ظاھر بحر و بحر در موج نھان

 )ابوسعيد ابوالخير(
 

 :و يأس فلسفی ھم ھست
 

 اين بحر وجود آمده بيرون ز نھفت 
 کس نيست که اين گوھر تحقيق نسفت

 ھر کس سخنی از سر سودا گفتند 
 داند گفت  ز آن روی که ھست کس نمی

 )خيام(
 

 فانی شو از وجود و اميد از عدم ببر
 طلبی آن پديد نيست  کان چيز کان ھمی

 )عطار نيشابوری(

[1] “The eternal mystery of the world is its comprehensibility” - Albert Einstein 
[2] Mind Bug: Bad Abstraction 
[3] Russell’s Paradox 
[4] Digital Computers 
[5] Von Neumann Architecture 
[6] Stack dump 
[7] Ludwig Wittgenstein  
[8] Tractatus Logico-Philosophicus 
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 ھايی از وجود پرسش
 

 
 

ثل ی فلسفی م پرسش از وجود به قدمت تاريخ بشر است و پرسشيست که تا کنون انسان نتوانسته است به آن پاسخی قطعی دھد به مانند ساير مفاھيم کل
 .ھای سقراطی معروف ھستند ھايی که به پرسش و کالً آنگونه پرسش... عدالت، آزادی و 

تی می پرسش از وجود بر دو گونه می ا وق خير؟ اينج ا  گوييم وجود منظور تواند باشد نخست آيا اصالً وجودی خارج از ما و جھان پيرامونی ھست ي
ل است ھا و جانوران گرد ما را موجود می وی ما و ساير اشيا و انسان. گويد وجود از آن قسمی است که ھايدگر می ظر قائ ن ن ه اي ه وجود و ب داند و ن

ه) زمان و عصر خود او(که تاکنون  رار گرفت ورد غفلت ق ه از وجود و پرسش از وجود م بوده است از موجود است و ن سفه  ه در فل ھر پرسشی ک
 .است

]1[. در حقيقت پرسش از وجود برابر است با پرسش از عدم. باشد و آنچه موجود نيست يعنی عدم به نظر ھايدگر وجود آن چيزيست که موجود نمی
ما می ات وجود بحثی است فرعی از ديگر سو آيا  يا بحث اثب ی و  ی و عقل با استدالالت منطق نی  م يع ی ثابت کني ه صورت عقالن .توانيم وجود را ب

ر اطالق می( ه ديگ ر آنچ زدا و ھ وه، اھورام دا، هللا، يھ ه آن خ ف ب ان مختل ه در ادي ا آن چيزيست ک ود در اينج ور از وج ود منظ ود) ش و مبحث وج
 ]2[.گويد شود ھمانگونه که کانت می مبحثيست که از ساحت خرد ناب متفاوت است و به ساحت ايمانيات مربوط می

د توضيحی که در اين مورد الزم است آن است که تاکنون استدالالت بسياری چه پيرامون اثبات و يا عدم اثبات وجود شده است و ھيچکدام نتوانسته ان
عدم وجود ا  ه وجود و ي اور ب ان ب يد مي پاسخی قانع کننده ارائه نمايند و در اينجاست که انسان به عنوان موجودی مختار که مجبور است اختيار کند با

فه گيری نمايد چون به طور حتم اين تصميم موضع گيری در ساير نظرات او اثراتی خواھد داشت و چون ادله ارائه شده ھيچکدام قانع کننده نيست او ک
 .شود به حوزه ايمان و باورھای شخصی کند و اين انتخاب انتخابی عقالنی نيست بلکه مربوط می ترازو را به نفع يک طرف سنگين می

ه در. اما گونه ديگر پرسش در مورد چيستی وجود است نه ک ن است آنگو ا وجود متجسد و متعي ست؟ آي ه چيزي اگر بپذيريم که وجودی ھست، چگون
ن و تجسدی اديان سامی به نوعی در استعاراتشان ذکر می ه تعي يان و مکاتب فلسفی شرق مطرح است ھيچگون ه در اد شود يا اصال وجود آنطور ک

 .ندارد و اين قسم پرسش در ميان مؤمنين جای بحث بسيار است
 .ھايی بود که در ذھن ھر انسانی ممکن است تاکنون بوجود آمده باشد و الغير و قصد ھيچگونه نتيجه گيری ھم از آن ندارم اين نوشته تنھا پرسش

 

 متا فيزيک چيست ؟ مارتين ھايدگر ترجمه سياوش جمادی  ]1[
سنجش خرد ناب امانوئل کانت ترجمه اديب سلطانی  ]2[

حميد صداقت
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 ای ناشناخته معلق در تاريکی قعر چاه يا سياره
 

 
 

 در دو رمان از يک نويسنده» بودن«ی نگاھی به بھانه
 اثر رضا قاسمی» ھا ی ارکستر چوب نوايی شبانه ھم«و » چاه بابل«

نای ديگری می اين جلوه ودن را مع ه. بخشد ای از ھنر و ادبيات است که ب رای جاودان ذاردن ب ر گ دن و اث به ساختن و مان وِد مولف از سويی و  گی خ
ا نيستی انسان گون و جان بخشيدن به آن ھای گونه برای ايجاد ھستی»  بودن«تصوير کشيدن و کالم آوردن ِ  د ت ان تول د فاصل مي يا.  ھا در توازی و ح

 .ھای زيستن تجربه
دی اعم از اصل »  ھستی«و »  وجود«در اين مقال،  چ قي گری،»  اگزيستانسياليسم«و »  اصالت وجود«در چارچوب ھي يچ ايسم دي ه ھ و ماھيت و ن

کارت واری است که تمام جھان و کائنات از گره نخی به آن متصل نه آن پرسش ھملت»  بودن«در اين نوشتار، . گنجد نمی را»  بودن«. اند و نه حکم د
انه ھا و کلمات و بازيگوشی ھای حرف را در ميان انحنا و قوس»  وجود«جا به معنای ساده و مجرد آن و اين ساطيری و نش ان و اشارات ا ھای ھای زب
گرای روبرتو روسيلينی و نه به دام افتاده ھايی که نه شايد در فضايی کافکاوار و نه در نماھای کم کنتراست و حقيقت ی آدم انگيز دو رمان و قصه خيال

ه از دوردست  جيوه در قاب تابلويی از سالوادور دالی، بل در يک ھستی خودساخته به دست ھنرمند، تو بگو گوی اه گسيخته ای ک مده ، گ اريخ آ ھای ت
ا و اسبی ھای زمان رد شده، شمايل  و تونل ھای چاه آھنگ و گاه به سرعت گذرنده، از تاريکی دست و ھم شده، گاه يک ار انبارھ يان غب ده م ی ش  گردان

ت در ناکجا گی در نھاي انی و س ده و انس ه ش ود گرفت ه خ ه ب ه ک کل کلم ده و ش ذ آم ر کاغ ده و ب نده را کاوي ن نويس ا صافی ذھ ده ت ده و آم ادی و آم آب
يد؟ می! روی شماست باز ھم شکل ديگری يافته  ِ خواننده موجب شده و در اين خوانشی که پيش ای در ماھيت خود و در ذھن من گی جاودانه ين از! بين ا
 .است، مدام در چرخش و گردش و تبديل» بودن«اسرار

ل اه باب هچ می را ک ا قاس ر رض ا  اين اث هج ر   و ب هناچار ب وح شيش د و  ای ل ان بخواني بانه ھمت ی ش تر چوب نواي ا ی ارکس نده درھ ن نويس م از ھمي  را ھ
تان و قصه توانيم در اين خوانش با ھم ھم محل بيابيد، می فروشی  کتاب الوف، داس به عادت م تار  ن جس ين مکاشفه را بازسرايی راه شويم که در اي ی ا
ده پس بنا را بر اين فرض می. گير ھم ھست است و نه ممتنع، از طرفی وقت توان و نه بدين سھلی  می کنم که نه نمی ه ع ھای ی کمی سرچشمه گذارم ک

عداد انگشتان دست ھا، اگرساليقی که نپسنديده اند و از ميان آن اصلی اين نوشتار را تّورق کرده اند را نيز کنار بگذارم، با شما، ھمين شما که شايد از ت
ه اين را باز تکرار می. شود گپ و گفتی صميمی داشت فراتر نرويد می ان کنم که در برابر سترگی مضامين و معانی و الي ن دو رم تووار اي ھای ھزار
 .شان از منظر خويش دارم ھا برجسته ديدم و قصد بازنمايی را در آن» ھستی«يا » وجود«، تو بگير »بودن«ای ھستم که مفاھيم ِ  من تنھا خواننده

 چاه بابل
ير جان. چاه بابل داستان تّکثر است لق تکث چاھی، مع اريکی  ا درون ت بد از روشنای بھشت ت ه ا ه. ھا از ازل ب م و ب ه ھ تاريخ ب ده شدن اساطير و  تني

به روسيه جغرافيای سرزمين ران  اريس و از آن ھای نه چندان ناآشنا از شھری در جنوب اي ا پ تزاری ت ه ی  ينی ک به کوری و المکانی در زيرزم ا  ج
اروت. گذراند ھا را درون خود از مقابل چشمان مندو می گذرد که تصاوير تمام اين حکايات و ھستی قطاری ھردم از آن می اروت و م ه ھ آن روزی ک

ده ن وجود پيچي بود و آدم، اي شان  رين جا فردوس ب د و  ند، ملک بودن فرود آمد ن  ر يا عزا و عزايا به حکم خدا بر زمي ه دي ود ب شان ب ی ھستی، رھنما
نی خراب جرم ِ عشقی زمي به  لق شدند  حال سرنوشت و اين. آبادی که تاريک چون چاھی بود و آن دو مع م زده می شان چه که  ه برايشان رق شود؛ گون

غت مرگ»  اُمرتات«ھمان عزاياست يا ماروت يا  –نامی که نيازی به رمزگشايی ندارد در دل روايت چاه بابل  -مندو يا ماندنی آريانژاد ر که در ل ناپذي
ن پانھاده)كمال و رسائی(»  ھئورتات«کند و کمال که ھمانا ھاروت يا عزاست يا را معنا می بر زمي ه  ی  ، دو فرشته ک ه عشق زن ند و ب يد(ا که در) ناھ

شکنند شوند و عھد خود را که زنا نکنند و آدم نکشند و شرب خمر نکنند، می يابيم، گرفتار می ای از او را در فيليسيا می داستان ھمانا نايی است و جلوه
اش می يد ف ر ناھ د و اسرار الھی را نيز به شکل نام اعظم خداوند ب سمان می. کنن ه آ يد ب ره می ناھ ان زھ ق در رود و ھم ماروت معل اروت و  شود و ھ

ده. بينند چاھی عقوبت می ل است اين روايت اساطيری و خالصه ش اه باب ته. ی چ ن دو فرش عدی اي تان، از سرنوشت ب ايی در داس به زيب شده  ده  ی ران
م گونه کمال ھنگام مرگ می شود و آن ی تزاری و تا ايران بعد از انقالب و تا به پاريس دنبال می زمان قاجار تا روسيه گويد به مندو که اين تکثر باز ھ

ھنر اين ميان چه بار عظيم و زيبايی را بر دوش می. نامند ی روح و جسم که بسياری آن را تناسخ می ای زنجيروار از استحاله ادامه دارد، سلسله .کشد 
ينی شدن آن را نمی ناختند چيزی که فرشتگان مقرب شايد تا پيش از زم ابلوی. ش ايی يک ت ا زيب ندن آواز ي ير و خوا ام تحر ه ھنگ نزال ب لذت و ا اوج 

ا نوشتن و کند تا به حدی که دچار ثنويّتی می اش در نقش شمايلی سرگردان که مدام تغيير می نقاشی و ماندنی بودن وده، ي تا ب دا دو ی از ابت ه گوي شود ک
ه ه ھم ان و موسيقی ک ا رم مه راز ھستی نھفته در يک نوشته ي ان شمول ی اين ی ھ اھيمی جھ رای درک آن ھا مف لد اند و ب ار آرنو ی کن دوی ايران ھا من

ند ی مندو می ھا در انتظار شنيدن آوازی از حنجره گيرد و دختر ژاپنی ساعت آلزاسی قرار می ين جان. ما ه در ا ن روح قدسی است ک ايد اي ده ش ھا دمي
به ی نابی که در وجود برخی انسان چيزی نيست مگر آن استعداد يا غريزه اين. ھا گشوده باشد ھا را به زيبايی ی آن شده که ديده افتن  رای راه ي ھاست ب

سپينود ناجيان
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ه می. کمال ھنر و ادبيات بل در شمايلی از اوست ک يا و جسمش نيست  که در خود فيليس ند و می يا ھمان گوھر وجود است  ان ما ند و سرگردان مي ما
 .ھا و ديوارھاست دست

د ديگر در پاره ھا به يک ھا و روايات و ورز دادن اتفاقات و رساندن آن کنار ھم گذاردن اين افسانه می رون تا شش  شوند و  ھايی که از صفر آغاز می 
ای ناپيدا بايد باشد تا تکاپوی رسيدن ی کمال يک پاره کم دارند، و انگار ھميشه پاره رسند و تا رسيدن به آن عدد مقدس يا نشانه گاه به ھفت نمی اما ھيچ

ی به زيبايی مطلق را ھرگز پايانی نباشد، ھمان وجودی است که جدايی انی خوانش. ناپذير است از يک اثر ادب ه ب اگون و لذتی ھمان است ک ھايی گون
 .شود نھاده می ھای برھم در کشف اليه

ياده از حد روشن،. اِیِ  چاه بابل توان به دوايری متحدالمرکز شبيه دانست با محوريت اسطوره رمان چاه بابل را می تا ز گاه اشاراتی بسيار روشن، ح
كدام راحت؟. شوی تو آدم نمی«يا ) 10ی سوم فصل  و پاره 5و  12ھای ی نخست فصل چاه بابل،پاره(»چرا معلقم کردی؟«ھای درونی مندو مثل واگويه
نی باز برمی اره(».گردی به ھيئتی ديگر تا وحشِت چاه بابل را تا به آخر تجربه ك ل، پ اه باب ه )16ی سوم فصل  چ ه  يا گفت ندو ک ه م ال ب نگران«ی کم

ان که اين )1ی ششم فصل  چاه بابل، پاره(»...گرديم به ھيئتی ديگر باز می. نباش، احمق که در رم ابتی  ين وجود ث ھا مدام ذھن را متوجه اين مرکز، ا
م دور می اين دواير ھمان. کند سازد، می نخی است که وقايع را به ھم مرتبط می ه از ھ د شوند سطحی گسترده را دربرمی طور ک ن ويژه. گيرن گی ھمي

دتر در خوانش ھم ه بع رده ک سيار بيرونی ک از، و ب نگ و ب بانه ارکستر چوب رمان چاه بابل را بسيط، حتا تا جايی ول يی ش ين نوا ه ا د ک ھا خواھيم دي
د کيفيت بالعکس شده و حرکت از بيرون به درون است و مکان و زمان و حتا آدم سيار محدودن عدد ب ير مکان،. ھا با وجود ت ار، تغي ن آث در ھردوی اي

ه شکلی غم اه ب ته، ناخودآگ دی ناخواس يا تبعي وه می حال به معنای مھاجرِت خودخواسته و  گيز جل د ان ه در ھا و نوستالژی ياد ريشه. کن  ِ نامحسوسی ک
ود. دانی سرما چيست؟ سرد آن روزی بود كه آمدم پاريس؛ لخت و كون پتی تو چه می«اللوی جمالتی از اين دست ھستند  ده ب بِد بخت، برفی باري از 

ه من داد . لرزيدنم را كه ديدند، رفقا دست به كار شدند. كه ھنوز، از پس ھفت سال، مثل آن نباريده شيراك را ب التوی ژاك  ان( فيروز پ پدرزنش باغب
ن و آن می ھای كھنه شيراک بود و لباس ه اي خورد ب خودش نمی  يد و). داد ی او را اگر به درد  ه من بخش خودش را ب شلوارھای  ا از  ال يكی دو ت كم

ا شوم از ھر كجا تكه. »دكتر جكيل«مرتضی يك جفت كفش نسبتاْ نو را كه مال رئيسش بود؛ ل مترسكی سر پ من مث ر كفش. ای فراھم شد تا  ھای دكت
عوض شد. كمی برجسته) انگار كفش طبی بود(جكيل دو سه شماره يی بزرگتر بود؛ كف آن ھم م  ه راه رفتن ن. پس، اول از ھم اال و پايي شتر ب ل  مث

ام اين بود مبادا از ميان احشايم كه حاال داد ھمه نگرانی ھای دكتر جكيل به راه رفتنم می در اين لنگرھا كه كفش. رفتم و با ھر گام لنگری ھم به جلو می
مال خشتك. بيرون بزند»  مستر ھايد«شد چيزی مثل  با ھر گام به باال و پايين پرت می لوار ك بود ش كردن جای. اش تنگ  يدا  ار پ مدت گرفت ام  پس تم

بود؛ دست. ھا بودم مناسبی برای خايه ند  ه جيب نمی پالتوی ژاک شيراك بل يد ھام ب شانه. رس ا جيب پس  ر؛ ت ايين ت ت؛ پ ايين رف ھای ژاک شيراك ھام پ
بانه يا در ھم) 5ی نخست فصل  چاه بابل، پاره(»ماندنی آغيا نجاد: بعد ھم نامم عوض شد. ھام را محافظت كند از سرما دست يی ش ه«...نوا برای من ک
ا ساعت نيم کره ی عمرم را در نيم ھمه ين ب ه کره ی شرقی زم شد طبق می  که  ودم، شب  رده ب دگی ک ن زن ی زمي ياره ی غرب ساختمان س ن  ی ی ششم اي

ه کنی می پشت می. خزد زير شمدت است که شب می»  گذشته«اين  «يا  )13ص...نوايی ھم(»...کوچکی بود که تنھا ناخدايش من بودم نی روب روی بي
ما . سايه نور که نباشد ديگر نيست. مثل سايه است و از آن بدتر. بينی ميان ِ بالش ِ توست کنی می سر در بالش فرو می. توست در خموشی»  گذشته«ا

ت ا توس ت ب ه نمی. و ظلم ن ک ته و م وزان گذش دار س خ اقت ار مي ه چھ ن ک زنم، و م م ب ودم را رق ودن ِ خ وانم نب د دل ت رای ماتيل دارم ب ق ن ام، ح
 )139ص...نوايی ھم(».بسوزانم

ه نوايی شبانه ارکستر چوب پيش از پرداختن به ھم اه ذھنيت ھا، ذکر نکت ل خالی از لطف نيست ای درباب نگ اه باب ل آن. مدار در چ اه باب ه در چ چه ک
ری در. عنصر اصلی وجود است، ذھن است و تجلی آن در ھنر وان دوسن اگزوپ ثر آنت لو ا ازده کوچو ادگی در ش ه س ه ب ه نگرشی است ک و اشاره ب

شود که زمان و مکان را درنوردد و چه گوھر اصلی يکتای وجود است، می و آن»  آن چه اصل است از ديده پنھان است« جمله آمده است که  قالب اين
سپير البته اگر واقعيت را آن طور بفھميم كه پيكاسو می«.از شکلی به شکل ديگری درآيد که صورت ظاھری آن چندان مھم نيست پيكاسو. فھميد يا شك

مايل يدن ش ره  كش ه دريافت نقاشی چھ رد ك نی را روزی آغاز ك د بي د چشم و چن ا چن ام رخ دروغی بيش نيست ھايی ب ا تم م رخ ي ی از ني ه. ي س، ب پ
ه. يی افتاد كه چنگ بيندازد به بخش وسيع تری از واقعيت جستجوی شيوه ه ب حال ك ان  سان، در ھم كه ان ود  ه ب سپير دريافت چھار قرن پيش از او، شك

ساتش بسر می زندگی روزمره مشغول است، با شدت تمام در جھان نامريی انديشه يوه. برد ھا واحسا ِت پيكاسو، ش ان نيّ ا ھم كه پس، ب اد  ا نھ يی را بن
 )ی نخست فصل ھشتم چاه بابل پاره(»ھای ذھن آدمی را ھمزمان نشان بدھد رفتار ظاھری، و نوسان

زد اين شايد ھمان عنصری است که مرزھای تاريخ و اسطوره و جغرافيای زمان و مکان را در چاه بابل به ھم می ی. ري ل طول چاه باب بط در  ين روا ا
 .ی ششم کذايی گسترده شده است ھای آن طبقه کند و در آدم نوايی در عرض حرکت می که در ھم است حال آن

 ھا ی ارکستر چوب نوايی شبانه ھم
ه راوی مردی است و وقوع فاجعه دن غريب ا آم خود باشد، ب دگی ای را درمی يابد که ھمانا مرگ  به محل زن قه ای  ا اش در طب که ب ی ششم ساختمانی 

رده و در فصل ی ارکستر چوب نوايی شبانه ھم. سايه است ھای آن ھم ای در اتاق عده اليف ک که راوی ت انی است  ام رم ناوب توسط نکير و ھا ن ھايی مت
ه خاطره نده می منکری در فضايی به شدت اکسپرسيونيستی ک ائو را در ذھن او ز م فاوست مورن ه می ی فيل ه بازخواست گرفت د، ب ه. شود کن راوی ب

د ھاست ديگر سايه برد و مدت ھای زمانی و نديدن تصوير خود در آينه رنج می گری و وقفه ی خود از سه بيماری خودويران گفته يا. ی خود را نمی بين
مرگ صاحب خود و در فصل انتھايی راوی به حکم نکير و منکر تبديل به سگ صاحب. ی خود گشته شايد خود مبدل به سايه ه  ده ک خانه، گابيک، ش
خانه، ماتيلد که دچار فراموشی و زن صاحب. ھا تواند بشاشد به راه پله خورد می که از فردا ديگر شالق نمی بيند و خشنود از اين آن خانه را به چشم می

و در جايی در. تمام می شود»  ھمين حاال«و رمان با تاکيد بر . است ھربار تصور خواھد کرد که اين کار گابيک نخستين بار است و ھمين حاال است
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چه رازھا که در دل خاک»  ھمين حاال«بود، اگر فقط »  ھمين حاال«بود و بس، اگر  اگر فقط اقتدار لحظه می«که »  ھمين حاال«کند به  رمان اشاره می
ده نقطه) 139ص...نوايی ھم(»کس جالد ديگری نبود بود و نه بعد، ھيچ»  ھمين حاال«اگر فقط . شد مدفون نمی يی در ی عطف ھم و به تصور نگارن نوا

سيار و پرش»  ھمين حاال« دوکاو ب سياره ست، که پس از کن ن  ان اي انی مي قه ھای زم ه در طب ه از ھيچ ای ک ساختمانی است ک ات ی ششم  کدام از طبق
له ديگرش سخنی به ميان نمی تا انگار راه پ مه رفت و برگشت راوی ِ پريشان ھايی سواگانه دارد، پس از آن آيد و ح خاطرات ھ يان  د، م گو و پارانوئي

 .است که نوعی تفکر اپيکوريستی ھم ھست» ھمين حاال«ھا و  گذشته و اکنون، آن چيزی در نھايت اھميت خواھد داشت که شاشيدن به راه پله
اھده می. کند که دو نفر است راوی در جای جای داستان تاکيد می ھم مش بل  اه با ه در چ يتی است ک ل و شود آن اين ثنّو تر جکي دو خود را دک که من ا  ج

يرون دانست وقتی كه می می«گويد  جا که در ذکر حاالت خود ھنگام آواز خواندن سخن می بيند يا آن مستر ھايد می خواند كس ديگری از زير پوستش ب
ه گری نيز راوی در توضيح خودويران... نوايی در ھم). ی نخست فصل ھفتم چاه بابل پاره( »زند می ر دوگان د ب م در گی وجودش می اش تاکي ه دائ د ک کن

ه او می. ی ديگر است حال ويران کردن نيمه د  حتا کار را به جايی رسانده که فاوست مورنائو ب يد«گوي شما دو نفر د  ه بودن ا گفت يی ھم(»به م ص...نوا
بل است بررسی عنصر وجود در ھم) 16 اه با تر از چ ده  يار پيچي يی بس ودن بيش. نوا ل درونی ب به دلي ر و مھم نخست  که تر اث ه مصايبی  تر از ھم

نی بيماری ا دچار است يع ه آن ھ نی راوی ب ه شخصيت اصلی يع انی، خودويران ھای وقف ه ھای زم تقيمی ب ط مس ه رب ه ک ود تصوير در آين گری و نب
حال پرش. گيرد پارانوئيد بودن راوی دارد و اين ثبات را از وجود می م در  ت، دائ انی و رواي اقض، فراموشی زم خود، تن کار  راوی مدام در حال ان
ن اليه زمانی و تغيير شکل راوی است که از خود تا به سايه يان اي ھا و اش و تا گابيک مدام در حال حرکت است و دشوار بتوان عنصر ثابتی را در م

ه نمي من سايه. نھايت بود ھاي من بي تعداد شخصيت«.حرکات سريع يافت بودم ك شد اي  ه ذات با ائم ب ئم. توانست ق ه شخصيت كسي قا د ب م باي پس دائ
 )80ص ... نوايي  ھم(»نھايت بود ي انتخاب ھم بي دامنه. شدم مي

خود او اما نگارنده در خوانشی که دارد به اين نکته اشاره می سوی  ادل راوی از  ر عدم تع اد ب يد زي ه می(کند که تاک ه او راوی اول شخصی ک شود ب
ود بی اد ب ه) اعتم ا ب ه آي و می رود ک ن س ه اي نی مخاطب ب د ذھ اه فرآين نی ناخودآگ تی معکوس دارد يع ر حرک ان ب ابقه نش ه س ن راوی ک ای در واقع اي

طه  وجِه ثابت يا خصيصه آفرينی دارد، ھيچ گری و نقش نمايش بارتی نق ه ع يا ب دارد؟  دی ن بل تاکي م ی قا ل ھ ن راوی در ی ثق با اي داری مخاطب  ذات پن
د ترس راوی با وجود تمام ايراداتی که برخود وارد می. است»  قدرت«توان يافت در  کجاست؟ و پاسخی که با تامل در رفتار او می ضافه کني داند، و ا

و قدرتی در دل سوزی. ھای اطرافش دارد ی او را پشت ميز بازجويی فاوست مورنائو، قدرتی در نماياندن و شناختن آدم کارانه ی محافظه را و روحيه
ن نمی او نمی. قدرتی که برای تغيير تقدير خود دارد. دردی به خصوص برای ماتيلد و ھم شاپيش درک می. رود ميرد و از بي ه را پي قوع فاجع د او و کن

ايه. شود اما تسليم نمی ه شکل س ا ب شده در قالب يک سگ و ي حوی  ه ھر ن ندن دارد حاال ب باقی ما دن و  ا ميل و شھوتی انکارناپذير برای مان که حت  
ور وابسته است ترين و ضربه ضعيف دکی ن ه ان ا ب ن بزرگ. پذيرترين وجودی است که تنھ رای وجود اجتناب و اي يل ب ود ترين دل ات خ پذير او و اثب نا

 . کار است، حتا اگر به قيمت شاشيدن مکرر او در جلد سگی، به راه پله باشد و سماجت او در اين

 !»وجود«مرگ به مثابه 
ا گيری دارد و با تعليق به آن پرداخته می عنصر ديگری که از ابتدای رمان تا به انتھا حضور مداوم و چشم اقض ب تا اگر در تن ه ح شود مرگ است ک

د؟ کسی چه می«(رفته ی تناسخ پيش وجود و ھستی و بودن باشد، در اين رمان که مانند چاه بابل از ابتدا با ايده ايد روزی ...دان ادران منش ادری از م م
کاه ای گذاشته باشد زير شکم چارپايی تا در ان کنج خلوت و نمناک طويله چھارپايه وی علف و سرگين ی  به ب گلی و در آن تاريک و روشنای آغشته 

ه د نطف ا بپيچان افی از حسرت و تمن يرد و در لف را بگ ده است)[»ی م د از نگارن ی ھم] (تاکي ه گابيک) (ی اول صفحه...نواي ديل راوی ب ا تب ی) ي مقاومت
 .گريزد خورد و در دست و پازدنی آشکار راوی از مرگ و نيستی می سرسختانه با مرگ و نيستی و نابودی به وضوح به چشم می

 شکل دو اثر ھم شکل و نا ھای ھم سويه
ھر يک از... نوايی ی روايت است، در ھر دو رمان ِ ھم برنده ھا پيش ای که در اکثر داستان سويی تضاد و ناھم ه در وجود  و چاه بابل عنصری است ک
تر گفته شد ھم چه که پيش طبق آن. ھای بارز ھستی است تضاد در ھر وجودی نھفته است و از مشخصه. ھای محوری داستان نھاده شده است شخصيت

گری. گی ِ درونی ھستند گی و چه بسا چند پاره نوايی دچار دوگونه مندوی چاه بابل و ھم راوی ھم ه خود ويران اره ب ا راوی ھم اش نه ي يی وسايه و آي نوا
ار می بار می مندو که يک زال می خواند تا سربازان را به جنگ ترغيب کند و يک ب ه ان د و ب ی می خوان ن سوزنی در ران زن رو رفت رسد و موجب ف

ين خصيصه) بينند ای به بريدن دست زنانی که يوسف را اولين بار می اشاره(شود شرح ا ل  ه دلي نده که ب ته بس ين نک ه ا ا ب شين تنھ بارز در بخش پي ی 
نی در ھم می يی کنم که اين درگيری روا ه با پررنگ... نوا شدن، برخی بھان ده تر  د پيچي مان ح ی پاسخ در ھ ھا را ب ھای روحی گی ھای روايت و چرا

ادی نمی گذارد و جايی که خواننده می راوی باقی می بل اعتم يج می خواھد پای بر زمين مطمئن بگذارد، تخته سنگ قا ق و گ از معل بد و ب ين يا ند و ا ما
يی ی صفر رمان ھم فھمد که نقطه ھا بالخره نمی کند که چه بسا از حيث توالی زمان کيفيت حتا تا پايان داستان گريبان او را رھا نمی در کجاست؟... نوا

ه پشت در خانه ان پاي سگی مي به ھيئت  ده  ھای صندلی؟ ی ماتيلد پيش از کشته شدن راوی؟ روبروی فاوست مورنائو در حال سئوال و جواب؟ يا درآم
م اھميت نکته ا ک ه زن است ی ديگری که شايد چندان به بررسی وجود مرتبط نباشد، ام ان ب اه ھر دو رم يز نيست، نگ ھا و. تر از آن ن ه بار نگاھی ک

يل نگاھی که به جای ارزش. بارھا از سوی منتقدان به آثار رضا قاسمی، موشکافانه انداخته شده يد تحل ازه. گر باشد گذاری بر کار قاسمی با ان دو ب مي
ه بايد بگويم که جالب است؛ در آثار زنانه که برخوردی گاه افراطی به مقوله تا مرز نرين گاھی  ه  د، ک ه جنس مخالف دارن ه مثاب ز-ی مرد ب شيطان ني

قش زن در ديدگاھی که معتقد است به اين فرضيه که عباس کيارستمی بی. شود تر مشاھده می گذار و منّقدانه کم رود، نگاه ارزش  می پيش ه ن اعتناست ب
م قضاوت می اند، ھمان متر و مقياسی است که درباره ستيز معرفی کرده آثارش يا حتا تندروندگان او را زن د ی آثار رضا قاسمی ھ ثر. کن ھر دو ا در 
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دو . ھای عشقی وجود دارد ی معروِف مثلث گونه تثليثی نه از آن يا  –من ال و راوی  –فيليس نا  –کم يد –رع ان دو. س يک زن مي اربرد  ين وجھی از ک ا
اره می د مرد است که نه الزامن بايد به عشق و روابط جنسی مشخصی ختم شود، بلکه تنھا به شقی از وجود اين دو جنس، با اين تناسب اش چاه. کن در 

 :توان بررسی کرد تری دارد که به راحتی می بابل شخصيت زن محوريت اساسی
 : کور است به اين ترتيب که نگاه مندو به اين زن اثيری، فيليسيا، شايد ھمان نگاه ھدايت در بوف

 :سپس ----توليد زن اثيری -1
 )خواند جايی که مندو فيليسيا را جنده می(تغيير ماھيت او به زن لکاته < ----تملک او 1-1
بازی می رود و تقريبن محو می فيليسيا با مارک به امريکا می(نابود کردن او<  -----عدم دستيابی به او 1-2 د شود و حاال اين شمايل اوست که نقش  کن

 )در داستان
ان»  زن«وجود آورد که نويسنده موضعی متخاصم عليه  اين سوء تفاھم را ميان طرفدارن و مدافعان حقوق زنان به ر دام دارد، اما بازگشت مندو به زي

 .کند رنگ می و ماندگاری شمايلی که از فيليسيا يا گرافينه کشيده شده اين فرضيه را کم) زن -کنايه به بازگشت به امنيت رحم مادر(نايی

 !ھا را به افتخار ادبيات برداريم کاله
گه در سينما پس از موج نو و يا ھم ه  ا در اش را می نام. کنيم ھا مشاھده می گاه در فيلم زمان با آن سنتی پاگرفت ک م ي م در فيل ينما، فيل ينما در س شود س

رد سطحی وسيع ايش فيلم. تر ادای دين به سينما عنوان ک نه در فيلم نم به ھر بھا مايش فيلم ھای کالسيک  د ن اربردی مانن يا ک خانواده ھا  گی سوپر ھای 
ه ساخته»  تگزاس -پاريس«ھشت در فيلم  ين و نشان ی ويم وندرس که نمون ين ادای د ان ی درخشانی از ا بزار بي ه ا سير عاطفی و شخصی ب گر يک 

جای در ھر دو رمان اين نياز و عشق به رمان و ادبيات، ھوش. است شده است مندانه  اراکتر می. گير  ان ک م. شود رم ان ھ خود رم ان،  ھر دو رم در 
ان ھم ژ دارد رمان چاه بابل را می.و.ف. ھويتی مستقل. حضورفيزيکی دارد ئل اشميت دارد رم شبانه  نويسد و اريک امانو يی  د را می...نوا ين. خوان ا

که راوی می بازجويی. ی داستان است برنده و رمان يک کاراکتر و يک پيش. تر است نوايی پررنگ حضور در ھم ان ھايی  ن رم پی نوشتن اي شود در 
 .ھای راوی است که در رمان آمده تمامن به نوشته) نکير و منکر يا فاوست مورنائو(ھا است و استناد آن

 دو سوی يک محور
خرده روايت. ی آن است تر اشاره شد، دامنه اما بارزترين وجه تفارق اين دو اثر که قبل ل بيرونی و دارای  سيار است ھرچه چاه باب اگون و ب ھای گون

ته ه در پوس ه يک ک م ب دانی ھ ط چن ايد رب ی ش ند، ھم ی روي ته باش ی و متمرکز در نقطه ديگر نداش يار درون ی بس ياره نواي ان س ه ھم ی کوچک و ای ک
و حرکت رمان از خارج به. ھای بيرونی کمی دارد ھايی در کافه موقعيت ناشناخته است که حتا با طبقات زيرين خود نيز ارتباط ندارد و به جز صحنه

 .رسد به نقطه نظِر کاملن محدود يک سگ شود تا می داخل است و لحظه به لحظه نيز متمرکزتر می

 ...که و نھايت آن
ھادن و. که ادبيات خود به معنای اثبات وجود است َمخلص کالم آن ھم ن نار  اب تاشی از رنگ؟ چيست ک ا پرت وم ي بر ب چيست رمز و راز کوبيدن قلم 

يا جز اين... ای بر روی سيمی؟ چيست ثبت تصويری که خاصيت ماندگاری داشته باشد؟ و  ھا روی خطوط حامل؟ يا سراندن آرشه چيدن نت که پس آ
شيم؟ گذارده با سين  ان پ بر ذھن آدمي ه  برف و شن، ک ر  ه ب ايی از خود ن از نيستی، حال ھرقدر ھم به استحاله در وجود ديگر ايمان داشته باشيم، رّدپ

 .تر چراکه ماناتر است شايد که بيش. ی بودن به ھمان شيرينی ِ زيستن است تجربه

 سپينود ناجيان
 84آذر 
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 » چرازنان َسبَبی«و » چرامردان نََسبی«
 

 
 

ناخِت  ترين راه ش د، بھ ده باش تنتاجاِت حاصل از خالِف آن پدي ند می»  وجود«آھای ملت، اگر معنای بُرھان ُخلف، عبارت از اثبات يک پديده با اس توا
شناخت »  وجود«اما از آنجا که عدم . باشد»  عدم«اثبات  برای  م، عمالً  توان از راه برھان خلف وارد نمی»  وجود«ندارد تا بتوانيم به آن استدالل کني
ناخِت وجود در انديشه(!). را از راه وجود درک کنيم»  وجود«ی آدم تالش کنيم تا  فلذا بھتر است که مثل بچه. شد زار ش ترين اب ی آدمی، عالمت مھم

له} ؟{سؤال است  ا سلس ه که در ھمراھی ب ماِت جليل ان و »  چ«ی  ی کل نه، چن چرا، چگو د  ام و... مانن ر از ايھ منطقی غيرارسطويی و الافالطونی پ
يم می»  مردان«و »  زنان«ی  از آنجا که ابناء بشر به دو گروه عمده. کند استعاره استوار می به دو تقس يز  ده ن يک پدي شناخِت وجوِد  شوند، بررسی و 
ده اصوالً از ترکيب سؤالی »  چرامردان«روش : روش دوم. روش امکان دارد ات وجود يک پدي رای اثب تفاده می»  چرا نيست؟«که ب د اس روش. کنن

ناِت»  عشق«ای بنام  در بازشناسی وجودی پديده: بعنوان مثال. کنند استفاده می»  چرا ھست؟«که از ترکيب سؤالی »  چرازنان«روش : اول و درِک تباي
من ھستی؟«حاصل از آن، چرازنان با توسل به عبارت  د در راه درک وجود عشق، تخيل می»  چرا عاشق  به. کنن ا توسل  مردان ب ه چرا در حالی ک

»آزادی«در طرح مسائل جديد و مستحدثه مانند . کنند تا وجود عشق را از ھزارتوی رابطه تعقل کنند سعی می»  چرا ديگه عاشق من نيستی؟«عبارت 
د»  چرا من آزاد نيستم؟«و چرامردان با استدالل »  چرا من زندانی ھستم؟«نيز چرازنان با استدالل  رن. تالش در درک وجود آزادی دارن انديشمندان ق

ده وسطا، که زودتر از ما بر سر صف انديشه حاضر شده بودند گفته ريخ اخراج ش ان اند که بنابر روايتی متواتر، چرامردان از م اند حال آنکه چرازن
به بخش کرده ھا که در خأل زندگی می به ھمين دليل مريخی. اند اند و بر حسب تصادف در زمين گرد ھم آمده در ونوس زاده شده ھای اند عالقه خاصی 

پر متولدين نيمه«اند و به  ھا در سرزمينی سرشار از پُر زاده شده معروفند حال آنکه ونوسی»  ی خالی ليوان ساکنان نيمه«دارند و به »  وجود«خالی  ی 
شه. معروفند»  ليوان وان اندي ه عن درن ب ای م شروع دني ا  شمندان ای متحجر و واپس اين انديشه که در قرون وسطا رواج داشته، ب ده و اندي ی ش گرا تلق

 عنوان مظروف ی وسطا به را دارند که در انديشه»  ليوانی«دوران مدرن بجای تأکيد بر مريخی و ونوسی بودن فرد متّعقل عمالً سعی در درک وجود 
رزا«، »چرامدونا«و ھمچنين چرازنان مدرن مانند »  ...«و »  چراگاليله«، »چرانيوتن«، »چرانيچه«چرامردان مدرن شامل . استفاده شده است »چرات

ر سر چنانچه در قرن حاضر تنھا اختالف در انديشه. اند بصورت عمده سعی وافر در بازشناسی وجوِد ليوان داشته»  ...«و  ان ب ی چرامردان و چرازن
ِم شالوده. باشد ليوان می»  وجودِ «کيفيِت درِک  طرِف حج چرا يک  ه  ستوار يافت ظم ا بر ن ی اين تئوری بر اين انديشه استوار است که اگر جھان ھستی 

، وجود ليوان دچار ای ليوان تغيير يابد است؟ اگر جای دو فرآيند انسدادی و گشادگی در حجم استوانه»  بسته«و طرف ديگر آن »  باز«ای ليوان  استوانه
قت نيست ؟ آيا اين نشانه چه فرايندی خواھد شد ری در خل توانه ی عدم براب سوی اس انگی و شباھت در دو  ند عدم يگ ای ؟ برخی معتقد ه معن يوان ب ی ل

ادی از زن و »  خالق سر«در اين انديشه . دانند بودن جھان می»  دوخالقی«ی  دوگانگی در خلقت جھان است و آنرا نشانه ه«نم الق ت رد»  خ ادی از م نم
شه.  دانند می»  وجود«ای از عدم برابری چرامردان و چرازنان در درک  ايشان عدم برابری سر و ته ليوان را نشانه. باشد می ه ذکر است اندي ی الزم ب

رجيح  باشد و ھمچنين انديشه که دارای دوسر باز می»  ليوان«به »  لوله«آوانگارھای اروپا مبتنی بر ترجيح  ر ت نی ب يا مبت مرتجعين آس به»  قوطی«ی 
رده تلقی می ای دارد در طول زمان و به علت عدم کاربری صحيح از زمره انديشه که سر و ته بسته»  ليوان« سخه. گردد ھای م ه ن قا يافت ی بشر ی ارت

ی«و »  چرازنانی«ی  حاضر که با دگرگونی در طرح انديشه ير می»  چرامردان ل و تکث حال تکمي نام  در  ه  ند، موجودی ب ند«باش نه فرز .است»  چگو
يده»  چرائی«ھا بوده و به ھيچ وجه در زمينه  ای از پديده بر اساس درک آنی و لحظه»  چگونه فرزند«ھا در  روش استدالل و درک وجود پديده يک پد

د کنند بلکه تنھا درجات کيفی آن پديده را بازشناسی می تفکر نمی ده. کنن يت پدي وين ، تخصيص کيف ن روش ن تاندارد  در اي ر اس نی ب د مبت يزو«ھا باي »ا
د آن  يز بتوانن دگان ن د را کيفيت»  وجود«بوده و قابل تکثير مجدد باشد تا آين ده. شناسی کنن اع در کيفيت درک يک پدي ا اجم ه چه بس د ک آگاھان معتقدن

ده«بتواند در آينده، ابنا بشر را از سردرگمی ازلی نجات داده، و  مت واح ر درک مشترک از »  ای ا نی ب يت«، از راه درک »وجود«مبت ھا پديده»  کيف
يت«اند که حتی با اجماع عام بر چگونگی درک وجود،  بينی نموده برخی متفکران مدرن نيز ، پيش. ايجاد نمايد اوب»  کيف ه در تن ير است ک تابعی متغ

ه بينی می پيش. تقسيم خواھد کرد»  مطلق گرايان«و »  نسبی گرايان«قرار داشته و به ناچار ابنا بشر را به دو گروه عمده »  مطلق«و »  نسبيت« شود ک
ای  ا نامھ روه ب ن دوگ گ ان«اي بی زن ردان«و »  نس ق م د»  مطل د ش ناخته خواھن ا مصراعی بی. ش ار در انتھ ه يادگ ان ب طا را برايت رن وس پاسخ از ق

د»  مطلق مردان«و يا »  نسبی زنان«ی  از سلسله»  چگونه فرزندی«نگارم ، شايد که  می ا کن مده. در آينده آن را معن ا آ به از کج ود  ھر چه ب مدنم ب ام، آ
مائی وطنم » ننه«روم آخر  کجا می
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 وجود
 

 
 

 .ام که ھستم من آن
 ١۴ - ٣عھد عتيق، ِسفِر خروج، 

 
فه ه و در فلسفه اين نوشته بر آن است تا نشان دھد تصوِر وجود در فلس يده است ِی مسيحی شکل گرفت ه اوج رس سالمی ب ترين کالِم مسيحی بيش. ِی ا

فه چنان وجودی می ِی ايرانی ھم که جامعه گيرِی مبحِث وجود بر عھده داشته و دليِل اين نقش را در شکل حِث وجود در فلس سنگيِن مب ه وزِن  ِی انديشد ب
 .گردد اسالمی بازمی

 
ده نمی. پرسِش بنياديِن جھاِن يونانی طبيعت چيست بود ]1[.چه ھست موجود است شود، آن برنت و ژيلسون بر آن اند که در آثاِر يونانی لفِظ وجود دي

اله دس از آن در رس ه ِی پارمني ود ب ه وج ا ک اد می عنواِن انضمامی ج ور ي ود است ترين ام ع موج ود درواق ون به. ]2[ش د افالت طه برخی معتقدن ِی واس
گويد اما کِل وجوِد او افالتون در سوفيست از کِل وجود سخن می«کند؛  اش، به وجوِد محض در مقاِم خدا قائل است، اما ژيلسون اين را رد می نظريات

ارستو در متافيزيک دانش را شناخِت موجود از. ]3[، و البته اين سعی در جھِت نفِی پارمنيدس است و بس»ِی واقعی است ناظر بر حيِث عقلی و جنبه
براِی براِی ارستو وجود مطرح نيست بل. کند جا که موجود است تعريف می آن که موجود مطرح است و او اگرچه معتقد است به مفھوِم واحِد مشترکی 

ته. ]4[داند را وجود نمی موجودات نياز است آن که وجود داش ِد او برتر از آن است  ا وجود، و اح اره دارد ت ه موجود اش پلوتينوس نيز در آثاِر خود ب
 .]5[باشد و به وصف درآيد

 
لم و توماس نيست شک ايمان را بر عقل مقدم می کالِم مسيحی بی اِن آنس اوتی مي ن حيث تف ن ويژه. شمرد و از اي وِم ھمي که مفھ ود  الِم مسيحی ب گِی ک

سخ می موسا در سفِر خروج از خدا می. وجود را از دِل کتاِب مقدس به در آورد و عرضه کرد خدا پا ستی؟ و  د من آن پرسد تو چي ه ھستم دھ ين. ام ک ا
د ه بدين. آيه متکلميِن مسيحی را بر آن داشته بود تا وجود را مساوی با خدا و حقيقِت ھستی بدانن دا و برتر از ھم اِم خ چيز شمرده شد ترتيب وجود ن  .

چه موسا از او غرض البته اين نيست که بگوييم يھوه سخنی فلسفی بر زبان رانده است اما آن. ِی فلسفه نھاد جا بود که وجود پا به عرصه درست از اين
 . نقل کرد تاثيراِت عميقی بر تاريِخ تفکر نھاد

ه توماس آکويناس منسجم بر پاي اد ترين تفکِر فلسفِی مسيحی را  ان نھ ا طبيعت است،. ِی وجود بني ھر صورت ي ِت  مان فعلي اس وجود ھ ِر آکوين از نظ
د ته ]6[.بنابراين پر واضح است که بدوِن وجود، موجودات در خارج تحقق ندارن اس در شرح و بحِث مفصل و خس ظراِت آکوين کننده در خصوِص ن

دارد و ھمين فه ھزارتوِی وجود چندان لطفی ن ه وجود پرداخت و فلس ون و ارستو ب ر خالِف افالت اس ب دانيم آکوين يه که ب ر پا -ِی وجود  ِی منسجمی ب
 . کند بنيان گذاشت کفايت می -ترين تصور  عنواِن انتزاعی به
 

ار ديگر از دست داد با آغاِز دوره ِر فلسفی ب ارت . ِی مدرن وجود اھميِت خود را در تفک ی او) انديشه (cogitoبراِی دک ه وجود، و گوي ود ن اصل ب
ه اليب. کرد وجود را در آگاھی معنا می ه يک نيتس نگاِه مکانيکِی دکارت را به نگاھی ديناميک مبدل کرد، الزم م را ب ه ذاِت جس بود ک ين امر آن  ِی ا

اما آن را نه وجود. کرد به جوھر معتقد بود و آن را علِت خود معنا می -چون دکارت  ھم -اسپينوزا  ]7[.تر از بُعد تحويل کند و آن موناد بود امِر بسيط
ه طبيعت می بل دا . دانست ک وِل خ دا =  فرم ه خ يد ب ه ھگل رس ه ب انی ک پينوزا زم د=  طبيعت در اس دل ش اريخ مب وِر. ت ه ام ود نسبت ب ر آن ب کانت ب

شيئ است«:از نظِر کانت . توان در خصوِص وجوِد انتزاعی چيزی دانست فراتجربی نبايد حکم کرد در نتيجه نمی ی»  ..وجود صرِف وضِع يک  يعن
تند طبع موضعی سلبی در برابِر وجود اختيار کردند؛ ايشان وجود را بی الک و ھيوم به. دھند الف و الف ھست تفاوتی ندارند و يک معنا می ا دانس .معن

 . ]8[» .کنيم پس ھستيم يا ھست اعتراضی بايد صورت پذيرد عليِه حرکت می«:نيچه نيز در برابِر آن موضع گرفت
 

حذِف وجود چيزی از فلسفه چنان ِی اسالمی به شدت از مفھوِم وجود ماالمال است، آن در مقابل فلسفه ا  اقی نمی که ب سالمی ب ند ِی ا شفا ابن. ما ينا در  س
ن حال ابن»  .که جوھر موجود گردد که براِی اين که صورت جوھر گردد بل وجود بايد به صورت اضافه شود، نه براِی اين«:گويد می ينا ماھيت با اي س

نو دراين سالِی فلسفه ِی کھن در دوره. داشت را بر وجود مقدم می اتی  ود و نظري ل ب ه اصالِت وجود قائ ه ب کرد ک باره ِی اسالمی صدرالمتالھين ظھور 
رد ه ک ه. عرض ِت جامع ر قام وخ و ب المی رس ِت اس ه و حکم راِت او در فق ا ام تفک ی ت لماِن ايران ت ِی مس رده اس نگينی ک ان روز ھم ام. روز س چن

شبه الحکمه بداية يک کشوِر  ر  ه ب د ی عالمه طباطبايی مبتنی بر آرای مالصدرا ستوِن فقراِت تفکِر روحانيونی است ک پذيری دارن وِذ انکارنا .مدرن نف
اله ِی ما تا حِد زيادی وجودی می ھنوز ھم جامعه کرده-ِی منطقی انديشد اگرچه رس اتر  حدودی او را رھ ا  ِم نيچه ت تاين و پرسپکتيويس سفِیِ◌ ويتگنش فل

 .باشد
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اط می با احتي مه اما آيا موجود وجود دارد؟ يا وجود صرِف يک واژه است و بس؟ ھرچه ھست  د چيزی ھست توان گفت ھ ه به.... گان معتقدن جز البت
 . گرگياس؛ او معتقد بود ھيچ چيز وجود ندارد

 

 ١١۵ژان وال، بحث در مابعدالطبيعه، ص  ]1[
 ھمان ]2[
 ٧٣ِی قروِن وسطا، ص  اتين ژيلسون، روِح فلسفه ]3[

قرات. است، حرکت و َشَ◌َوند توھم است و ھرچه ھست ثبات است) تماميت(پارمنيدس معتقد بود جھان ثابت و احد است که ھمان موجود : توضيح ُس
د و به در رساله رار گرفت ِی خاندنی و جذاِب پارمنيدس در مواجھه با پارمنيدس و زنون نتوانست مدعاِی خود را اثبات کن از آن. سختی تحِت فشار ق

 . پس افالتون کوشيد تالِش ناکاِم ُسقرات را ادامه داده و بطالِن نظِر پارمنيدس و زنون را نشان دھد
  ٣،٢،١ارستو، متافيزيک، گاما، فصل  ]4[
 ام ام از انئاِد شش ِی نه ام از انئاِد دوم و نيز جلِد دوم، رساله ِی پنج پلوتينوس، مجموعه آثار، جلِد اول، رساله ]5[
 ١٣۵ژان وال، بحث در مابعدالطبيعه، ص  ]6[
 ١۴١ - ٩۵نيتس، مونادولوژی، صص  گتفريد ويلھلم اليب ]7[
 ١١٢فلسفه در دوراِن تراژيِک يونان، فردريش نيچه، ص  ]8[
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 چی ميل داريد؟ تاملی وجودی
 

 
 
ود چيست؟« ه می» « وج ود را چگون ناخت؟ وج وان ش ود ھست؟» « ت ا وج نده» « آي ديمی، تکراری، مالل آور و»  ای وجود دارد؟ ھر باش واالتی ق س

شدن ھستی الزم است طرح اين پرسش! بله«: ھا که ی فرديدی مند از تبختر متافيزيک باوران، با ژست پرافاده نشان »!ھا برای جلوگيری از فراموش 
که  آيا چنين پرسش! به به از آن لب شکرينت! احسنت يم  را دھ ه«ھايی معنايی دارند؟ آيا بايد به اين دستور پزيتيويسم غيرمنطقی گوش ف ما شنو ک از 

ا يل و قال حاصلی بی -تجربه کرديم بارھ ين ق که خود»  !ھا ست حاصل ا نی  لق ف ھای مغ ن بحث  ا اي م ب يتی دارد؟ آن ھ شدن ھستی چه اھم موش  فرا
ه ھستی. در را از فراموشی بر حذر دارد به بضاعتان فکری چون مِن در که بی آورند چه برسد به آن گويندگانش ھم از آن سر در نمی پرداخت مستقيم ب

ی نمی ا تھ ا آن را از معن تی، ويژه آي مينار ھس د؟ س ه کن وی، خطرات نام ار صدرالدين قون ود در آث ود، وج وم وج ود، مفھ ای وج ا و مبن ود، معن ی وج
بوار، ھستی و سارتر و سيمون دو ط وجودی  فراموشی ھستی در قزوين، متن کامل روابط وجودی ھانا آرنت و ھايدگر و بررسی تطبيقی آن با رواب

خانوم و ھستی نده مکان، ھستی و مستی، خاطرات جنسی ھستی  ازی، باش يه بودش! ھای ھستومند شناسی ف شرح حاش ی شيخ پذيری ھستی، تصحيح 
خود ھستی ترين چيزی که فراموش می در اين ميان مھم! الدين رشتی بر کتاب عوالم الوجود توسط ھانری سيليسيوم و نھايتاً ھزارتوی وجود پشم شود 

ظر من نمی آيد؟ آيا سخن گفتن از وجود کار درستی است؟ آيا ھيچ فايده آيا اساساً وجود به کالم در می. و وجود است شود ای بر آن متصور است؟ به ن
ما را نمی ه محال است، ش رای من ک ن ب !دانم از وجود سخن گفت، شايد بشود پيرامون آن چيزھايی گفت ولی از خودش و در ذاتيت وجود سخن گفت

نی ر نگفت ن ام تار! گفت ن نوش تن اي ت! نوش وراخ در اس واب از س اق خ د زدن ات ه دي وق کودکان ل ش وراخ در اون«: مث ما از س د ش ا رو دي ھ
يد اما نمی! احساس گناه. احساس تنفر داريد...زنيد می شتباه است و بی می»  تونيد از گناه کردن دست بکش ی ا ازھم می دان ی ب ده، ول ايد فاي ه ش سی ک نوي

ما محکوم. ای باشی چران حرفه شود ديد زدن را ترک کرد وقتی چشم نمی. درست باشد، شايد کسی بخواندش و چيزی در آن بيابد و آن را به کار بندد
ار را می. گفتن از وجود برای من نوعی برخورد عدمی با ھستی است. مبنا معنا و بی ھای بی وراجی. به وراجی ھستيم ين ک .کنم البته با پررويی تمام ا
برای گفتن و نوشتن از چيزی بايد بر. شود که تا نفس آخر دست از وراجی بردارم ھستم و خون پاک اجدادم مانع از آن می»  ايرونی«ھرچه باشد يک 

ی و آن. تسلط سوژه بر ابژه برای شناخت آن احتماالً الزامی است. آن مسلط بود برای ديگران بگوي ن شناخت  رار است از اي که ق قتی  مخصوصاً و
رون. شوند»  ھدايت«ھا ھم به راه تو  ای در اختيار سايرين قرار دھی تا آن حقيقت غايی را که به چنگ آورده نه ب ولی وقتی تو جزئی از چيزی ھستی 

ير«ی زمانی و از  توانی سخن بگويی، از ھمان بازه جا که ھستی می خواھی بر آن تسلط يابی و آن را بشناسی؟ تو تنھا از ھمان از آن چگونه می »درگ
دارد، آنچه می. تنھا وجد است، دلشوره يا چيزی شبيه آن. آيد آن درگير شدن ھم به سخن نمی. شدن خودت در ھستی و با ھستی گويی ربطی به ھستی ن

.اند ھمه تجربه... و »  در گير شدن با وجود«، »وجود داشتن«. کنی نه ھستی را تو خودت را توصيف می. ھای خودت است از خودت و نه ھستی گفته
م ھای غالب ما وقتی که می و اين تجربيات در سخن گفتن. ھايی که گوشت و خون دارند ی آدم ھای زيسته تجربه خواھيم سخنی کلی در باب وجود بگويي

ل اآلن  ماند و کمی صوت صادر می شود و نھايتاً مشتی کاغذ بر جا می به ابتذال کشيده می يا Digitشود يا مث سر دن ا -ھايی آن  گه دني بر روی -در ين
ده عکس. ھای مبتذل استفاده کرد کردن عکس Uploadتوان از آن برای  کنند که می فضايی را اشغال می Serverيک  که ارزش دي د ھايی  شدن دارن  .

سخن نمی تجربه. ھستی را بايد تجربه کرد ه  يد ای که ب گر . آ اب آن نيست»  ھستی ھست«ا ن در ب سخن گفت ه  از ب قرار. پس ني چارچوب آن  ھمه در 
م! شناختی ی ما درکی زيست و اگر نيست که چه کسی حرف بزند؟ ھمه. دارند ق شناخت نيست. از ھستی داري مان است. ھستی متعلَّ ق اي نه آن. متعلَّ

دا می ساز دوبين معوج که آدم ايمان مذھبی جدا افر ج ؤمن و ک به م د ھا را  انی وحدت بخش. کن ره جمع می. بل ايم يک داي ه را در  ه ھم انی ک د ايم .کن
ه مشترک است ن ھم ه بي انی ک تيم. ايم ر ھس تيم و براب ه ھس م. ھم ی در ھستی داري ه سھمی از ھستی و حق ن. ھم ه روادار است و درپی اي انی ک ايم

. ايمانی برای زيستن، شاد زيستن، ايمانی برای شاد مردن ايمانی برای ھستی بودن. رواداری دنبال زندگی است
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 سرطان ھستی
 

 
 
 مسأله وجود در تاريخ فلسفه) 1

طوره ان و اس ن ادي ا اولي ود ب ری می وج ه بش رح می ھا وارد انديش ری آن را مط ه بش ه، انديش ا ن ود؛ ي طوره ش د و اس ا کن دايگان ب رينش و خ ھای آف
ی باور، ايمان ای، مرجع ھمه اسطوره/ شوند و متون دينی آيينی از آغاز تا اکنون، منشاء خلقت، وجود و ھستی شمرده می/ ای افسانه/ کردی دينی روی

 .باشد بوده و می...و واژگان ما برای بيان، تفسير و تحليل وجود، موجود و ھستی 
ه می برای ھمين در زبان روزمره و زندگی عادی وجود و ھستی امری بديھی تلقی می وده و شود ک بی ھ ار آن گذشت و پرسش از آن را  توان از کن

ه پرسش، ی استدالل علت و معلولی بيشتر دينی تعريف و تفسير می چرا که ھر فرھنگ و سنتی آن را در دايره. بی معنا يافت کند و راه را بر ھر گون
مه داده و از خطوط قرمز وگويی با ھمان واژه بندد تا ھرگونه باور، انديشه و گفت شک و حيرت فلسفی و عقالنی می ھا و تفاسير به راه معين خود ادا

 .خارج نشود
 ».ی مشخص دينی، فرھنگی، زبانی، زمانی و مکانی که حادثه رخ داده است اميرحسين به دنيا آمد و او حاال وجود دارد، در محدوده«
 ».ننه فيروزه فوت کرد و خاک گورستان او را در آغوش گرفته و روحش به ملکوت اعلی پيوست«

خدا»  ننه فيروزه رفته سفر پيش خدا«: گوييم اما برای نوه ننه فيروزه که ھنوز چند کالس سواد ندارد، می برای او، وجود، مرگ و  ن جمالت  ا اي و ب
 .آورد به خدا، مرگ و وجود گيرد، ايمان می دھيم و او انس می فھمانيم، ياد می را می

 .شود و اين گونه، تولد و مرگی با فرھنگ خاصش بيان شده، معنا يافته و عادی می
*** 

ا روی ھای ھستی در حالی که نگاه دينی از اولين سر چشمه ارش انسان ب ا در کن نوز ھست ام وده و ھ ا شناسی ب أله و کردھ ه مس ناگونی ب سفی گو ی فل
ان آورده-پرسش وجودی ه زب ان ھستی ب ف، تفسير و بي رای تعري ستداللی خود را ب ھستی شناختی در تاريخ فلسفه پرداخته است و ديدگاه عقالنی و ا

و ديگر فيلسوفان پيش از سقراطی پس از او در رد و انکار او»  ھمه چيز از آب است«: گويد گاه که طالس می ی آغاز فلسفه است آن است و اين لحظه
ده ھای مختلفی را در می شوند و حوزه اصل و اساس ديگری برای اشيا قائل می کردن اي ا مطرح  نه نوردند ب اجرا جويا نه و در ھای م به نظر کودکا ی 

ساده يار  ازه می عوض شروعی برای فلسفيدن، انديشه و تفکر بشری در کنار خدايگان يونانی که بس بان اج بل گير و مھر سوفان در مقا ين فيل ا ا د ت دھن
 .ای آنھا، ھر يک دکانی بزنند و کااليی بفروشند تفسير اسطوره

کند و چون اين عقيده گوی يونانی، گستاخی را به نھايت خود رسانده و ھمه چيز را در گذر، حرکت و تغيير دائم تفسير می ھراکليتوس فيلسوف تناقض
ھای پژوھش را که اکنون به تو خواھم گفت تنھا راه«: نويسد يی می اش از زبان الھه آيد، برای رد او در کتاب شعر فلسفی نمی به مذاق پارميندس خوش 

ه. نيست) نيستی(ھست و ناھستی : توان انديشيد، يکی اين که بدان می ه؛ نيست و نيستی ب ن ک گری اي يرو حقيقت است و دي را پ ن است زي اين راه يقي
  ]1[».توانستی ناھستنده را بشناسی و نه بر زبان آوری ناپذير است، زيرا تو نه می گويم به کلی پژوھش اين راه، به تو می. ضرورت ھست

کی ی وجود يا موجود را به صورت ھستی مطلق و ثابت می و اين چنين به نظر ھايدگر، پارمنيدس برای اولين بار حقيقت مسأله م ي وز ھ ه ھن آورد ک
 . باشد ھای نخستين فيلسوفان يونان می ترين متن از درخشان
قول  گاه ی يونان باستان افالطون اولين بزرگ دست  دار فالسفه و در اين گير مطرح می) Idea(ساز فلسفه مسأله وجود را به صورت وجود مثالی يا مع

 .داند کند و وجود محسوسات را ناشی از بھرمندی آن از مثال می
کند ی تقوم وجود محسوس اھميت بيش تری داده و آن را به مدد تصورھای ماده و صورت، فعل و قوه حل می           اما پس از او ارسطو شاگردش به مسأله

جايی می»  جوھر چيست؟«ھر چند در برابر مسأله  ط سکوت می به  ه فق ذکر می رسد ک ده را مت د و خوانن ه  کن د در جست«سازد ک جوی تعريف و نباي
 ]2[» .چيز بود ھمه

چه ھست  توانيم بگوييم که در متا اين جا می که آن  ی( فيزيک متعارف از افالطون تا دکارت و اليب نيتس تصور وجود اشراف داشته است و اين  يعن
ن. (تر است و اين وجود ھمواره يک محمول است در عين حال کامل)  در مراتب باالتر قرار گرفته بط بي در مقابل قولی که بر حسب آن وجود فقط را

 ]2[.) شود نمی موضوع و محمول است و خود حمل بر چيزی 
باره ه ھستی را جز در ن ک قرار می برای اولين بار کانت با نفی محمول بودن ھستی و قول به اي ه  کرد، نمی گيرد  ی آن چه مورد تجرب توان تصديق 

مال شروع شود و. سازد قوائم اصالت عقل را متزلزل می چرا که در ديگر موجودات، سلسله مراتبی از حيث کمال ملحوظ نيست که از درجه پايين ک
مل حاصل نشده. به درجه اکمل منتھی گردد ن کا موجودات ناقص ھم مانند موجود کامل وجود دارند و حتی مادام که در موجود بودن وجود کامل يقي

 ]2[. ھا محرزتر است باشد ھست بودن آن
که آن ھستی محسوس خارجی. تر از تصور وجود نيست چيز کم محتوا برای فکر ھيچ«: گويد ھگل پس از کانت در ابتدای منطق خود می ن  مگر اي

ه آن خواھيم دريافت ک سانی  به آ باره باشد و اگر ما بخواھيم فکر خود را در خصوص تصور وجود جدا از تمام اوصافش، متمرکز کنيم،  ه در ی گاه ک
حو. کنيم کنيم، در حقيقت فکر نمی چنين وجودی فکر می به ن ده  يز دريافت ش ه آن ن اين وجود محض، امر انتزاعی صرف بالنتيجه منفی مطلق است ک
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 ]2[» .مستقيم، ھيچ است
بوده و ظھور سومين تصور وجود می دھد و می ی ديالکتيکی خود را ادامه می ھگل شيوه ود  ه وحدت وجود و نم د و آن را رسد به ھست بودن ک باش

 . کند وجود کامل و عالی معرفی می
يی دانستند و چنين گرايش شود می يی که به صورت احساِس تجربه پديدار می شوند که وجود را فقط ماده اما فيلسوفان ديگری در تاريخ فلسفه پيدا می ھا

 . تا ھمين قرن بيستم ھم جريان داشته است مثل الک، ھابز، جان استوارت ميل و راسل
د گيرند که می تر انديشيدند از کيرکه گور الھام می ی فکريی که به مسئله وجود به صورت امروزی ھا آخرين نحله اما اگزيستاليست واره«: گوي فکر ھم

 » .گريزد تواند باشد و آن از فکر می ی تصور وجود است تصوری که فکر بی آن نمی در تشويش و نگرانی و ترس آگاھی مستمری درباره
ل ياسپرس و وده در تفکر و تام ه آن ب ته معطوف ب ه فکر او پيوس ود، ک ناخت وج ه ش وط ب ن عنصر مرب ام خاصی دارد اي م مق دگر ھ ده. ھاي ه عقي ب

 .کند ھای ديگر را گم می ھا رو بياورد پاره ھای متعددی پخش شده است و فکر ھمين که به يکی از آن نمايد که به پاره ياسپرس، وجود چنين می
م اما ھايدگر از اين جا ابتدا می ه آن را فھ کی از وجود دارد ک ه وقوف و ادرا ايز است ک ودن آدمی متم م و ھست ب ا تصوری از وجود داري کند که م

قدم خواند و امکان شناخت را مرھون ھمين تقدم وقوف و دريافتی که وجود ما از تصور وجود دارد، می وجود می داند، يعنی تصور وجود را امر مات
ه اما گابريل مارسل ديگر فيلسوف اگزيستاليست درباره. انگارد ی وجود می ھر گونه شناسايی و ھر فکری از ما درباره ن ک ر اي ی وجود مصر است ب

 .توان آن را نشان داد توان آن را با برھان اثبات کرد، فقط می نمی وجود مبدائی است که 
در مورد وجود، ھستی،. باشد ھا می ھای گوناگون، متضاد و بسياِر فيلسوفان و نحله ھا و انديشه ھا، عقايد، استدالل خالصه، تاريخ فلسفه مملو از حرف

چ پيش گاه اند و دست و در اين ميان کسان بسيار آمده و رفته... ماده، جوھر و  شده است و گويی ھي ران  ه و وي فرو ريخت ا شده،  سياری بن تی ھای ب رف
قرن-تويی زبانی جويی فکری خيل کثيری وکيِل مدافِع عاشِق حقيقت بوده که ھزار حاصل نشده و فقط ماجرا سوفان نوشتاری در طی  ھا از نخستين فيل

طی يونان تا حال ساخته، پرداخته و نوشته شده است با داالن ه  که در آن ب فرادی  ھم ھستند ا وز  ه ھن تيره و تاريک ک چ و خم و تودرتوی  ر پي ھای پ
 .پردازند جو و پيمايش می و مسير، جست

به ديگر کمتر کسی ھوای ساخت داالن. رسد ديگر اين ھزارتوی عظيم در غرب چندان شيفته و محبوبتی ندارد ولی به نظر می رای آن  گری ب ھای دي
سوف غربی دست از سر گردی به آن گام می نما برای نبش قبر و البيرنت فروش با چراغ و راه زند و اندک نفراتی عتيقه سرش می که فيل گذارند چرا 

 . پردازد ھای ديگری می متافيزيک برداشته و با بازنشسته کردن خود به کارھا و زمينه
ور  ندار، در انتظار و استقبال فيلسوفی نشسته ندان و تاريخ فلسفه در حالی که ما ايرانيان فلسفه ا کشتن مينت شود و ب و داخل  (ايم که بيايد به اين ھزار ت

Minotaur (آفرين، زندگی را به کام ما شيرين کند ھيوالی مسأله. 
ده راستی اين ھيوال از کجا آمده و چرا ما گرفتارش شده ر از آش ش چرا می ايم؟ چرا کاسه داغ ت أله ايم؟  ه مس پس از خواھيم ب پردازيم؟ چرا  ی وجود ب

أله گالويز می... دوست با وجود، زمان، مرگ، ھستی، خدا، سنت و  ھا سکوت فلسفی اين ھمه انديشناک و فلسفه قرن ما در شويم؟ آيا دشواری و مس ی 
 ی وجود است؟ شود؟ آيا دشواری ما فقط مسأله فلسفی درست می/ متافيزيکی/ ھای کلی و مفاھيم انتزاعی چالش با اين واژه

أله وقتی کسی گمان می«: کند ويتگنشتاين در فرھنگ و ارزش اين را رد می حل مس ا برد که راه  برای نقض خود تنھ ته است الجرم  دگی را ياف ی زن
توانست زندگی کند و با عنايت بايست می نيازمند به ياد آوردن اين نکته است که زمانی وجود داشته اين راه حل پيدا نشده بود ولی در آن زمان نيز می

 ]3[» .نمايد به اين نکته راه حل يافته، ھم چون امری تصادفی می
 .تر است کند، گاھی از پاسخ و حل آن مھمتر و حياتی می بينيم اين که فالن پرسش و مسأله چرا طرح شده و به صورت معضلی ظھور می

 شوند؟ پس بايد پرسيد چرا مسائل وجودِی ھستی شناختی پرسيده می
 
 
  گو در خالء تفاسير فروريخته و گفت) 2
ھدفی. کاھند ھا از ارزش خود می واالترين ارزش. آمدی است از انحطاط کوبد، شکاکيت نسبت به اخالق، سنت و ھستی که پی انگاری بر در می ھيچ«

 .زندگی ارزش به سر بردن ندارد. يابد نمی در کار نيست؛ چرا؟ پاسخی 
يابد به محض اين که باور به خدا به يک نظم شناختی ضرورت می معنايی آن، احساسی است که از جنبه روان ھدفی و بی مرگی طبيعت، بی باور به بی

ن رو شود، نه اين که بی ميلی به زندگی، عظيم ھيچ انگاری در آن نقطه ظاھر می. قابل دفاع گردد اساساً اخالقی غير تر از پيش گشته باشد، بلکه از اي
شده است اد  بی اعتم ی. که آدمی ديگر به ھر معنايی در رنچ و در واقع در وجود  ا تفسير ممکن تلق ه تنھ ا ک ا از آنج يک تفسير فروريخته است؟ ام

ه آگاھی.ھوده است رسد که گويی وجود به ھيچ روی معنايی ندارد، گويی ھرچيز پوچ و بی شد، اکنون چنين به نظر می می کر ن ه تف خرد ن نه روح نه 
ن مطرح نيست بلکه فقط حکايت. آيند گی خياالتی ھستند که به ھيچ کار نمی وجود ندارد؛ ھمه -ھيچ کدام-نه جان نه اراده نه حقيقت  مسأله ذھن و عي

 ]4[» .باشد يابی و پيش رفت می ی خاصی از حيوان است که تنھا به برکت يک راستی نسبی قادر به کام گونه
*** 

انع کنيم می اين چندمين بار است که با ھم بحث می ده ق تباه می خواھم ھر طور ش که اش م  ه بيانديشد و می اش کن د ديگر گون د و باي اره کن ه دوب ترسم ک
د مان شروع شده؛ مثل ھميشه می ھای اتوبوس حرکت کرده است و صحبت. نتوانم دارد«: گوي دگی ارزش زيستن ن رای زيستن نيست زن لی ب .ھيچ دلي

ه ی آخرش که چی؟ ھمه. بايد گذاشت و رفت مان با چند متر کفن فقط چند متر خاک را اشغال خواھيم کرد و حاال ھر که باشيم و ھر طور زندگی را ب
 ».سر برده باشيم

ی ھزارتو مجله

26

29 of 952



ده ما پرتابه. ايم ما پرتاب شده. مان برويم ايم که با پای خود نه اين طور نيست ما با پای خودمان نيامده«: می گويم ھای انسانی در مسير پس از پرتاب ش
ه. مان ھر لحظه ممکن است سقوط کنيم و به آخر مسير پرتاب برسيم ولی حق نداريم خودمان فرود بياييم گی اب توسط خود پرتاب خروج از مسير پرت

اب می فنی در مسير پرت نی به صورت اختياری ناشی از کاھش انرژی درونی پرتابه و نقص فنی است که با مراجعه به مسئول  ع نقص ف ا رف توان ب
 ».ھای فيزيکی است اين کامال خالف قانون پرتابه. مانع از انتخاب فرود اختياری شود

جا می اين که می«: گويد می به ک مده و  ا آ رويم؟ نقص پرسم چرا نبايد خودکشی کرد؟ و يا چرا به جای نيستی چيزی ھست؟ وجود چيست؟ و ما از کج
 ».پاسخ آنھا درست نيست. دانم شان را می من جواب. تواند نمی تواند پاسخ دھد؟ نه که  فنی است؟ مسئول فنی آيا می

.دست پيدا کنيم) ی نکبتی سراسِر فلسفه اين واژه(مان بخواھيم ھستی نامتناھی را تحليل کنيم و به حقيقت  گانه است اين که با مغز فندقی بچه«: می گويم
ه می پردازند و برای لحظه لحظه ھا به تفسير کل ھستی می و ھنوز خيلی. اند و افتضاحش درآمده است ھا اين کار را کرده ھر چند خيلی ی انسان برنام

ی کوچک دور يک ستاره در يک يی که در اين سياره ولی به نظر من ذره. آورند ھای به نظر خودشان انکار نشدنی می چيز استدالل چينند و برای ھمه
 ».بايد ايستاد و زندگی کرد. ی جھان برسد تواند به درک کامل ھمه نمی کند  کھکشان کوچک گردش می

 ».زندگی پوچ در پوچ است. ما محکوم به مرگيم. چيزی نيستيم گويم، ما ھيچ من ھم ھمين را می«: می گويد
کن، بگذار توانی از آن بگذری و گونه گری است می شکاکيت بازی زبانی خود ويران«: گويم می يق  سأله و افکار را تعل ن م يی ديگر بينديشی کمی اي

انی عود می راز دھر و اسرار جھان ھمه نشانه. کنار، فراموشش کن ه درمان ھای سرطان ھستی است و زم ما ب ه وجود  د ک ده کن قاوم ش ی م ھای قبل
ه فعال پزشک می. درمانی برای درمان استفاده کرد  ی ديگری مثل شيمی بايد از شيوه. باشد ز اين آخرين عالجی است ک ار سرطانی تجوي ه بيم ند ب توا
 ».کند

 ».کنی تو اشتباه فکر می. ھايم باور دارم گويی؟ کم اراجيف بگو، فلسفه نباف من به حرف مسکن، درمان، بيماری، راز، اسرار، چه می«: می گويد
.گويد بايد مشاوره شود و دارو مصرف کند شناس می روان. انديشد نمی چرا مثل ديگران . کند ھا فکر می دانم چرا به اين چيز نمی . باور دارم؛ باور دارم

فناکی است اد و اس ه. وضعيت ح ه ھم ه مطرح می ی پرسش ب ائلی ک ا و مس د می ھ را اين کن ه چ ن ک م و اي ه مطرح  انديش رای ھم ا ب را نمی ھ ود؟ چ ش
انع  استدالل ين نمی ھای ديگران او را ق نی ا ه از وجود و ھستی بپرسی؟ يع تباه است ک يده است؟ راستی مگر اش ه رس ين مرحل ه ا د؟ چرا اصالً ب کن
شده ھا جواب ندارد يا نه پرسش پرسش ان ناشی  می. اند ھای نادرستی ھستند که از کاربرد نادرست منطق زب ايد درست  د ش ی«: گوي يوان ھستی خال ل

 ».اند ھا در انتظارش بوده خالی است و من توھم دارم، شايد ھمين حقيقت تلخی است که فالسفه قرن
خود کند او تخمه می چنان حرکت می اتوبوس ھم االزده و جای  ی شکند به نظر اعصابش به ھم ريخته است، آستينش را ب ر روی مچ دستش زن ھايش ب

دارم«: گويم آشکار است؛ می ام پرسش«دانم  و می»  باور کن من ھم مثل توام، به خيلی چيزھا ديگر باور ن ه در تم ن ادام خ و ب تا بي يد  ھای فلسفی ترد
 ]5[» .گونه به اين مسأله توجه کنيم تا قابل حل شود دارد اما بايد ھميشه آماده باشيم که چيزی کامالٌ جديد فراگيريم و ھميشه در فلسفه بايد پرسيد چه

ه فقط اگر پرسش  فلسفه نبردی است عليه جادو شدن شعور ما به وسيله زبان و اغلب اتفاق می« ذاريم از واقعيت»  چرا«افتد ک فرو گ با را  ھم  ھای م
 ]6[» .نموده ميکنند ھا در سير کندوکارمان ما را به پاسخی ره گاه اين واقعيت شويم و آن خبر می

. دھد لرزد قورتش می آورد و با ليوان آبی که در دستش می قرصش را از جيبش در می. ی فلسفه را ندارد دھد، ھميشه حوصله به نظر ديگر گوش نمی
 ».شد روزی بگويم شب بخير برای ھميشه کاش می. ام اش کرده ترين چيزی است که از اين زندگی تجربه خواب شيرين. بخواب«: می گويد

 
 موھومی فکر کنيد) 3

ق، فراموشی، راه. ايم و در برابر آن نياز به واکنش و پاسخ داريم شناختی گرفتار آمده ما به نوعی در پرسش ھستی ست؛ تعلي يش ا اگونی در پ ھای گون
 کداميک؟: ھای قبلی حذف و انحالل مسأله و يا يافتن پاسخ و اصالح و بازسازی پاسخ

ھای بيرونی، شکنندگی ھستی و امور حساس، ی ما نسبت به اغتشاش و تشويش ی پايداری ھستی ما کاھش يافته و بنابراين سيستم ھستی روزمره بازه
 .ناپايدار و دچار آشفتگی شده است

اده است ھای زندگی روزمره حيران، گرفتار، مضطر و سردر راھگی وجود ما سرگردان و پا در ھوا در بی د. گم از رمق افت ان عادی و روالمن جري
 .ھای بسياری بروز کرده است خود را از دست داده و تضاد و تناقض

شگاه  . ی اجتماعی و سنتی ما کارکرد سابق را ندارند و برای عصر نو بايد نقش جديدی ايفا کنند ھا برخی از نھاد جامعه، فرھنگ، خانواده، مدرسه، دان
 .دچار افسردگی و عدم کارآيی شده است

ان ما در ميان آينده. ی پيش رو تيره و تاريک است آينده سيار و ھدف و آرم اگون دست ھای ب شده ھای گون م  افتنی سر در گ يم ني ا را. ا ان ھستی م جري
رده است مان با اکنونی تکنيک  گذشته سنت و تاريخ عظيم. گنگ و آشفته کرده است دا ک داخل پي مدرن ت ما محدود و ناقص. زده، مجازی و  نات  امکا

ل می ھای بسيار و ھويت شکاف. ايم يی و دور افتاده ما فاصله يافته، حاشيه. است ما تحمي .شود ھای مختلف در وجود اکنون يک ايرانی جمع گشته و به 
شته. توان انتخاب از ما گرفته شده است، اختيار ما تحديد و تضعيف شده است ه و گذ فدار و وجود کھن گر طر ه دي بازی است ک اده و  کار افت ما از  ی 

 .شود و پشت درب در حال رخ دادن است وجود نويی به ما تحميل می. بازيگری ندارد
شد د  ه آن می. ھستی تازه با امکانات، تجھيزات و ابزارھای جديدی تجربه خواھ ده در حال تجرب ه وضعيتی نزديک ش ر ما ب ه وجود تغيي ه ب يم ک باش

ياه«: گويد ای نياز دارد مثل شعاری که استيون ھاوکنيگ می کرده ه س ه ب يد چاله می شعار ھر کس ک ه موھومی فکر کن شد ک ن با د اي د باي از»  .افت ما ني
 ...داريم به وجود موھومی، غيرخطی، نسبی، شکاک، کثير، متناقض و 
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 الدين خراسانی فيلسوفان نخستين، شرف ]1[
 بحث در مابعدالطبيعه، ژان وال، ترجمه يحيی مھدوی، از فصل تصور وجود ]2[
  19فرھنگ و ارزش، لودويک ويتگنشتاين، ترجمه اميد مھرگان، ص ]3[
 ی قدرت، نيچه، ترجمه دکتر مجيد شريف اراده ]4[
 ھا، لودويک ويتگنشتاين، ترجمه ليلی گلستان  ی رنگ درباره ]5[
 ھای فلسفی لودويک ويتگنشتاين، ترجمه فريدون فاطمی  پژوھش ]6[
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 وجود در ھفت اپيزود
 

 
 

اش فقط يک آقای واو روی ورقه. ساعت وقت داريد ثابت کنيد اين صندلی وجود ندارد سر امتحان، استاد يک صندلی روی ميز گذاشته و گفته بود يک
ين»  کدام صندلی؟«جمله نوشت و تحويل داد  ديون وی است و ا ن يادداشت م رد وجود اي آقای جيم نگاھی به يادداشتی که نوشته بود انداخت و فکر ک
ن وضع نمی. بسيار غرورانگيز است با اي حد منتھا اين مسأله برای آقای جيم کمی گران تمام شد چون ديد اين نتيجه را از عليت گرفته است و  شود مل

ه. تر بود ايمان آورد شود نتيجه اول را گرفت، چون غرور برای آقای جيم جالب باقی ماند و يا نمی ای دال است، ب وب آق ام محب ل ش استيک با سس فلف
ای. شد ديد استيک ديگر وجود ندارد آقای دال وقتی از پشت ميز شام بلند می. شده باشد خصوص وقتی در کنارش کمی ھم قارچ سرخ آقای دال مانند آق

ته است جيم به بيراھه نرفت و چون کمی ھم از تناسخ خوشش می ين نرف ی از ب ده است ول عوض ش ستيک کمی  مد گفت شکل وجودی ا قای دال. آ آ
ع عدتاً در نھايت از يک منب شکل داده و قا ير  ھای تغي يبی است از وجود دارد چون خودش ترک بود. متوجه شد با اين حساب خودش وجود ن د  ين ب .ا

ضاد فکر می. سيگار آقای ضاد از وسط شکسته است و آقای ضاد بايد سيگار ديگری بخرد قای  سيگاری وجود آ ن شکی نيست در جيبش  د در اي کن
ر. دارد ولی ماھيت اين وجود کمی بعد عوض خواھد شد بدون آنکه در وجود سيگار در جيب تغييری حاصل شود ی ب پس شايد وجود يک سيگار دليل

ته است. يگانگی آن نباشد و از ديد جيب آقای ضاد تمام سيگارھای جھان يک وجود ھستند مورد وجود داشتن نوش اب در  د کت قای غين چن ن. آ در اي
ين. ھا ھر برھانی برای وجود ھر چه که پيدا کرده، جمع کرده است کتاب امی براھ ورد وجود نداشتن نوشته است و تم تاب در م د ک يز چن آقای نون ن

با ھای جديد از ھم جدا می کنند و با ايده شان بحث می روند دفتر يکی شوند می آقايان غين و نون ھر وقت بيکار می. آقای غين را رد کرده است شوند و 
ا ھای آقايان غيم و نون به يکديگر وابسته است، و يا وجود نداشتن وجود کتاب. نويسند ھای جديدشان را می ھا کتاب کمک آن حق ب ه اينکه  سته ب شان، ب
تند و. ای به بحث در باب موارد خاصی ندارد آقای الم چندان عالقه. کدام باشد ساختار انديشه ھس ای  ايشان سر کالس فرمودند بعضی مسايل سنگ بن

ا است. نيازی ندارند ثابت شوند شجويی را. ايشان با خونسردی اضافه کردند ما وجود داريم چون بايد وجود داشته باشيم و اين يک سنگ بن شان دان اي
آقای الف از خواب بيدار شد و رفت تا داستانی را که در خواب به. بع کردن گوسفند ھم يک سنگ بناست؟ از کالس اخراج کردند که پرسيده بود آيا بع

ورد. داستان در مورد آقای ب بود که از خواب بيدار شده بود تا خطوط اصلی داستانی را يادداشت کند. ذھنش رسيده بود بنويسد ای ب در م ستان آق دا
. ھا را سوزانده بود نوشته آقايی به نام الف بود که از خواب بيدار شده بود که داستانی بنويسد در مورد آقای ب ولی پشيمان شده بود و دست

ميرزا پيکوفسکی
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 دريچه
 

  موسيقی ما 
 ٢٠٠۴لوک گدار، موسيقی ما، -ژان

ی فلسطين، است، که با بررسی جنگ کوزوو و مسئله) در ستايش عشق(تر از فيلم قبلی کارگردان  فھم تر و ھمه اثری انتقادی و ضد جنگ، بسيار ساده
 .کند ھای انسان معاصر حمله می جويی ھا و ستيزه به خودخواھی

 
  پازولينی از زبان پازولينی 

 ١٣٨۴ی آفتاب، چاپ اول  ی علی امينی نجفی، نشر نگاره جان ھليدی در مصاحبه با پير پائولو پازولينی، پازولينی از زبان پازولينی، ترجمه
د و. پرداز نقد ھنری است ترين کارگردانان سينمای مدرن و مستقل، و ھمچنين يک شاعر، نويسنده و نظريه پازولينی از مھم مورد تأيي ه  اين گفتگو، ک

 .ی زندگی و نظرات ھنری پازولينی است پسند او قرار گرفته، منبعی معتبر و دست اول درباره

 
  آلبا 

 1384گروه نور، آلبا، نشر ھرمس، 
آلبوم که در قلعه اردشير بابکان ضبط شده است تلفيقی است از موسيقی اروپای قديم و موسيقی مقامی کردی، اشعار نيز ترکيبی ھستند از اشعار التين

سنت گروه نور می«. و کردی تگاه کوشد تا با بازآفرينی  ست، خاس ته ا ام مشابھی وجود داش ابع الھ گيزه و من که در بطن آن ان يقيايی  رين موس ھای دي
 ».مشترک موسيقی شرق و غرب را بيابد

 
  مترجم دردھا 

 1383ی اميرمھدی حقيقت، نشر ماھی، چاپ سوم  جامپا ليری، مترجم دردھا، ترجمه
ھای آن به توانست يک رمان کامل را با شخصيت کند کاش می رساند که آرزو می ی اين کتاب ھر داستان را در حالی به پايان می خواننده: از پشت جلد

 .بخش است اثر قدرتمند و لطيفی که خواندنش لذت. سر ببرد

 
  بارانی بر دريا 

 1384سياوش کامکار، بارانی بر دريا، حوزه ھنری، 
ال. نوازی سنتور سياوش کامکار است بارانی بر دريا اولين تجربه تک د از س تاد پشنگ کامکار جوان بع درش اس نتور پ نوای س ه  سپردن ب گوش  ھا 

 .کامکار و عمويش استاد اردوان کامکار، سعی دارد جا پای پدر بگذارد

 
  نوشت سارتر که می 

  صفحه۶٣٠، ١٣٨۴نوشت، نشر مرکز، چاپ اول  بابک احمدی، سارتر که می
د تانه: از پشت جل ر می ی يک در آس اب منتش ن کت ارتر اي ل س د ژان پ ال تول ود صدمين س ه. ش ه انديش ابی ک وی را در کت زرگ فرانس ھای فيلسوف ب

سو. دھد ھای ادبی و نمايشی او را مورد دقت قرار می کند، و آفريده ھای گوناگون از فلسفه تا ادبيات، اخالق و سياست دنبال می زمينه سنده از يک  نوي
 .ھای فکری سارتر است و از سوی ديگر به شماری از نظريات او انتقاد دارد گر نوآوری ستايش

 
  ی امنيتی مشترک منطقه 
 ٢٠٠٠-ی جنوبی ی امنيتی مشترک، کره ووک پارک، منطقه-چان

يش ی مشکالت مرزی دو کره، و دشواری فيلمی سياسی و عميقاً انتقادی درباره دون پ با نگاھی ب صلح،  ه  م در کشور. داوری ھای دسترسی ب ين فيل ا
 .ی بسيار مردم قرار گرفته خود مورد توجه و عالقه

 
  ايکور 

 ١٣٨٢ی احمد ميرعاليی، نشر يوشيج، چاپ اول  ، ترجمه)يک منظومه(گاوين بنتاک، ايکور 
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 :نقل از متن
 .کنم من خدايان را متھم می

 .آيند ی کار جھان بر نمی از عھده
[...] 

 .کنم من او را متھم می
 .)من او ھستم(

 .کنم من او را متھم می

 
  را ری 

 1384را، نشر ھرمس،  سھيل نفيسی، ری
ی در ری ھيل نفيس ی و  س ر آتش ث، منوچھ وان ثال املو، اخ يج، ش ا يوش عاری از نيم ت... را اش رده اس را ک ت اج ا ظراف ا. را ب ا تنھ ثر آوازھ در اک

 .گاه فلوت و کيبورد کننده گيتار خود نفيسی است و گه ھمراھی

 
  کتاب عجايب 

 1383ی روحی افسر، انتشارات نيلوفر، چاپ اول،  شروود اندرسن، کتاب عجايب، ترجمه
کار می ه توصيف احساسات و اف بدل ب ه در آن توصيف لحظات  يدی رواج داد ک سان اندرسن سبک روايی جد بل لمس شوند؛ ان مادين ولی قا ھايش ن

 .ھا بوده است ی آن کننده لحظاتی از زندگی آمريکاييان وجود دارد که اندرسن اولين و آخرين توصيف: از پشت جلد. ھستند

 
  اخالق صغير 

 ١٣٨۴ی حميد فرازنده، انتشارات نقش خورشيد، چاپ اول  تئودور آدورنو، اخالق صغير، ترجمه
 :نقلی از متن کتاب
نده در می ودش را دقيق نويس ه خ ه ھرچ د ک دی ياب ر، ج ته ت ی حاصل تر و شايس ن ادب د، مت ان کن ده مبھم تر بي ه ش الی ک د، در ح د آم ر خواھ ه نظ ر ب ت

ادگی غوطه پا پيش.[...] يابند شوند و ارج و قرب می ھای بی چفت و بست و نامسئوالنه بالفاصله فھميده می بندی فرمول ان کالم مرسوم، افت ور در جري
 .خواھد داند ديگری چه می خواھد، زيرا می داند چه می فرد می: شود ی ايجاد ارتباط و تماس در نظر گرفته می ی نشانه امروز به مثابه

 
  يک بوس کوچولو 

 ١٣٨۴آرا، يک بوس کوچولو،  بھمن فرمان
انی سه ران، و قسمت پاي باره ی فرمان گانه يکی از بھترين توليدات سال جاری سينمای اي مرگ  آرا در اس، و پس از فيلم(ی  افور عصر ي وی ک ھای ب

 .ای از مشکالت کشور، و نقدی بر نسل قديم روشنفکران ؛ ھمچنين شکوه)ای روی آب خانه

 
  آمريکا 

 ١٣٨۴ی عرفان ثابتی، انتشارات ققنوس، چاپ اول  ژان بودريار، آمريکا، ترجمه
وی، از چھره ار، فيلسوف فرانس م است بودري م پسامدرنيس ای مھ ون پست. ھ ياری مت ر خالف بس اب، ب ن کت ی اي ان ول يار آس ت، و مدرن، بس فھم اس

 .ی آن لذت خواھد برد ی ناآشنا با مسائل فلسفی اين جريان نيز از مطالعه خواننده

 
  خنده در تاريکی 

 ١٣٨٣فرجام، انتشارات مرواريد، چاپ اول  ی اميد نيک والديمير ناباکوف، خنده در تاريکی، ترجمه
ه: از پشت جلد. ی لوليتا رمانی از نويسنده اره  می١٩٣٠ی  خنده در تاريکی که در دنيای سينمای برلين در دھ ميز درب انی ظريف و طنزآ ی گذرد، رم

 .سازد اش از آن اثری برجسته می عشق و فريب است، که بدبينی و شکاکيت ناباکوف با زبان دوپھلو و سنجيده

 
  خاستگاه آگاھی در فروپاشی ذھن دوجايگاھی 

 ١٣٨٠جوليان جينز، خاستگاه آگاھی در فروپاشی ذھن دوجايگاھی، در سه جلد، انتشارات آگاه، چاپ اول 
 ی خودآگاھی انسان، و تحليل پيدايش مذاھب و آثار اساطيری ای کامالً ماترياليستی درباره نظريه
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 ی آخر صفحه

 دو پادشاه و دو ھزارتو
 

 
 
ديم پادشاھی) اما خدا داناتر است(کنند  اشخاص قابل اعتماد روايت می) اين داستانی است که رئيس دانشگاه بر کرسی خطابه نقل کرد( که در دوران ق

راد کرد که معماران و ساحران خود را گرد در جزاير بابل زندگی می ناترين اف که دا سازند   آورد و به آنان دستور داد ھزارتويی چنان پيچيده و دقيق ب
ند. جرأت وارد شدن به آن را نداشته باشند و ھر کس که قدم در آن گذارد، گم شود ر خداو ا در براب يرا تشويش و حيرت تنھ ود ز اه ب احداث اين بنا گن

ند(مدتی بعد پادشاھی عرب به دربار او آمد و پادشاه بابل . شايسته است و ابداً تناسبی با انسان ندارد مانش را مسخره ک او) برای اينکه ساده لوحی مھ
آنگاه از خداوند ياری خواست و راه. زده، در آنجا سرگردان بود را به داخل ھزارتو فرستاده و پادشاه عرب تا فرار رسيدن شب، تحقير شده و خجالت

به او لب به ھيچ شکوه. خروج را پيدا کرد د روزی آن را  خدا بخواھ تری دارد و اگر  ای نگشود، اما به پادشاه بابل گفت که در عربستان ھزارتوی بھ
ه. سپس به عربستان بازگشت. نشان خواھد داد يد ک ی کش ه ويران بل را ب پراتوری با نه ام رد آورد و چنان پيروزمندا خود را گ فرماندھان و سرداران 

برد. ھا را واژگون، سپاه را نابود و پادشاه را اسير کرد قلعه د و سپس گفت. او را به پشت شتر تندرويی بست و به قلب صحرا  سواره رفتن :سه روز 
ا پلکان« فرغ ب ا و درھای بی ای پادشاه زمان، جوھر و رمز دوران، در سرزمين بابل تو خواستی مرا در ھزار تويی از م کنی ھا، ديوارھ گم  .شمار 

ه برای وارد شدن و ن ه دری  تن دارد، ن اال رف رای ب ه پلکانی ب که ن م  شان دھ تو ن ه  خودم را ب وی  من ھزارت ه  اکنون قادر متعادل اراده کرده است ک
رد. ديواری که سد راه شود ا ک شنگی جان داد. او را از بند در آورد و در قلب صحرا رھ ا از گرسنگی و ت يد. که در آنج ده جاو ه زن ر آن ک خار ب افت

 1381حسينی، انتشارات نيلوفر، چاپ سوم،   بابل، ترجمه کاوه سيد خورخه لوئيس بورخس، کتابخانه. است

خورخه لوئيس بورخس
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 فھرست
 ی اول صفحه

 سکوت، ديالکتيک منفی سخن است
 

 
 مقاالت

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ی آخر صفحه

 

 :راد اميرھوشنگ افتخاری

سکوت :اميد ميالنی

آسمان سکوت :امين

گفتگو و سکوت دو روی يک سکه :حميد صداقت

)واره داستان(ھای صدادزد  کريستال :سپينود ناجيان

!سکوت، ھم کردنی است و ھم شکستنی :کالغ سياه

سکوت :حسين واقف محمد

راز، سکوت، فلسفه :مھدی انصاری

سکوت ھفت تكه :ميرزا پيکوفسکی

سکوت خدای پنھان است :پور ھستی کريمی

دختر :ماکسيم گورکی
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 ی اول صفحه

 سکوت، ديالکتيک منفی سخن است
 

 
 

ند. کس آنجا نباشد گويد سر آن را در جايی ببريد که ھيچ دھد و می رندی به ھر يک از حواريونش، مرغی می ين کرد ند و چن به خلوتی رفت ھر يک 
 !به او گفت تو چرا با مرغ زنده بازگشتی؟ شاگرد، رندتر درآمد که به ھر خلوتی رفتم ديدم خدا ھست. جز يک تن

می ما به کجا می. حال چنين است وضعيت سکوت ان  سکوت ھست توانيم بگريزيم که سکوت نباشد؟ گم ست،  تی صدايی ني که وق ول. کنيم  ه ق ا ب ام
سالکان» .در عمق سکوت نھفته است] سخن يا صدا[سکوت، غياب ساده گفتار نيست؛ گفتار «ايمانوئل لويناس، فيلسوف اخالق،  ا و  ی عرف ه تلق البت

اق تاريک. شود سخن نگفتن حالتی است که سکوت ظاھر می. از سکوت، سخن نگفتن است ی نمی. ھمچون ظھور عکس در ات ا سکوت، جزي دانم آي
تنده حال ھستی است ای اصيل از ھستی است يا خود ھستی است؛ ھس ن  ه خود در عي ار می.  است ک تن آن را اظھ با سخن نگف ا  ما ھستيدن م کنيم ا

 .منظورش عظمت ھستی سکوت است» .در سکوت، قدرتی نھفته است«گويد  وقتی کافکا می. کند که ما آن را اظھار کنيم سکوت، توقف نمی
از. گويی از ھمين مقوله است درون جريان سيال ذھن يا تک. »خود«بيش از ھر چيز امکان گفتگو با . آيد در سکوت ھمچنين امکان گفتگو فراھم می

ظاھر شود سکوت، آن ھستی. يابد  نمود يافتن سکوت را می اين طريق است که انسان، راه ن«سکوت، .  است که بايد  با» عي وان  ا بت ه ھرج نيست ک
ان. گزيند رود و ما را برمی انگشت اشاره به سويش نشانه رفت بلکه اين سکوت است که به سوی ما نشانه می ن، فرم سخن گفت ان  ا فرم سکوت به م

 .آوريم ای آن را به اجرا در می دھد و ما چون رسانه و واسطه گفتگو می
پذير است» تأمل نفس«شايد ھم سکوت ھمان  ه توقف نا يانی ک ه لب. است؛ جر اه ک ا می گ د و سخن می ھ ان دارد جنب وييم، سکوت جري که. گ را  زي

التی نمی. سکوت بدين طريق ما را برگزيده تا نمود پيدا کند چ ح گوييم حتی آيا سخن و سکوت دو امر مجزا و متضاد ھستند؟ ما در ھي وانيم سخن ن ت
م حتی يک لحظه ھم نمی. زنيم، ذھن دائماً در کار است گزينيم و با کسی حرف نمی وقتی خلوت می يد. توانيم آن را متوقف کني ه با ن روست ک از ھمي

. گفت سکوت، ديالکتيک منفی سخن است

راد اميرھوشنگ افتخاری
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 .کوشيم نقِش سکوت را در انسانيِت انسان بررسی کنيم می

 
download wma 
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 پاياِن سکوت
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 آسمان سکوت
 

 
 

 ز آسماِن حق سکوت آيد جواب
 ]1[چون بود جانا دعا نامستجاب

 
عروج مسيح، ختم نبوت يا آغاِز غيبت؛: نھد ی پايان را در جايی می البته ھر کدام نقطه. است از منظر الھيات مسيحی و اسالمی تاريخ قدسی تمام شده
 .اما گويا در پايان يافتن تاريخ قدسی توافق برقرار باشد

 
 شب تار
 شب بيدار

 ]2[شب سرشار است
 

 .زند کاران کسی به جای خدا حرف نمی امروز به جز فريب. ی خدا در زمين نيست ديگر کسی نماينده: شود توافقی که گاه ناديده گرفته می
 
 است ام گرفته دل
 است ام گرفته دل

 ام را روم و انگشتان به ايوان می
 كشم ی شب می بر پوسِت كشيده

 اند چراغھای رابطه تاريک
 اند چراغھای رابطه تاريک

 كسی مرا به آفتاب
 ]3[معرفی نخواھد كرد 

 
 است؟ ، زمانی که آسمان به روی زمين گشوده بود، بيش از يک رؤيا و فريب بوده»تاريخ قدسی«اما آيا خود 

 
 اين شب است آری شبی بس ھولناک

 ]4[ليک پشت تپه ھم روزی نبود 
 

 .است؟ تصورش سخت نيست آسمان خاموش شده اما آيا ھرگز زمانی به سخن درآمده
 

Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 

Above us only sky [5]
 
 

* * * 
 

 ی عقل است دم فروبستن دو چيز طيره
  ]6[به وقِت گفتن و گفتن به وقِت خاموشی

 
ِن. ی ما چنين است زمانه. » از کنارش گذر کردسکوتتواند به دقت بيان شود بايد در  چه نمی آن« داد رؤيابي دانيم چه تع تصورش سخت نيست اگر ب

امين
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 .ھا ھستند متصل به غيب در تيمارستان
 .وقِت خاموشی است

 
 خموش باش، كه پر است عالِم خمشی

 ]7[مكوب طبِل مقالت، كه گفِت طبل تھی است
 
ال چيزھايی ھستند که در حس می: گاھی گفتن اخالقی نيست. » در سکوت از کنارش گذر کردبايدتواند به دقت بيان شود  چه نمی آن« شوند ولی در ق

 .آفرينند تفاھم و جدال می در عالم گفتار تنھا سوء. گنجند و مقال نمی
 

 کثرت و تفرقه در عالِم گفتار بود
 ]8[تن شود از خاموشی  که جھانی ھمه يک

 
نه. کنند اما در قالب خشِک سخن جز جنون و فريب نيستند ريز می نشدنی که گاه لحظات را لب ھای بيان حس. ھا سکوت پر است از ناگفته ين زما در ا

 .خواه بيِن سروری ھای مجنوناِن خودبزرگ شوند نه بر خطبه ھای نرم و نازِک چون حباب بر موسيقی و شعر و ھنر سوار می حس
 

 سخن خموش باش که اين کودناِن پست
 ]9[! اند و ھمين لحظه ژاژخات کنند حشيشی

 
 .پيشگان شده ی ستم مايه نوا شدن با اين ديوانگان است؛ بگذار به سپيدِی سکوت بگذرد تا به سواِد گفتاِر دست خاموش شدن بھتر از ھم

 
 خموش باش که گفتی از اين سپيدتر چيست؟

 ]10[اند  انـد اگـرچه يـاســمــن گـليـم خـســان سيـاه
 

جدل نمی. سکوت گاه از نوِع ديگر سخن گفتن است دارد، در بحث و  ا ن شارت معن شکل ا ه  م و سخنی که جز ب مر و نھی و حک به ا د چه رسد  گنج
 .حکومت

 
 فقيِه مدرسه دی مست بود و فتوا داد

 !که می حرام، ولی به ز ماِل اوقاف است
 حديِث مدعيان و خياِل ھمکاران

 ھمان حکايِت بوريادوز و زرباف است
 ھای چون زر سرخ، خموش حافظ و اين نکته

 ]11[! نگاه دار که قالِب شھر صراف است
 

* * * 
 

 پوشی به از مردم صد رنگ سيه
 و از خلِق فرومايه فراموشی به

 خاصيتان از صحبِت ناتماِم بی
  ]12[ُکنجی و فراغتی و خاموشی به 

* * * 
 

 . سکوت گاه مرگ است و آسودن
 

 در کشاکش از زبان آتشين بودم چو شمع
 ]13[تا نپيوستم به خاموشی نياسودم چو شمع
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 .گاه خروِش زندگی است نھان در دِل سانسور
 

 رفتند شد آن که اھل نظر بر کناره می
 ]14[ھزار گونه سخن در دھان و لب خاموش

* * * 
 

 روم کنم سوی سکوت می چند خموش می
  ]15[... کنی ھوِش مرا به رغِم من ناطِق راز می

 

 الدين محمد بلخی جالل -مثنوی  ]1[
 احمد شاملو -باغ آينه  ]2[
 فروغ فرخزاد -ايمان بياوريم  ]3[
 مھدی اخوان ثالث -آخر شاھنامه  ]4[
]5[ Imagine -John Lennon  
 سعدی -گلستان  ]6[
 الدين محمد بلخی جالل -ديوان شمس  ]7[
 ھمان ]8[
 ھمان ]9[
 ھمان ]10[
 حافظ ]11[
 ابوسعيد ابوالخير -رباعيات  ]12[
 صائب تبريزی ]13[
 حافظ ]14[
 الدين محمد بلخی جالل -ديوان شمس  ]15[
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 گفتگو و سکوت دو روی يک سکه
 

 
 

ناختن ديگری است و در در حقيقت گفتگو از دل سکوت نشأت می. سکوت و گفتگو الزم و ملزوم يکديگرند به رسميت ش گيرد از آن رو که گفتگو 
با پس نياز به شناخت خويش است و اين ميسر نمی. يک گفتگو نياز به آن است که بتوانيم خود را معرفی و بيان کنيم، آنچه بوديم و ھستيم شود مگر 

يای. گيرد تأمل در نفس و آن نيز در سکوت شکل می رده باشد و زوا ه بيشتر در خود تأمل ک د ک تر معرفی کن ند خود را بھ اه ميتوا ھر شخصی آنگ
. وجودی خويش را بھتر شناخته و درک کرده باشد

حميد صداقت
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 )واره داستان(ھای صدادزد  کريستال
 

 
 

و، روزی. طور شود ی راس السرطان رخ بدھد، ممکن است اين درجه 17ای روی مدار  فشان با ھم در نقطه گفته بودند اگر و تنھا اگر زلزله و آتش
ه حنجره ھا بی حيرت آدم. دوازده سال پيش بود و تو ھنوز به دنيا نيامده بودی. روزگاری چنين شد ود، ھنگامی ک د سابقه ب اده ديدن ار افت .شان را از ک
ه ھميشه فکر می. باوری ابتدا ترس بود و بی د می کرديم که اين حالت خاصی است ک ن امي ه اي شب ب ھم نيست و ھر  ردا صبح گی  که ف ديم  اش خوابي

ه د ھم د. چيز سر جای اول باش ن طور نش د ھيچ. اي ت نش ان و دانش. وق ه آن محقق دان ب ا کانی من ای صوت ھ ان، ربا می ھ ه و خياب ردم کوچ د و م گفتن
ند و آن ھا آشنا نبودند، سعی می روزھای اول که با کيفيت آن. ھای صدادزد سنگ اد حرف بزن ا فري د ب ه تارھای بی کردن در ب تفاده ق ی صوتی خود اس

ود ی لب بعد مرحله. جاست ی ژنتيک اين بيماری مزمن که حاال بسيار ھم شايع است، از آن شد و ريشه آوردند که گلوشان متورم می فشار می خوانی ب
م بی دتی دوام داشت و حاال آن ھ ا م ده که ت نی ش ه شدت خوش چه. مع يت ک د قه. حالی و خشم چيست طور بگويم برا ه باي اد خشم را  ق ده و فري ی خن

ند. بشنوی تانه دار ه سکوت شکسته نشود. حاال تمام احساس آس ايی ک ا ج وم...سکوت. ت م... ھ يت تعريف کن د برا ه، خش. باي يقی، زمزم خش، موس
اره"ازيادبر"چون آن زمان که . دانم نمی" يادآور"ھرچند که من خودم را . ھا را ھم چِک باران، قارقار اين ھق، چک ھق د چ د ھا فھميدن دا نخواھ ای پي

م م ھ ن ھ د، م ا آن ش ن راه ب تگاه تلف ا دس تفاده ھ رای اس ور ام را ب ه دردبخ ات ب اره از قطع ی از تلفن -ی دوب تم اش روی تلّ ور گذاش ه دردنخ ای ب آن. ھ
ود. ھا نصب کردند شان، جلوی خانه ھای پست ھای تلفن خود را کنار صندوق آلود دستگاه ھا با واکنشی خشم"يادآور"وقت د نب ه چيز ب بد يک. ھم سره 

لب نوشتن راه. مثل اقبال جمعی به نوشتن. نبود و اتفاقات مبارک و خوبی ھم اين بين افتاد بود حل بعد از  ه می. خوانی  ه می البت ل از دانم ک توانست قب
دی جمله. نويسيم حاال ھم می. جا که نوشتن بايد با غلبه بر تنبلی جمعی رواج می يافت، نياز به گذشت زمان داشت آن باشد، اما از آن ھا از روزھای بن

ا را می" شناسارم"روند، ھمين  کار می بعضی عاليم برای کوتاه کردن و نشان دادن احساسات مختلف به. اول بھتر شده و و دوستان ھ ه ت ويم ک ات و گ
سخت. رفت ھا مثل پانتوميم و سينمای صامت داشت از ياد می ی اين ھمه. اش خواندن ھم عادت شد-پيرو. بريد کار می تر به ترھا بيش سن کم خب کارم 
ود ھا مدت آن وقت. بينی بايد برايت بگويم که سينمای صامت ھمان است که االن بر پرده سينماھا می. شد ده ب ينمايی. ھا بود که سينما ناطق ش نی س يع

يم، خارج شود گرھا اصواتی به شکل کلمات، ھمين کلماتی که می راه باشد و از لبان بازی که با کالم ھم ی بفھمی؟ می. نويس باارزش... توان تصاوير 
ايد در دل. موسيقی از ميان رفت. تر و زيباتر شدند ھا درشت تر و چشم ھا نافذ و عميق نگاه. تئاتر پانتوميم شد. شدند ا باقی حاال ش ده باشد، ھ ر مان ا ب  ام
يا آمدی. ھيچ پژواک و طنينی نيست. برند ربايند و از بين می صدادزدھا صوت را از منبع می. نشيند ھا نمی گوش ه دن قتی ب و و نوزادان، ھمين خود ت

ه. برد ات را باال و پائين می ی نحيف ھيچ نشانی از زندگی نداشتی مگر تکان دست و پا و دم و بازدم که سينه ی چوبی را صدا چه بود؛ تصور کن تّک
ن نمی! کوچک من. کنی صدا نام بده ات حس می ای را که بر انگشتان ضربه. بر سطح ميز بکوبی دھم جز اي وانم شرحی برايت ب دگی ،. ت ايی زن زيب

ن می. اش، در اين است که به ھر کيفيتی ادامه دارد شايد ھم تلخی تی زمي يد طلوع و غروب می تا وق دگی می چرخد و خورش م زن ا ھ د، م ا. کنيم کن ب
ه نمی آدم. کنيم کنيم و حاالت پيشين را فراموش می زود به ھرچيز عادت می.  صدا صدا يا بی تند ک ايی ھس ند ھ ند فراموش کن ا پيام آن. خواھ ه ھ برگون

ه نمی. کنند مدام گذشته را زنده می ذير، ماي ا تن ن بشارت است ي اده ی عقب دانم که اي انع پيش افت نده گی و م ا برانگيزان ه ی احساس و پای رفت ي دی ب بن
حاال می" ازيادبر"و " يادآور"عواطف، ھرچه ھست اين تفکر در اين دوازده سال مردم را به دو گروِه  و. شان بينی جدا کرده که  ادر ت ل م انی مث کس

نای آلوده چه بسا نمی. دانند از ياد بردن گذشته بھتر است يا به ياد آوردن آن ھنوز نمی نداری، مع گی دانم که برای تو که ھيچ لمسی از گذشته با صدا 
ه نگاه صوتی را نمی ی، ب ردی، چه دان ادت ک درت ع ن و پ ر م ای پرمھ ده ھ ه از کيفيت صدای پرن ال گون ا س ه ت ويم ک چ دردی از گان بگ د ھي ھای بع

ا،"يادآور"گويند طور که می بخت باشی و يا آن ھا بتوانی به زندگی زيبا با ھمين کيفيت ادامه دھی و خوش"ازيادبر"و به قول . ناشنيدن نداشته باشی ھ
ته چيزی را فراموش نکنی و نادانسته توام ای نداشته باشی که وسعت ديد و فکرت را بس انی  ه و آتش فش دار ديگری زلزل ند و اگر روزی در م تر ک

ن نگاه کاش آن. چِک باران به جنون نرسی انگيز از بين برود، تو با شنيدن صدای چک رخ دھد و اين سکوت وھم ر از موقع بتوانی ھمي ا و پ ھای زيب
ر از واژه نی» ات دارم دوست«ی  کلمه را حفظ کنی تا وقتی عاشق شدی چشمان معشوق را پ نی کتاب. ک ظ زدن ھای حرف چه کاش بتوا ان را حف ھام

نده. کنی و با ھمان سبک و سياق با فرزند خودت حرف بزنی را، در حالی. تر ماناتر و ز سالن اپ يک  نی در  رده کاش روزی بتوا ه پ با ی گوش ک ات 
 84سپينود ناجيان بھمن . مادرت. ات بياوری و سکوت را ھم از ياد نبری لرزد، اشک در چشمان نشين می صدايی گرم و دل
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 !سکوت، ھم کردنی است و ھم شکستنی
 

 
 

وم حکايتی آھای ملت، ھمراھی واژه د. ست ظريف و غريب در ادب فارسی  ھا با افعال برای ساختن يک مفھ چاره را ببيني ن سکوت بي گاھی. ھمي
مه«اينکه در مکتوبات ايمانی نوشته شده که ابتدا ! کردنی است و گاھی شکستنی به» کل ان آغاز خلقت  سکوت از ھم ه  ه است ک ن نکت يد اي ود، مو ب

تواند سکوت را بصورت کردنی مصرف کند مگر توان نتيجه گرفت که يک فرد مومن فی نفسه نمی بنابراين می. فرمان خالق شکسته شده بوده است
ن را در سکوت گذرانده(!). در مقام تقيه ا سخن گفت دايش ت د و شکستن بنا بر مکتوبات غير ايمانی، ابنا بشر، بيشترين زمان وجود خود از آغاز پي ان

اری را کشف(!) وری از اندام و تناسالت بيانی سکوت تنھا زمانی حادث شده که بشر خواسته به منظور بھره خودش آنھا را به کار گيرد و زبان گفت
ر اساس. اند تا من و شما بوجود بياييم نمايد که در آغاز خلقت حتماً يک عدد بانو و يک عدد آقا در سطح کره خاکی وجود داشته بوده بديھی می. کند ب

سکوت،  با شکستن  مه«ديدگاه ايمانی، اين بانو و آقا از ھمان آغاز  جاری کرده» کل سانی را شروع کرده را  ی ان دگی معمول د و زن د، شامل غر ان ان
ساکت بوده بنا بر انديشه. ھای آقا و يا برعکس زدن ھای بانو و داد زدن ھم  د ی غير ايمانی اين بانو و آقا ھزاران ھزار سال در کنار  ه تولي ا ب د و تنھ ان

يانی. رسد اند که بسيار بعيد بنظر می نسل پرداخته بر تناسالت ب در سکوت زندگی(!) حتی اگر بتوان اثبات کرد که آن آقای اوليه به دليل عدم تسلط 
رد ا ک وان ادع م بت انو ھ اره آن ب ن استدالل را در ب ه ھمي ا انديشه. کرده، محال ممکن است ک ابراين حق ب انی است بن شه! ی ايم ر اندي ا ب ی بن ی ايمان

ی من در يک واژه» سکوت«واژه . خلق نشده(!) معناست چرا که ھيچ پديده و موجودی بدون آالت و تناسالت بيانی در قاموس ھستی بی» سکوت«
ان از دست بشر. کنند ايمان است که ھستی را کر و کور و الل تصور می آوردی مخلوقات بی حال آنکه زمين و زمان ھماره در حال غر زدن و فغ
اعرانه تفسير می گيرد و می آسمان از دست ما می. به بارگاه حق ھستند ان ترنمی ش برای خودم سمان را  ما اشک آ د و  ر آن گري د در زي که باي کنيم 

ر » شکستن«است حال آنکه ما عمالً با » زمانی برای شنيدن«ی خود به معنای  سکوت در جوھره. عاشق شد ن«آن فرصت براب را از ديگران» گفت
وچ کنيم و ھياھويی می سلب می رين مرگ است از سکوت می! سازيم از ھيچ برای پ موز تم ن خودآ ه اولي چرا ک يم  چون! ترس زانيم  از سکوت گري

و چنين است که ما به ايمان خود، در سکوت،! ھای زيبای عاشقانه ھستيم از سکوت بيزاريم چرا که عاشق شنيدن دروغ! ھزاران حرف ناگفته داريم
. کنيم افتخار می
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يار است ناتمامان جھان را کند اين پنج تمام عارف را در دايره/ صمت و جوع و سھر و عزلت و ذکری به دوام. 1 ه سخن. ی سکوت فوايد، بس ه ب ن

ا خدايش سخن می به خلوت خود می. کند شود و نه ناخواسته سّری را فاش می گفتن از خالق غافل می يند و ب د نش ی. گوي اب صمت عالمه تھران  در ب
در. سکوت عاّم و مضاف، و سکوت خاّص و مطلق: و آن بر دو قسم است«: نويسد می سکوت عاّم و مضاف عبارت است از حفظ لسان از تکلّم به ق

ات الزم. زائد بر ضرورت با مردمان ام اوق ه دوران سلوک در تم بلکه سالک بايد اکتفا کند به قدر ضرورت و به أقّل ما يمکن، و اين صمت در ھم
شيعتنا الخرس. توان گفت مطلقا ممدوح است است بلکه مى الم اّن  ه الّس ه علي يز آنچه در . و اشاره به ھمين صمت است قول از» مصباح الشريعة«ن

ه ياء و شعار األصفياء و در حديث: حضرت صادق عليه الّسالم نقل شده است ک ّرّب، و ھو من اخالق األنب ه رضا ال ن، و في الّصمت شعار المحبّي
خير: بزنطى است از حضرت رضا عليه الّسالم ّل  ى ک ل عل ه دلي واب الحکمة، و انّ اب من اب ق است. الّصمت ب که سکوت خاّص و مطل قسم دّوم، 

اِن اسالمی» .حفظ لسان از تکلّم با ناس در حين اشتغال به اذکار حصريه کالميه، و در غير آن غير مستحسن است: عبارت است از ی/ در عرف ايران
ند ھا ھم ھمين حتماً بايد آن.  جاھای ديگر را خبر ندارم عرفان. رود تاکيد بسياری بر صمت می -شناسمش که من خوب می- رار از. طور باش ان ف عرف

ه مھم. دھند شان با دنيا انجام می ھای کوچک با قطع رابطه فرار از دنيا را آدم. دنيا است ان شايد اغراق نباشد ک ان زبانم ا جھ ا ب اط م زار ارتب رين اب ت
سکوت؟ آدم. باشد ھتر است از  چه چيز ب ا  ه من می برای فرار از دني ا می ھای بزرگی ک اد رابطه از دني ا ايج د شناسم ب ق بزرگ. برن ترھا قطع تعل
ھا به دنبال قطع رابطه با دنيا کنم؛ چرا آدم فرويدی فکر می. 2 -!!زنند شايد کوچکترھا حرف از سکوت می -زنند تر حرف می برای ھمين کم. کنند می

اب. آورد ھا و دردھای بيشماری را برايمان به ارمغان می رنج.  از حد دشوار است شويم، زياده گونه که ما با آن مواجه می ھستند؟ زندگی، آن رای ت ب
يله ال وس ه دنب د ب يم آوردن آن باي ده و آرامش بخش باش ود می. ای تسلی دھن ه نحو موج ه س زاری ب ن اب د چني ای پراکنی حواس: باش )diversions(ھ

ام گرفتن قدرت دھيم؛ ک ندانی ن ِت چ ا را مند تا باعث شوند به رنج و محنتمان اھمي ا م واِد مخدر ت د و سرانجام، م ج بکاھن دِت رن ا از ش ی ت ھای جبران
اير انسان رنج از سه جانب ما را تھديد می. حس سازند ھا بی ھا و درد نسبت به آن رنج ا س ا ب ط م ام رواب .ھا کند؛ بدن خودمان، جھان خارج و سر انج

ه سعادتی ناظر ياب انزوای خود ساخته و خود خواسته، آسان ين راه ب برد و از ا ترين راِه مقابله با رنجی است که فرد ممکن است از روابط انسانی ب
ت ش دس ه آرام ت می. يابد ب ان دس ی از جھ ی رويگردان ه نوع ارف ب د و ع د زاھ ز. زنن ری ج انی راِه ديگ ط انس تنی رواب ان نخواس ر جھ در براب

د و بس  اين در صورتی رويگردانی از اين روابط وجود ندارد و البته خودش حل کن برای  ن مشکل را  ه آدمی در صدد باشد اي ی. 3.  است ک حراف
دانم بر اساس نمی. طور است و به واقع ھم ھمين» فرياد نکشيد«: زند راجع به سکوت، شايد بسيار احمقانه بنظر يرسد، حکايت آن احمق که فرياد می

ا کارھای تصادف بود که موضوعات سه شماره ين روزھ االً ا ه احتم ديری ک ه، دست تق ا ن د ي ته درآم م پيوس به ھ در  ان اينق ی اول ھزارتوی عزيزم
ند می(زيادی در دست انجام دارد  دا ک مان ج سر از تن ميرزا  تن سياسی شود  ست،!) ترسيم م وط ا و مرب ا اصحاب ھزارت ی م ه نزديکی روان ا ب و ي

ھا را ی قبل نوشتم و البته باز ھم ھمان ھايی که به اين شماره مربوط بود را در شماره خيلی حرف! وجود، سکوت، مرگ: ی جالبی خواھد بود گانه سه
حريکم می کنم، شھوتی در درون تکرار می ه ام ت ه ادام د ب سکوت ی سخن کن اب  چار حيرت. 4. پراکنی در ب ق د با وجوِد مطل ر برخورد  آدمی در اث

ديل می. شود می به موجودی گنگ و الکن تب ين مواجھه آدم را  د گيجی و گنگی ناشی از ا انی و رنج. کن ط انس ه از رواب ايش می موجودی ک رد ھ .ب
به. شناسد چيزی که آدمی آن را نمی آورد نسبت به آن حيرت پديد آمده با خودش سکوت به ارمغان می ق می ی يکه آن تجر با امر مطل ات  شود ی مالق

االً می. (آيد امر نگفتنی و سخنی از آن به ميان نمی ميرزا احتم ن  ه نمی امان از اي تم کمی اروتيک بنويسم ک ايد بخواھم کمی عينی!) شود خواس ر ش ت
برای توصيفش کفايت نمی رسی و بعد نمی ای به اوج می ھای موقتی که در لحظه دانی آن ارگاسم می. بنويسم چ کالمی  کنی، ھي د توانی توصيفش  .کن

به درد -اگر رابطه باشد -در يک رابطه. 5...! امر نگفتنی. دانند ھا سعادت را ارگاسمی ابدی می شنيدم بودايی معموالً به کلمات نيازی نيست، کلمات 
مات نمی. خورند تبادل اطالعات می ازند کل ا س ان رھ ا را از خودم د م ل می. توانن ا تحمي ه م ه ب ن گون ه اي يان جامع ه م وع ب سخنی از امر ممن ا  د ت کن

ارزه است. از قضا در باب ھمان امر ممنوع. ای بايد سخن گفت اما در چنين جامعه. نياوريم ا و. حرف زدن نوعی مب ر تابوھ گر ب دی است ويران نق
اره: وزنی رسيد بايد با سخن به بی. ی عادت زد بايد سنگ گفتگو را بر شيشه. ای است معطوف به آزادی اراده. ھای حاکم ارزش به آفتاب سالمی دوب

م...آورند  ھای شبانه را برای من به ھديه می ھای کالغان که عطر مزرعه به دسته... خواھم داد به جويبار که در من جاری بود  اره خواھ سالمی دوب
داد 
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اره« ت، می اش نمی آن چه درب سخن گف وان  اره ت د درب رد باي م سرسختانه» .اش سکوت ک ه پرسش و تعمق. يی است حک ه ذھن را وادار ب طوری ک
ه ی برخی چيزھا صحبت نکنيم؟ اين حکم شامل چه موضوعاتی می چرا بايد سکوت کنيم و درباره. کند می شود؟ و چرا بايد به آن باور کرد؟ اين جمل

تاين  ھور لودويگ ويتگنش اب مش د کت رين بن ه آخ ی  )1889 – 1951(ک اله منطق فی می –، رس ر فلس يز در ب اب را ن ز اصلی کت ت ت د در حقيق باش
تواند به روشنی گفته شود، ھر آن چه اصالً بتواند به روشنی گفته شود می: ھا گنجاند ای در اين واژه توان تمامی معنای کتاب را به گونه می«گيرد  می

شه» .بايد درباره اش خاموش ماند اش نتوان حرف زد، می و آن چه درباره ويتگنشتاين در رساله به دنبال کشيدن مرزی است برای انديشه و بيان اندي
ئله ی دژ فھمی منطقی زبان ھای فلسفی ھمه برپايه خواھد نشان دھد که مسئله و از اين طريق می چ مس خوب بنگريم ھي شده است و اگر  جاد  ان اي ی م

ان و واقعيت. اند گويی کل تاريخ فلسفه راه اشتباھی است که فالسفه پيموده. فلسفی نبايد وجود داشته باشد ساختمان زب او به شدت به وجود منطق در 
ان اعتقاد دارد منطقی کامل و مطلق که توان آن را دارد که معناداری زبان را مشخص کند و ارتباط زبان و جھان واقع را از لحاظ صدق و کذب نش

ير گی خاصی رنج می چنان که از نامش پيدا است، از دوپاره رساله که ھم. دھد ه و راسل تأث وده و از نظريات فرگ ی ب ديداً منطق لی ش برد، از نظر ک
داقلی است تر فلسفی بوده و روی درحالی که کم. گرفته است ی و ح ه شدت تقليل فه ب به فلس چ يک از دانش. کردش  ھای علمی و از نظر او فلسفه ھي

باره ھا و پرسش تر گزاره بيش. طبيعی نيست، فلسفه فقط فعاليتی است برای روشن سازی انديشه، از طريق سنجش و انتقاد زبان ه در ی ھای فلسفی ک
ه پرسش اند و از اين روی ما اصالً نمی اند دروغين يا کاذب نيستند بلکه بی معنا و مھمل فلسفه نوشته شده وانيم ب دھيم بلکه ت سخ ب وع پا ن ن ھايی از اي

وه پس فلسفه با خط. ھا را برقرار کنيم معنايی آن توانيم بی تنھا می ط می کش يا چراغ ق اه و ی منطق فق فيد، راه از چ ياه از س شان دادن س رای ن د ب توان
ه آن يی می ھمه شامل مجموعه... دين، اخالق، زيبايی شناسی و. معنا کمک کند بامعنا از بی ا را نمی شوند ک يا فراگفت ھ فاظ درآورد  ه قالب ال وان ب ت

ا نمی کدام از اين گزاره چرا که گويی ھيچ. بلکه فقط بايد الل شد و ساکت بود ند ھ شته باش د وجود دا د و می. توانن ع وجود دارن ور واق ط ام ه فق وان ب ت
نيز نمی پاسخی که نتوان به زبان آورد به پرسشی مربوط می«. ھا انديشيد و به مسائل دانش طبيعی پرداخت آن ظ درآورد شود که آن را  ه لف وان ب ».ت

شکيل می قلمبه... )  مثل مرگ، روح، خدا و ( گی  مسائل زنده افراگفتنی را ت ه راز يی به نام عنصر ناانديشيدنی و امر ن د ک ی دھن اک، سّری و عرفان ن
ه اين نيست که جھان چه) mystical(امر رازورانه «اما . دھد است و خود را نشان می ن ک ان ھست: گونه است، بل ھمانا اي ايی و» .جھ پس فروگش

نه رخ می. حل معمای ھستی مثل ناپديد شدن آن در خارج از زمان و مکان قرار دارد ان گو ه چيز ھم ان ھم د در درون جھ د رخ بدھ ه باي د ک در. دھ
ا ويتگنشتاين. شود گی قطع می دادی در زندگی نيست که ما آن را به تجربه دريابيم با مرگ زنده مرگ روی. درون جھان ھيچ ارزشی وجود ندارد ام

پس گذرد و آن را به ورطه ھا می کند بلکه با سکوت از کنار آن گاه مسائل فلسفی را انکار نمی بر خالف اعضای حلقه وين ھيچ انی  اک و عرف ی رازن
نيز مھمل و بی. زند می ا می او در نھايت حتی کار خودش را  د معن ن پيش. دان يک چني ا  ھا و استدالل فرض ب ا، باور ه گيری ھا و نتيجه ھ ھايی است ک

ه آن خواھد سکوت کنيم در حالی که خودش حرف می ويتگنشتاين از ما می ده ب ه او در آين زند و ساکت نشسته است و اين ھمان اشتباه فاحشی است ک
اله شکند و دوباره با مسائل فلسفی گالويز می اش را می برد، سکوت فلسفی پی می سخن اش را انکار می شود رس ا داد  ی از رازھ ورد خيل د و در م کن
. دھد در می
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 سکوت ھفت تكه
 

 
 

تگير شد يک. آقای قاف نويسنده است اف در بازجويی. ماه پيش به جرم تالش برای براندازی دس قای ق ا ھيچ آ قتی قاضی سؤال. چيز نگفت ھ حتی و
اش زير آقای جيم دستش را گذاشته. چيز نگفت وقت ھيچ آقای قاف ديگر ھيچ. حتی وقتی به حبس ابد محکوم شد باز چيزی نگفت. کرد باز جواب نداد

نده است. کند ھای طرف مقابل گوش می اش و به حرف چانه ه خوا آقايی که آن طرف ميز نشسته است مدتی است بدون وقفه در مورد آخرين کتابی ک
ان گيالس. آيد آقای جيم خوابش می. آقای جيم ساکت است. کشد کند، البته ھر از گاھی نفس ھم می صحبت می مورد معضل ھای آقاي شان در دست در 

رد، آن يکی می يکی می. کنند اقتصاد ايران بحث می يد صادرات نفت را متوقف ک د با ا حذف نمی گوي يدھا را يکج ه سوبس د چرا دولت ھم د، گوي کن
د فکر می. آقای ضاد ساکت است. شان دزد ھستند گويد آقاجان ھمه ديگری می ه. کند مرجع درس اقتصاد خرد ترم بعدش را چه انتخاب کن د دقيق ای چن

د ھای داخل کمد و نمی است آقای عين زل زده است به پيراھن دام را انتخاب کن يرد ک انی ارزش. تواند تصميم بگ ورد سقوط ناگھ خبری در م و  رادي
اق. به اعتقاد گوينده امروز يکی از روزھای سياه تاريخ بورس است. کند سھام پخش می ميز بحث. آقای الم حاال زل زده است به پارکت کف ات سر 

د. ھا بر اکوسيستم در جريان است شديدی در مورد آثار مخرب احتمالی نانوروبات ه خواھن بل توج چند نفری معتقدند در دراز مدت ميزان اين آثار قا
ه می. زند آقای سين لبخند می. آقای سين يک کلمه ھم نفھميده است و ساکت نشسته است. بود و گروھی مخالفند ون تن قای ن به آ د يکی  ان يکی. زن ھم

ه آن يکی می آقای نون نيم. کند طلبکار ھم ھست و ھر چه ناسزا بلد است بار آقای نون می دازد و سرش را برمی  نگاھی ب ه ان ه راھش ادام د ب گردان
آقای الم. آقای الم ھميشه آرام است. کسی نديده است آقای الم با کسی بگومگو کند، بحث کند، دعوا کند. آقای الم ھميشه ساکت است، ھميشه. دھد می

. نويسد فرياد، فرياد، فرياد دفتری دارد که ھر شب داخلش صد بار می
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 سکوت خدای پنھان است
 

 
 

اوت و متضاد است يار متف اينده. از نظر مفھومی سکوت، با گنگی بس ا سکوت گش ودن وحی را می گنگی و بی. ی در وحی است ھمان ان ب دد زب .بن
د سکوت گشاينده از سکوت وجود خواھ ان ب ان زم د از پاي ته است و بع ل از خلقت وجود داش ی معبرھاست و بنا به روايات کتاب مقدس سکوتی قب

. »ھا را فرا گرفت و روح خدا سطح آب. و زمين تھی و باير بود و تاريکی بر روی لجه. ھا و زمين را آفريد در ابتدا، خدا آسمان«. داشت
)1باب  -سفر پيدايش  –تورات ( 

امال ازلی است ه می. در اينجا سکوت، ک ا ک ا آنج دس بی ت دی، تق ن ھمانن با آن يکی گرفت و اي دا را  وان روح خ وم متافيزيکی ت ن مفھ ه اي دی ب مانن
افيزيکی دانست چرا که می. بخشد می اھيمی مت اودانگی مف ا حتی ج مرگ و ي ل  اننده. توان سکوت را نيز مث رديم، سکوت بخش ی غفلت و جالل برگ
د. حد است بی ايی ندان ه سکوت را راه رھ اب مقدسی نيست ک ان شرقی و پيشتر در بوديسم. ھيچ کت اواد. مخصوصاً در کتب ادي الً در بھاگ ا-مث گيت
که می. »توان علم شناخت کريشنا را به دست آورد با سکوت و شنيدن می«: خوانيم می جزء جدايی و ديگر اين فه بينيم سکوت  ذير فلس يان ناپ ين اد ی ا
ا، سکوت است ی اصلی است و به نوعی می سکوت، پايه) راه رسيدن به رھايی(ی يوگا  در ھشت مرحله. است ودن يوگ از ب ه اصالً ني .توان گفت ک

دون» Moksha –مکشا «که معتقد بودند نجات روح ) مذھب رياضت(آئين جينيزم . سکوت در اديان دو وجه شرقی و غربی دارد از شر و دردھا ب
ه خود شاھزاده» مھاويرا«پذير نيست،  تحمل رنج و رياضت شاقه امکان سکوت را نوعی رياضت روح بنيانگذار بزرگ اين مذھب ک ود،  ای واال ب

ه دوری می دانست و موجب ارتقاء روح و از بيم آنکه مبادا دلبستگی و عالقه می ان را می ای با احدی پيدا کند، از ھم بست و حتی شستن جست، دھ
ه. در آداب صومعه سکوت از مناسک اصلی است. دھان و دندان نزد او الزم نبود بان فرق حرف ی فرانسيسکن سکوت می در مسيحيت راھ د و  کنن

ا ھيچ و می. زنند و بيشتر وقت خود را بايد به تفکر و مطالعه و کار کردن بگذرانند نمی ديس، در اواخر عمر ديگر ب کس گويند خود سن فرانسيس ق
رد ھا و الشخورھا موعظه می ھا برای کالغ زند و اکثر وقت خود را در قبرستان حرف نمی واره. ک ست، ھم ق ا ناخت مطل ه در جستجوی ش کسی ک
حل است کند و اگر که ما واژه سکوت می رين مرا م ت د. ای به نام خدا را بسياری مطلق فرض کنيم، در اديان باستانی سکوت يکی از مھ چون خداون

گاه کامل. شنيدن. سکوت، ھمراھان بسيار دارد. شود، وقتی که در روح سکوت حکمفرماست در روح وارد می نيدن آ ا ش شايد بتوان گفت که انسان ب
خود از چون آنجا کالمی خوابزده ھست که ھم بازگشای واژه. توان شنيد در سکوت، مطلق را می. شود می ل  م راه گشای تحلي ھای بسياری است و ھ

سکوت است وجود می فضای محض به يک فرا. شوند جا می به ھا مدام جا نقش. ھا اين واژه ان  از ھم ن خال ب ا اي ه منش د ک ه. آي ن خال است ک و در ھمي
تراژدی مرگ را در اساطير می. شود کننده عادی می و يا اينکه مرگ، در موقعيتی يکنواخت برای سکوت. مفاھيم با نوعی مرگ ھمراھند ه  بينيم ک

د نمايی می توان با سکوت حل کرد، و اينجا ھمان تقابل مرگ و سکوت و جاودانگی دوباره خود می ال. کن رای مث ای سنگی: ب ول، در مصر بن ابوالھ
ان يال که از مي ايی و ساکت  يرون زده است مفخمی است به شکل شيری بر پاشنه نشسته، با سر انسان و نگاھی معم ا ب ترين ابوالھول در. ھ معروف

ان. افکند ی خود را روی بيابان، عظيم می که سايه. ھا و اھرام جيزه است ی مصطبه الملوک، در محدوده امتداد ھرم خفرن، نزديک معبد بيبان او نگھب
بود. دارد دھد و بر مرز ابديت پاس می او به آواز کرات گوش می. ھای فراعنه است ھای ممنوع و موميايی بارگاه د  او ھر آنچه بوده و ھر آنچه خواھ
ترس است. يادآور ھمان مفھوم ازلی و ابدی سکوت است» ھر آنچه بوده و ھر آنچه خواھد بود«اينجا . کند بانی می را ديده اد سکوت و  ول نم .ابوالھ

راوان و گوش ھای گوناگون، دست سکوت سيمای خاموشی دارد با چشم. ھای بسيار است بگذريم که در جزئيات بعديش ناگفته ه صدای ھای ف ايی ک ھ
ن. سازند که بسيار موسيقيايی است شود و اين سه مثلثی می شود، سکوت، خود جاودانگی می سکوت وجه ديگری از مرگ می. شنوند کرات را می اي

نی  به مع تند،  انی ھس طول زمان» غيبت«سه واژگ چ صوت مشخصی در  جرای ھي ا عدم ا ھر سه. ي ای ديگر در  صدايی نيست، و دوت شان ھيچ 
جرا شوند) جاودانگی و مرگ که بسيار متضادند( به دوی ديگر دست می. بايد در طول سکوت ا که ساکت است  د آنکس  م. ياب رده است و ھ م م ھ

ستی کننده از تمام ھستی تا پيش از تھوع، سکوت. ی تھوع وجود دارند ھا سکوتی است که قبل از گذار از مرحله ی اين ھمه. شود جاودانه می ھا ھا و ني
دا است ه واسطه. ج ن ب ی و رياضت بی و اي د و حصر است  ی سکوت، تفکر طوالن تباه(ح يزم اش ا رياضت کشی جين ن رياضت را ب ا اي در اينج
شد(برای مثال مھاويرا . رسد می) شھود(کننده به ھمان تھوع يا تجلی  ای ناگھان سکوت اما در لحظه). نگيريد بال مطرح  در سال سيزدھم«، )چون ق

ود و در سکوتی در دومين ماه تابستان در ھفته ته ب نده و نشس ر افک ه زي و سر ب ی دوم، در سمت شمالی معبدی کھنه در نزديکی درختی در پس زان
کواال  واصل گرديد و به درجه Nirvanaمحض و در اعماق فکر و انديشه فرو رفته و در اين حالت به نيروانا  نی  لوغ يع ال و ب ل Kevalaی کم ناي

دی را از. واين خود نوعی تھوع از مقام انسان قبلی است. »گشت يای جدي اينجاست که پيامبری ظھور کرده از جلد آدميان به درآمده است و حاال دن
در اين نمونه مھاويرا پس از سکوت طوالنی به يک آزادی مطلق و تعريف. دھد درون به جھان فرافکنی کرده، باز توليد عمل قبلی خود را انجام می

ه يک انسان طاغی می در نمونه. جديدی از وضعيت خود در جھان رسيد و ديگر رنج نکشيد بديل ب ی، ت پس از سکوت طوالن .شود ی ديگر، انسان 
روی آن می رده و روب پی ب خود  بر  شده  يل  تد انسانی که به جبر تحم ه تھوع می. ايس رای خود ب دی ب شده، ذھن جدي يزار  رسد، از وضعيت خود ب

خود را از. 3و2کتاب ايوب باب  –نگاه کنيد به تورات . گشايد سازد و به نوع ديگری از وحی زبان می می ايوب پس از تحمل مصايب فراوان ايمان 
د...«: دھد و ھمچنان مطيع يھوه است تا ناگھان دست نمی ا وی سخنی نگفت چونکه ديدن تند و کسی ب ين نشس ھفت روز و ھفت شب ھمراه او بر زم
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شدم،: بعد از آن ايوب دھان خود را باز کرده، روز خود را نفرين کرد و ايوب متکلم شده گفت. که درد او بسيار عظيم است د  ه در آن متول روزی ک
ده«که منظور تحمل سکوت ھفت روزه است و ديگری » بعد از آن«کند که يکی  دو تکه خودنمايی می. »...ھالک شود و م ش وب»ايوب متکل ه اي ، ک

پس تا قبل از آن سکوت ايوب اين توانايی را در خود نمی. زند به قدرت تکلم رسيده، حرف می ا  تد، ام رده و بايس بيند که روی به روی يھوه قد علم ک
د، نمی از آن ھفت سکوت چه روی می له. دانيم دھ گذار است پس سکوت يک مرح ه. ی  ديل می مرحل گر تب ه موجودی دي ه موجودی را ب د ای ک .کن

وب سر. ی وحی است سکوت پيام آورنده ثل اي ينی م بد يک موجود زم ه آن وحی از درون کال حال در معنای متافيزيکی خود و يا در وجه ديگر، ک
و حاال يھوه است که طعم مرگ را. ی شيطان است فھماند که علم او مطلق نيست و او فريب خورده ايوب پس از آن سکوت به يھوه می. چشمه بگيرد

ه روزه و يا در بسياری از اديان می. در ايران و يونان باستان فرھنگ سکوت وجود داشته. شود چشد و ايوب جاودانه می می د بينيم ک .ی سکوت دارن
ردم آن. زنند گيرند و ھيچ حرف نمی مثال صابعين سه روز در سال روزه سکوت می نی م وجود اين فرھنگ در يک جامعه موجب رشد و ارتقای ذھ

ين است تمامی اين حرف. نه. مقصود تحجرگرايی باستانی نيست. منظور از اين جامعه، جوامع باستانی يونان و ايران قديم است. جامعه است ھا بر ا
ه سکوت و زندگی که جامعه ه ديگر در آن جامع نی ک نی شود، يع انی و ذھ ای که از حالت انفرادی خارج شده و دچار يک ھرج و مرج فکری، زب

به شکست می ن وجه. شود انفرادی تقدس نداشته باشد و ھمه چيز يک عموميت و ابتذال دسته چندم پيدا کند، آن فرھنگ محکوم  دن سکوت از اي دي
... اما ما موسيقی سکوت ھم داريم و حتی سينمای سکوت و ادبيات سکوت و. خالی از لطف نيست
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 دريچه
 

  قرن ترور، بررسی تروريسم جديد 
تند؟ و چه کسانی مرگ خونين را برای مردم بيگناه در جوامع مدرن به ارمغان می آوردند؟ چرا چنين عملی را انجام می دھند؟ دارای چه روشی ھس

ان؛ سابقه با بمب تواند درباره آنان قضاوت کند؟ فيلم مستند چھارگانه قرن ترور، ضمن گفتگوھای بی چه کسی می لح، ھواپيمارباي ردان مس ذاران، م گ
د می دزدھا و رھبران افراطی آنان به بررسی ريشه آدم ه ھای اصلی تروريسم در قرن جدي ا در حمل ه در امريک ھای دوگان رج  دام ب ه انھ ه ب ردازد ک پ

د ر ش پتامبر منج ازده س ا فيلم. ي ب ب ا در ترکي متی، گفتگوھ ار قس ه چھ ن مجموع بری و عکس در اي تند و خ ای مس س و ھ يو پلي ايع از آرش ای وق ھ
 . آورد نشدنی را برای بينندگانش به ارمغان می ای فراموش ھای اطالعاتی تجربه سازمان

 
ئه: توجه  ه ارا ده الزم به ذکر است ک ه پدي ان در زمين رای دانشجويان و محقق قاتی ب ل آموزشی و تحقي ه دالي ا ب سايت تنھ ن  ين مجموعه در اي ی ی ا

ات آن ارائه اين مجموعه به ھيچ. استفاده از تصاوير و محتويات آن قابل پيگرد حقوقی است تروريسم است و ھر گونه سوء وجه به معنای تائيد محتوي
 .باشد نمی

 
 In the Name of Liberation: Freedom by Any Means  

 
 
This program analyzes terrorism used in the name of national liberation through studies of covert wars for 
independence in British Palestine, British Malaya, French Algeria, apartheid South Africa, and Northern Ireland. 
Bruce Hoffman, co-author of Countering the New Terrorism, and Archbishop Desmond Tutu offer their insights, 
while former Irgun commander Shraga Alis; former Malayan Communist Party leader Chin Peng; former FLN 
commander Yacef Saadi; Milk Bar Café bomber Zohra Drif; retired French military officers Paul Aussaresses and 
Pierre-Alban Thomas; former ANC bomber Robert McBride; and former IRA member Patrick Magee—the 
Brighton Bomber—reflect on the parts they played in terror and counter-terror actions. (47 minutes, color) 
Download movie 

 
 In the Name of God: Holy Word, Holy War  

 
 
By detailing key incidents ranging from the Dawson’s Field hijackings to the Luxor massacre, this program charts 
the ever-widening holy war that is pitting Islamists against Zionists and the Arab world against the West. The Kach 
Party’s Noam Federman; Bassam abu Sharif, founder of the Palestine Democratic Party; Abdel Aziz Rantisi and 
Sheikh Ahmad Yassin, operational and spiritual leaders of Hamas; Sheikh Jamal Khatab and Sheikh Fadlallah, 
spiritual leaders of Lebanese al Qaeda and Hezbollah; former Jewish Underground leader Yehuda Etzion; and 
former PFLP hijacker Leila Khaled are featured, as are former prime minister of Israel Benjamin Netanyahu and 
Conor Gearty, expert in human rights law. (47 minutes, color) 
Download movie 

 
 In the Name of Revolution: Gun-Barrel Politics  

 
 
For modern revolutionaries the world over, Cuba’s Che Guevara literally wrote the book. This program examines 
radical political movements in Germany, Italy, Peru, and Colombia to see how Che’s theories have fared in 
practice. Former gunman Peter Jürgen Boock, of the Baader-Meinhof Gang; former gunman Valerio Morucci, of 
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the Red Brigades; a former Shining Path insurgent; and Raul Reyes, second-in-command of FARC, talk about their 
roles in their factions’ ideological wars. Giovanni Moro, son of the murdered Italian statesman Aldo Moro; 
Peruvian Truth Commission member Carlos Tapia, former leader of the United Left Front; and Peru’s Minister of 
Justice Fernando Olivera Vega provide additional insights. (47 minutes, color) 
Download movie 

 
 In the Name of the State: When Might Makes Right  

 
 
This program profiles cases of Iranian-sponsored terrorism via the Hezbollah and the PLO as well as Argentina’s 
dirty war, when the government used terror tactics against its own people. U.S.-backed insurgency in Nicaragua via 
the Contras is also analyzed. Joseph Kennedy II; Duane Clarridge, former chief of the CIA’s Latin American 
division; and Bayardo Izaba, of the Nicaraguan Center for Human Rights, are spotlighted, as are retired General 
Martin Balza, former head of Argentina’s armed forces; former interrogator Héctor Vergez; Estela Barnes de 
Carlotto, president of the Association of Grandmothers of the May Square; and forensic anthropologist Luis 
Fondebrider, who is committed to identifying remains of the disappeared. (47 minutes, color) 
Download movie 
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 ی آخر صفحه

 دختر
 

 
 

ھای پرتو سرخ خورشيد رو در غروب شکاف. ای کھنه و غمگين ای بزرگ و سنگی دراز کشيدم؛ خانه شبی، خسته از کار روزانه، پای ديوار خانه
ا می ی روی ديوارھ داخت و کثافت عميق ای سفت ان ده ھ ان می ش رد ی روی آن را عري ه آدم. ک ن درون خان اپتی اي نه و پ ف، گش ايی کثي ور ور و آن ھ

ھای اصل شان کھنه پاره ھای لباس. ھای صحرايی توی زيرزمينی تاريک دويدند؛ مثل موش می اند و شان را می کاری ھايی مندرس بود که فقط جا پوش
کرد؛ آرام و کننده و يکنواخت زندگی به بيرون رخنه می ھای خانه صدای کسل از پنجره. شان، لخت و عور کثيف بود ھای شان عين بدن ارواح تاريک

به آور را می ھای آشنا، مشکوک و ھيجان خيلی وقت بود اين زمزمه. رود ی بزرگ آتشی به ھوا می فشرده مانند دودی که از باالی کپه نيدم، چون  ش
وده. جا نداشتم ای آن وجه انتظار شنيدن صداھای تازه ھيچ بودم، از پشت ت شيده  ه دراز ک انی ک ان مک ھای ی بشکه اما ناگھان از جايی در نزديکی ھم

رد خالی و جعبه ه ک بيرون رخن ه  زکم«: صدايی آرام و لطيف. ھای درب و داغان صدايی ب خواب، بخواب! بخواب عزي دم، ب بخواب،! بخواب دلبن
ند ھايشان را اين حال نشنيده بودم مادران اين خانه بچه تا به» ...بخواب دخترکم! بخواب، بخواب تاب بدھ خواب  وی  ای لحظه. طور با ناز و نوازش ت

ه. ھا خيره شدم آرام ايستادم و به پشت بشکه کی از جعب بود توی ي ته  ی نشس ختر کوچولوي ری. ھا د ور و فرف و ب ود، آرام سر م ه ب ايين انداخت اش را پ
ھای کوچک و کثيف در دست» ...ای خواب خوش، ای خواب خوش! ھای کوچکم، بيا بيا به چشم«: کرد داد و با تأنی با خود زمزمه می تکان می تکان

ده در بسته با چشم دخترک ُدم قاشقی پيچي ه  ود ک ز ب ن ای قرم اه می ھای غمگي رد اش آن را نگ ه چشم. ک شباھتی ب ا  ود، ام با، آرام و لطيف ب ھايش زي
االی سرش . ھايش پاک يادم رفت ھمين که حالتش را ديدم چرک صورت و دست. گانه نداشت ھای غمزده بچه چشم ايی از دود و -ب ل ابرھ درست مث

زد و روی زمين چرک و کثيف، ھمه چيز نابود و شکسته بود و ھا و صدای گريه در ھوا موج می ی مست جيغ و داد، فحش و ناسزا، خنده -خاکستر 
نده زد، ھمه ھا را با نور قرمزش رنگ می ھا و بشکه ھا و جعبه پرتو خورشيد شامگاھی که خرابه بيه بازما دگاری ش ھای چيز را به طرز عجيب و مان
انی دادم. کرد ھای خشن و سنگين فقر می ارگانيسمی بزرگ و ويران با دست خود تک رد و ترسيده گوشه. ناخواسته به  گاه ک به من ن کز دخترک  ای 

ردم من لبخند. کند ای نگاه می کرد؛ درست مثل موش وقتی به گربه ود و لب. زنان به صورت غمگين، کثيف و خجالتيش نگاه ک ايش را سفت بسته ب ھ
اره. لرزيد پشتش می ابروھای کم باس پ وده  -اش را  باالخره از جايش بلند شد، ل انی صورتی رنگ ب ود زم وم ب ه معل کرد، عروسکش را –ک مرتب 

سالش می» چيه به من زل زدی؟«: اش پرسيد توی جيبش قايم کرد و با صدای معصوم و کودکانه ازده  بود حدوداً ي يده  ا دقت. شد، الغر و کش را ب م
دام می ايش م رد، ابروھ داز ک د بران ه داد. لرزي اه ادام د از مکثی کوت ازيتو بکن، من! ھيچی«: جواب دادم» خوای؟ خب، از من چی می«: بع و ب ت

ی د» ...رم م ن آم ه طرف م دم برداشت و ب د ق ت. بع مرده گف د و ش د و بلن دا ش ارتی پي و در صورتش احساس حق ا«: يکھ ن بي ا م انزده... ب ا پ ط ب فق
ھايش را رويم ايستاد، شانه به رو. ام را باال انداختم، فقط تا جايی که يادم است چندشم شد ھايش حاليم نشد و فقط شانه اولش چيزی از حرف» ...!کوپک

ه او را نمی د ک طوری برگردان دم به طرف بدنم خم کرد و صورتش را  ه. دي ه و گرفت ته، خف ا صدای خس ه داد ب بريم ديگه«: اش ادام !چرا معطلی، 
ارو خرج عرق لباسام برای اين کھنه. دوس ندارم کسی تو خيابون دنبالم بيفته رده س که فاسق مادرم اون ا ديگه. خوری ک ن، بي ن» !ولش ک دون گفت ب

ه چشم ای آرام او را پس زدم، با نگاه غريب و بی کلمه اه می اعتمادش ب باال نگ به  ه  الی ک ته در ح صدای خسته و گرف ا  ود، ب ده ب يره ش رد و ھايم خ ک
رد لب کرار ک اره ت ود دوب ستم«: ھايی که شکل عجيبی پيدا کرده ب ندونت ني اب د غ می فکر می! ب کوچيکم جي چون  نی  ترس ک ارو! زنم؟ ن ن ک الً اي قب

م طور که روبه ھمان. تفاوتی روی زمين تف کرد حرفش را تمام نکرده با بی» ...خب حاال که... کردم م و در دل ردم و رفت ايش ک ود رھ رويم ايستاده ب
م ن چش اه غمگي وم و نگ ی ش ار ھراس ه ب ردم اش را می ھای معصوم و کودکان اره. ب ردان بھ تی، برگ وپ بھش تان س ه داس ی، مجموع يم گورک ماکس
 1383جمشيدی، انتشارات کاروان، چاپ اول، 

ماکسيم گورکی
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 ی اول صفحه

 ابدی در سه فصل -زنجيری ازلی 
 

 
 

ظرف و ظروف حاال از خانه. ی حافظ قطع شده است صدای ماشين چاپ ِ چاپخانه. ست  يک روز تابستانی ِبعدازظھر ساکت ی آقای طيبی فقط صدای 
د خانم طيبی دارد سفره جمع می. آيد می بالش و ملحفه می. کن صالحی دارد  انم  ه حاج خ ا او آرام آرام در خواب قيلول ا ت رای حاج آق رود آورد ب . فروب

ه پرد پرويز منتظر است خواب ھوش از سر مادر ببرد تا بتواند فرار کند و به آغوش آب ِ رودخان بزرگ ب م و. ی  ريم و رحي ا ک صبح ب رارش را از  ق
ده محمود ايستاده روی ايوان، وسط ِ انبوھی از آشغال. مجتبا گذاشته است د اش حرف می ھايی که جمع کرده و دارد بلند بلند با گردوھای تازه چي «: زن

اب، برشته شويد ن آفت ر اي نم کسی می. حاال يک مدتی دراز بکشيد زي شما را ببي ھم می»  .خرد  گر  ی چيزھای دي د خيل ل ھميشه. گوي کسی گوش. مث
مرغ و خروس و اردک اند به دادوفريادھای محمود که وقت و بی ھمه عادت کرده. دھد نمی وا می وقت يا با دار و درخت و  جه ھايش دع ا خدي ا ب د ي کن

ه. خانم، زن ِ کاظم آقا قھوچی وان. ھايشان است ی کوچک مرز خانه يک رودخان يده روی اي ز و شستسشو دراز کش ته از پخت و پ انم خس جه خ .خدي
 .گرما و خستگی کالفه شان کرده. ای اند گوشه ھا ھرکدام افتاده بچه

ود کاسبی. ديگ ِ لوبيا خالی است، کباب ندارد و از برنج حتا آنقدر نمانده است، که خودش بخورد. نھاربازار ِ کاظم آقا تمام شده است . ِ امروز خوب ب
شته است. اند اند به ده و يا ھنوز نيامده ھا يا برگشته زنند، دھاتی ھا سير و خواب آلود دارند چرت می بساطی. يکشنبه بازار است ا حسين را گذا کاظم آق

که چشم خديجه خانم، از زير چادری که انداخته رويش، به دست.  سنگک خريده و آمده منزل تا نيمرويی بخورد ِ سماور، يک نان ِدم ھای کاظم آقاست 
ا کاظم آقا اسکناس. منتظر است تا سکينه سفره بياندازد. شمرد  کوتاه خانه و دارد دخل امروزش را می ِنشسته روی ايوان ا دقت ت ل ھميشه، ب ھا را، مث

شلوارش کند ومی می دا را شکر«. گذارد جيب  ب، خ اس را برمی. ُخ پولِ  عب سفره و می می»  .گردانم امشب  طرف  رد  د ُس لم«: گوي د و می»  آخ د .افت
يون می انم ش د خديجه خ ا می! وای! وای«:کش اظيم آق يون ]1[».ک وم می ش اظم قھوچی مرح ن پس ک ه دورش ھای زن ِ از اي انی ک ان ِ زن د از مي خواھ

اه، دم ِدھند، از روی پچپچ ِ مردانی که حاال دسته دسته در حياط، زير دو درخت اند و با چشمانی اشک آلود تساليش می نشسته اِر چ نه ِ در ِ نارنج، کن  خا
تاده نه ايس د از خاطره و کنار رودخا ن يکی دو ساعت پيش اند و دارن ه درازش کرده ی ھمي به قبل ه حاال رو  ا ک کاظم آق ند و پارچه شان از  ی سفيدی ا

 .  شھر ِاند، بگذرد، کوچه را به آنی بپيمايد و به بازار برسد، به تنھا خيابان رويش انداخته
د شورمی است از مرده شورخانه تابوت بياورد، يکی رفته دنبال شيخ علی روضه يکی رفته. رسد و می رده را بشورد، جمعی دارن که م ه خوان  کنند ک

ند: ترسد محمود می. کاظم آقا را کجا خاک کنند ردم فريادبز به م ند و رو  نار بز سفيد را ک ين وقت روز چه«: نکند کاظم آقا ناگھان بلند شود، پارچه  ا
 »ايد اينجا؟ خواھيد، جمع شده می

ه ِآور  خواب ِ ملس ِ ِ زھراخانم در آن سکوت صدای شيون وز کمی آب دارد و انجيرھای رسيده  بعدازظھر يک روز تابستاتی، که رودخان ی کوچک ھن
اری، اول. کند شود و خواب و آبتنی را ناممکن می  مذابی است، که در کوچه سرريز می ِاند، مثل آتشفشان منتظر چيدن ل از ھرک ردا قب بی ف ای طي و آق

 . اش را چاپ خواھدکرد آگھی مجلس ترحيم ھمسايه
 

گويد اش می ديشب ]2[ھا و دارد با ھمکارانش از کدخدايی ابوالحسن پشت وانت بارعباس، نشسته روی سنگ بلوک. ظھر است، ظھر يک روز بھاری
ار زده»  .کافر ھمه را به کيش خود پندارد«: گويد ابوالحسن می»  تو و کدخدايی؟! برو پسر«: گويد يکی می. خندند و می ند و می از کارگاه ب ِر ا د س بردن

اش برای چی ِ مرحوم خورده بودند، اين چھارمين راه امروز است و آخرين ی کاظم قھوه شان را در قھوه خانه از صبح که چای. ساختمان ِ حاجی متحد
.چی مرحوم و بعد بروند دفتر عباس تا حقوق روزشان را بگيرند ی کاظم قھوه روند نھار، تا غروب که دوباره جمع بشوند در قھوخانه بعد می. صبح

د . نگران است ابوالحسن برسد و نھار حاضر نباشد. کند شھربانو دارد آتش زير اجاق را فوت می باغ چن ته،تا بفرستدش از  رنج پخ د، ب ترب بکن ه  دان
 يک ِتا زنبيل ھم بافته، پول تا آن وقت چھار پنج . يکشنبه بازار اين ھفته دو سه متر چيت بخرد، پيراھنی برای خودش فراھم کند. ترش تره ھم جاافتاده

 .جعفر را ھم درآورده ی مم جفت چکمه
سانتی ی لبش يک رشته خون جاری می از گوشه. افتد زمين رود، از پشت ماشين می ابولحسن سرش گيج می د  فالت راه می شود و چن رود متر روی آس

 .اش پھن است اش بود، حاال روی صورت کت ِ نيمداراش، که روی دوش. ايستد و می
 داند چرا دلھره دارد، بگويد، بايد سياه بپوشد، چون مردش از پشت ماشين افتاده، مرده؟ حاال کی برود به شھربانو، که نمی

 
وک تو گويی عباس يک ساعت پيش، بعد از دادن حقوق روزانه. ست غروبی زمستانی گاه سنگ بل ار، از کار نت ب ته است پشت وا ا، نشس ی کارگرھ

ه حوصله. اند ام کرده ام، اين کارگرھا خسته ھا من خسته بچه«: زده بيرون، رفته ھمه را جمع کرده، گفته ه چيز و ھم يک. کس سررفته ام از ھم يد  برو
نت ِ خودم رويش يک پارچه. تابوت بياوريد، بروم تويش دراز بکشم ن وا د درون مسجد. ی سياه بکشيد، بگذاريدش پشت ھمي د بگذاري سروصدا. ببري
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گويی. زنند اند و با آنھا به نجوا و دلسوزانه حرف می  مسجد، کنار دو برادرش ايستاده ِاش دم در در دوستان»  .خواھم برای ھميشه بخوابم ھم نکنيد، می
ه نمی«  : منتظرند، عباس بيدار بشود و بگويد د ک د»  .گذاري ه برون د ھم برود مشتری. بع ه محمد  عرق ھای داروخان رود  قی ب دازد، ت اش اش را راه بيان

يا زدن و بخورد، حسن برود با نامزدش سينما و بقيه مثل ھرشب، با عباس بروند پی ِ شبگردی ار در يان کشيدن و دوری کن خوردن و قل ھاشان، چای 
م دارد از. کند ام که بگويد، قلبم درد می يک بار ھم نشنيده! نه به خدا«: گويد جواد می. خنديدن و سيگارکشيدن و شوخی کردن، تا آخر شب معصومه ھ

امرزدش. زندگی ھمين است ديگر! اِی بابا«: گويد گيرد و می اش را می محمد شانه. زند، زير گريه اسماعيل می»  .شود، بيچاره ھمين ديوانه می دا بي .خ
يد، از پشت بغلش می تقی می. کند اش شدت پيدا می اسماعيل گريه»  .اسم نيکی از خودش بجاگذاشته د، می آ د بوسدش و می کن ا«: گوي چته اسماعيل؟ م

ه معصومه! تقی جان«: گويد ھق گريه می کند و ميان ھق گردد، تقی را بغل می اسماعيل برمی»  .ھمه اينجا ھستيم ود ک آخر چند روز پيش به من گفته ب
 ».حامله است

 .برای ھميشه. عباس عين خيالش نيست، وسط صحن مسجد، درون تابوتی رو به قبله گرفته خوابيده
 

 08.01.05برلين 

. اصطالحی مرسوم در گيالن به معنای ھمخوابگی ]2[. کاظم آقای من! وای! وای ]1[
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 تارعنکبوتھا را از سقف آسمان پاک کن
 

 
 

ه می. کردم وقتی گلوله مغزم را شکافت و خودش را از سرم بيرون کشيد ھنوز داغی لوله اسلحه را زير گلويم حس می ود ک ھا گلوله"گفت  چه کسی ب
يدا می رفتن پ د ھميشه جايی را برای آرام گ ره"کنن ه کوچک نق ه آرامش رسيد ؟ و گلول خوردنم چيزی در. ای من در آسمان اطاق ب ن  صدای زمي از 

به به رد سرخی که روی سفيدی طاق جا مانده بود نگاه می. ھيچوقت با اين آرامش سرم را روی سينه سرد زمين نگذاشته بودم. وجودم لرزيد کردم و 
ه را می ام را می از الی ديوارھای نازک اطاق، صدای ھمسايه ديوانه. درخشيد ای که کنارش می ستاره نقره ن قطع اره ھمي ه دوب د شنيدم ک ماه را: خوان

ام شد؟ از رگه متی تم چه قي به  تاره سر کشيدم خيلی زود لب به سخن گشودم و  ه سمت س يا را ب يدم و ھفت در اب قطره قطره چک ور مھت ھای ھای ن
می دار درنورديدم آرام آرام تمام تنم از گرمای خون خيس می دنباله ته پيرزنی فکر  ه صورت خس ھد داد شود و من ب خبر خوا به پليس  ه  ول. کنم ک ق
ھد حرکت ھمينجا دراز بکشم تا پليسھا و آمبوالنس سر برسند و به بی دھم آرام و بی می من گلويشان را خوا يدن  ه از د لذت، وعذابی ک رس،  تفاوتی، ت

نيديم...گرفت نگاه کنم له....اينجا صدای عجيبی ش صدای شليک گلو ل  ه؟...مث التون خوب ما ح يوار می...ش د به د می. کوب ی ن گذرم و می. دھم من جواب
ر می ھمسايه ديوانه مه می ام ھم زود از سماجت دست ب دن ادا ه خوان اره ب د دارد و دوب و رئيس... دھ ايد ت ھم ش د را از  ه خوب و ب  جمھوری شدی ک

آب کشتی نوحی خواھی ساخت و ما را به سمت ماه خواھی برد ما را به سمت ماه ببر به سمت ماه برو پيرزن بيشتر از تشخيص بدھد يا در سيل و تند
فن باالخره تصميمش را می. کشد گير می ھنوز مردد کنار تلفن نشسته و دستھای چروکش را روی شماره. ترسد ام می ھمسايه ديوانه پای تل گيرد و از 

جره. شود بلند می ی چشمھای خيس و کم اش سرک می از پشت پن ه اش می سويش و کرکره کشد ول سته اطاق من کالف ه ب د ھای نيم جای چروک. کنن
گاه می دستھايش بر شيشه می واری ن رد دي ياه، مکثی می ماند، به ساعت گ ره توخالی کوچک س د قرمز ساعت روی ھر داي به بلن د، عقر د و رد کن کن

م متوقف می لحظه. چرخد تا از کار بيفتد کند و اينقدر می کار را تکرار می برای ھر دقيقه شصت بار اين. شود می د زمان ھ ار بيفت از. شود ای که از ک
خ ام ساعت گرد ديواری دار درنورديدم ھمسايه ديوانه ھای دنباله ھای نور مھتاب قطره قطره چکيدم و ھفت دريا را به سمت ستاره رگه اش را از گل مي

ساعت ديواری را دوباره. کند ھا را به سرعت آماده حرکت می عقربه. کند به ساعت ديگری نگاھی می. کند  ساعت را عوض می باطری. کشد پايين می
به. شود کند و رد می باز ھم عقربه بلند قرمز ساعت روی ھر دايره توخالی کوچک سياه، مکثی می. کشد به ميخ می ی زود لب  شيدم خيل ماه را سر ک

می کم. خورم جم نمی. حرکت افتاده است پوش اطاق بی سخن گشودم و به چه قيمتی تمام شد؟ بدنم به شکل صليبی روی کف کنم، کمی کم احساس سرما 
ن اين بعد سمفونِی تلخ و آرام پوسيدن آغاز خواھد شد و  بوی تعف ه  ذرد ک می گ د چيزی ن ر کن ا را پ ه سگ. ج غ می ھا و گرب ا جي ل از آدمھ شند و ھا قب ک

ا گرسنگی نمی. کس و ھيچ چيز نياز ندارم ولی من به ھيچ. کند شود تا کسی را خبر  آخرسر يک نفر پيدا می شنگی ي گار راحت و. کنم من احساس ت ان
ود شب، بی ا خ وده ت ه ھمين آس ال و يل يده خي ا دراز کش اِن حريص جوشش ج دترين آتشفش ا بلن رين جنگل وحشی ت ه در اطرافم از دورت ام آنچ ام و تم

سر می پيرزن غذايش را پای تلويزيون می. شب مثل ھميشه است. ای برايم مھم نيست گذرد، ذره می ی. کشد خورد و برای بار آخر از پشت پنجره  ول
بود در. کنند ھای نيمه بسته اطاق من و تاريکی شب دلگيرش می سويش، کرکره چشمھای خيِس کم نيده  صبح ش برای صدمين بار صدای عجيبی را که 
ستال را صدا می. کند ھا مخلوط می کند، با صدای گريه ھا مقايسه می اش با صدای بمب کند، در حافظه سرش مرور می د از فرياد مارلون براندو که ا زن

بيه کرده نورھای سرخ و آبی از الی کرکره. + + خورد پشت شيشه تلويزيون روی مبل سر می ند ھای نيمه بسته، اطاق را به صحنه رقص ش ھنوز. ا
ا می با چشمھايی خيره به رد قرمز خون نگاه می نايی نورھ ياه زيپ. رقصد کنم که زير روش ه آرامی در کيسه س د دار می پيرزن را ب ين. گذارن ام ا تم

. کشند ھا جيغ می سگھا و گربه. روزھا به پوسيدن و گنديدن گذشت
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 منتظرم بچرخد
 

 
 

سمان يک: گذرد اما از قضا امروز وسط ظھر، تاريک است ھای قدی می پيمايم که از ميان پنجره راھروی درازی را می دست رگبار بھاری گرفته و آ
يرون در ھا تو می ھای گلی است و بوی نم از درھا و دريچه جا اثر کفش سياه و کبود شده و کف راھرو جابه که آن ب آيد، آغشته به بوی مرموز حيات، 

ما رسد امروز روز خوش به نظرم می: ام آشوب است دل. شود بالد و از باران سيراب می ی چمن زير باران می محوطه يمنی برای ابراز عشق نيست، ا
ارم فکر می. علی مصر است که ھمين امروز به زھره بگويد و خودش را خالص کند به مسخرگی ک وی: کنم دارم  د جل گويم بياي ره ب ه زھ د ب من باي

م دانم با ھيچ دختری، ھيچ و می»  وقت با زھره راحت نبوده ھيچ«گويد  کالس انتھای راھرو چون علی می وقت راحت نبوده، اما حاال يک حس ديگر ھ
با. کنم آھنگ زھره فکر می ھای خوش دار و خنده آيا من خودم زھره را دوست ندارم؟ به صدای خش: معنايی کارم اضافه شده به بی اد،  دختر ھميشه ش

ندازد ی درخشان را به چپ و راست می کند و دو طره شان را باز می موھای سياه براقی که از وسط فرق بوق: ا ه. مدل عھد  بزه و ترک ال و س ای، فع
با اش در راھروھا ميانه پشتی گنده حاضرجواب است، بدلباس و شلخته، ھميشه غوز کرده زير بار سنگين کوله ه  ايش است، ک ا از رفق ار ت دار سه چھ

تی ھای حاجی رضا فقط تيپ. خب بيايد: آيد رضا ازش بدش می. خندد گويد و می روند و می ھم راه می ل، خجال ل مپ پسند را دوست دارد سفيد و کمی تپ
ته ام به ته راھرو و چشم رسيده! و البد توسری خور می ھا و ابروھای باالرف ه  ره را ک از دست و دل ی زھ رزد ام می بينم ب ه: ل حس احمقان چه  ين  ای ا

شود موجودی مثل زھره را دوست داشت؟ شايد چون ام می است؟ چرا تازه، بعد از اين سه ماه ھمکاری گروھی و تحويل دادن پروژه مشترک، فھميده
يه کم صبر کن کالس تموم بشه،. سالم -. خواستم زودتر برم خونه چی کار داشتی؟ من امروز کالس نداشتم می. سالم -! اش بدارد علی توانسته دوست

ده احساس می! مزخرف. ببين من نامزد دارم -... ريم با ھم می. من منتظر يه نفر ھستم سرخ ش اگوش  ه من ربطی... خب -: ام کنم از خشم تا بن مگه ب
ما ھيچ... ببين زھره  -. شه بعداً ناراحتی پيش نياد گفتم بگم، اگه کارت مربوط به اين چيزا می -داره؟  با ش من  ار  ين ببينين خانوم زاھدی، ک ه ا وقت ب

اد... خود يارو بھم گفت. بيخود طفره نرو قضيه رو شنيدم -... واقعاً متأسفم که بعد از اين ھمه مدت. شده چيزا مربوط نمی انقد طاقت نياورد که دالل بي
ادن  و قطره ناک عصبانی و داغ، سرم در يک لحظه خيس عرق شده وحشت! معامله رو جوش بده عرق در مسير فروافت م ی کوچکی از  اش بغل گوش

ن. آيد از متلک گفتن به من لذت برده باشد کنم که اصالً عصبانی نيست، حتی به نظر نمی نگاھی به زھره می. دھد را غلغلک می ظر غمگي به ن بيشتر 
ن...شما -: ام اندازم روی دست آورم و می ام را در می بارانی. آيد می من اي شما دوست دارين با دادن لقب دالل به من، مثلن به من توھين کنين؟ تقصير 

ه... نه بابا خيلی خودتو جدی نگير -... دونستم وسط چيه؟ من از کجا بايد می ه. دالل که توھين نيست عين واقعيت ه ي سادم بھت بگم ک ا واي بعدشم، اينج
زھره آنجا ايستاده، بدون آن که. آيد دانم چرا وضعيت به نظرم واقعی نمی نمی. گن حاال خوب شد؟ توھين به اين می...ای ھستی آدم بدبخت ترسوی عقده

ن فحش می ه م نی ب ا صدای غمگي رود ب م ب ايش در ھ د حتی ابروھ ده، بچه. دھ ام ش يرون می کالس تم د ھا از کالس ب ا پشت دست عرق روی. آين ب
نک ام می ای بر لب دارد جوری که دل لبخند ابلھانه. روم کنم و به طرف علی می ام را پاک می صورت وی صورت خواھد با مشت عي خرد اش را ت اش 

يد يادم می... واقعی نيست. خندد زھره می. گيرد اش را می رود و دست چی؟ به طرف زھره می...سالم -خواستی منو ضايع کنی؟  فقط می -. کنم ند: آ چ
م ازدواج کرده با ھ ند سال است که زھره و علی  شکده و راھروھای پنجره مدت. ا ه ھاست در آن دان می. ام دارش راه نرفت ...ھی: بينم من دارم خواب 

ه بيدار می! بيدار شو صورت شوم و در آين می ی ماشين  گاه  شانی: کنم ام را ن جا انداخته فرمان روی پي لی خواب يادم می. ام  که خي يد  وده آ ود ب ام در آل
کرده رانندگی، از ترس تصادف ماشين را کنار بزرگ ان زده راه پارک  تاه روی فرم بپرد ام و چرتی کو سرم  ه خواب از  ھان. ام ک م تلخی در د ام طع

ام، اما دانم چقدر خوابيده نمی... ام؛ اما اين رؤيا  کردم زھره را کامالً فراموش کرده فکر می. ام کردم از دست اين حس احمقانه، رھا شده فکر می: ھست
ند است روشن می. ديرم شده و بايد زودتر راه بيفتم. ھنوز کامل بيدار نيستم دجور بل در! Shine on you crazy diamond: کنم و صدای موسيقی ب

شنيده ھای صد و چھل تا صد و شصت کيلومتر که اين پرايد لکنتی تمام اجزايش به صدا درمی سرعت که  شد  د با در بلن د صدای موسيقی آن ق يد، باي آ
می بندم، دنده ماشين را به گاز می. شود می ھا را يکی بعد از ديگری چاق  ه  تاده کنم ک ته است و انبوھی ماشين ايس تر راه بس ترمز،. اند بينم کمی جلو

ند مرتکب ی را نبي تی آدم چراغ ترمز ماشين جلوي نبه است حساب می. شود اش می يکی از ھمان ترمزھای خرکی که وق نه، شب: کنم امروز چندش
پدال بندان برای چيست؟ دنده را می پس اين ترافيک و راه. جمعه که نيست گذارم روی يک، دو پايم روی کالچ و ترمز، منتظر بازی ھميشگی بين دو 

د مانده استفاده می مترھای باقی ترين ميلی زند يا بغلی از کوچک اگر آن يک متر حرکت را نکنی يا پشت سری بوق می. يک متر گاز، ترمز. مانم می کن
نه مجال کند، ام می ھا خيلی عصبانی ھر دوی اين: تا جای خالی تو را پر کند دھم و  ه کسی راه ب ه ب نم و ن  پس بايد متر به متر با اين جماعت حرکت ک

د ھا حتی يک متر ھم حرکت نمی اما ماشين. ھا در شھر ما ی روزانه سھم ناگزير من است از رقابت حقير آدم اين جيره. بوق ل است،. کنن بت تعطي رقا
اش جاھای مختلف رنگ صورتی بتونه است ای رنگ مسافرکش عھد بوق، که روی بدنه کنم، يک پيکان سرمه بغلی را نگاه می. اند نھايت ايستاده تا بی

ھيچ راننده و مسافری در...کدام ھيچ: کنم ھا را نگاه می ی ماشين اش کجاست؟ بقيه اما راننده: اند کاری آماده کرده دھد ماشين را برای صاف که نشان می
خاموش کرده. ھا نيست ماشين ند و رفته ھمه  ند ا خدا گذاشته ماشين. ا مان  به ا جا رفته ھا را  ند؟ موسيقی می اند، ک د ا You reached for the: خوان

secret too soon, you cried for the moon !تند سريع می. افتد ناکی دارد می اتفاق وحشت: دارد ھول برم می کاميون ھس ند  پرم بيرون، جلويم چ
سافر. است تا افق ماشين ايستاده: روم باال از کاميون می. اند که ديدم را کور کرده مه خالی از م ا، تريلی. ھمه خاموش، ھ ه روی جلوترھ ھايی ھستند ک

خواب می. تواند واقعی باشد اين ديگر نمی. ھر يک سه چھار تا تريلی ديگر سوار است ھم دارم  سيار واقع باز  ه ب ايی ک ين رؤياھ تند بينم، از ا ا ھس .نم
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ه است، دارد می اين يکی بدجوری گرفتارم کرده ابوس رود توی ماي د...ھای ک خير کن ه  دا ب می. خ دار شوم تالش  خواب: کنم بي تاق  خت، در ا ام روی ت
کشم روی ديوار و دست می. تواند واقعی باشد افتد که نمی کنم اما باز چيز غريبی اتفاق می روم و با برادرم صحبت می ھا پايين می از پله. شوم بيدار می

رده و دست زدگی نم ته ک ته پوس ه رنگ را پوس و می. شود ام گچی می اش ک وی عطسه ب ا ب نم کنم ت ه: آور گچ را حس ک ی واقعی است و اشک ب خيل
ه از جايم بلند می: شود چند بار تکرار می. ام فھمم که ھنوز خواب ام روی بالش می اما از بودن صورت. آورد ام می چشمان می شوم، از پل ايين  روم، ھا پ

با کسی صحبت می از متوجه می ھر بار  ا ب ه کنم ام ه گون چيزی چسبيده ی راست شوم ک ه  الش است صورت: ام ب تم. ام روی ب .ھنوز در خواب ھس
ھر يک انتھای رؤياھايی گرفتار شده ی بی در زنجيره! ام خواب به خواب رفته...نقص برگردم توانم به آن واقعيت بی توانم بيدار شوم، نمی نمی ه از  ام ک

کردن پلک. فھمم که در تاريکی مطلق ھستم می. ترسم سخت می. شوم و شايد تا ابد ادامه پيدا کنند در ديگری بيدار می به تمام نيرويم را برای باز  ھايم 
ار: زند کسی پيروزمندانه قھقھه می. آيد دار از گلويم در نمی ای خنده ام بيايند و جز ناله کوشم فرياد بزنم تا به کمک می. توانم گيرم و نمی کار می ن ب و اي

ين. کشم نفس راحتی می. ام است بينم که روبروی تخت کنم و ديوار ھميشگی را می ام را باز می چشمان. شوم از شدت ترس بيدار می کامالً ھشيارم، و ا
فاقی داشت می ام و فکر می آلوده نيستم، روی تخت دراز کشيده ای خواب ذره. عجيب است چه ات اد کنم  ود و کره نيم: افت ه ب ه خواب نرفت زم ب چپ مغ ی 

ماده ی راست می کره نيم ده خواست ازش انتقام بگيرد؟ چه  ين رؤياھای بی ای در گيرن ن خواب سروتھی را باعث می ھای عصبی چن ا اي ه شود؟ آي ھا ب
.کنم، جزئيات بسيار واقعی را ی رؤيا را مرور می شد که با شکالت تلخ قبل از خواب خورده بودم؟ تمام حوادث زنجيره ای مربوط می مقدار زياد قھوه

ارس درعکسیرنگ سبزی که بازتاب . دھد ام که نور سبز رنگ مانيتور را بازتاب می به ديوار روبرو خيره شده  است که به تازگی از يک ليموی ن
شته ھای مرکبات شمال در بھار می ام که مرا ياد باغ پديا پيدا کرده ويکی ندازد، گذا ه ا ندوز امش در زمين از. ی وي د ب ا الب د خاموش باشد، ام مانيتور باي

و: زنم غلت می. خوابی به سرش زده و آمده پشت کامپيوتر نشسته نصف شبی کسی بی ته و ليم انيتور را گرف وی م ار، جل فتر ک مدل د صندلی چرخان 
که. اش توانم ببينم اگر کسی ھم رويش نشسته باشد من نمی. رسد ھا که تا پشت سر می پشتی چرمی سياه بلندی دارد، از اين پشتی. معلوم نيست منتظرم 
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 ...شايد مرگی در کار نباشد
 

 
 

ال و ھايی که تاريخ ھنوز تاسيس نشده بود تا چيزی را ثبت کند، انسان ھايی که تاريخ ثبت کرده است و احتمااْل در تمام سال در تمام سال ھا به دنبال کم
ھا در. ناپذير رقم زده است گوييم را ھمين حس دوگانه پايان ھای آنچه امروز بدان شيمی می اولين پايه. اند جاودانگی بوده که تصوير آن کيمياگران اوليه 

اده بديل طال از ذھن ما ھمان پيرمردھای پر رمز و راز ميان انبوھی از ابزار آزمايشگاھی است که برای ساختن م برای ت ردن و  ه ک برای جاودان ای 
سال. کنند نوعانشان تالش می تر برای خود و ھم ارزش، به ھدف ساختن زندگی بھتر و کامل مس کم ام  شته است، از مرگ در تم ه از خلقت گذ ھايی ک

ده. اند ھا ھنوز در کنترل آن ناتوانند و راھی برای فرار و ايمن بودن از آن نيافته ھايی بوده که انسان معدود پديده ای است ھزارتوی مرگ عنوان برگزي
م انسان... ھايی برای نگفتن که ھزار حرف نگفته و در برابر آن ھزار عقده ناگشوده را در خود دارد و سرشار است از حرف مه سئوال مھ رای ھ ھا ب

سعی کرده ھا اين بوده است که پس از مرگ دقيقاْ چه خواھد شد؟ عمده تالش اين سال که  اورا ھای دانشمندان و کسانی  فن و م ان  حوزه مي ن  ند در اي ا
صاويری از لحظات روح ا ثبت ت بوده است رابطه برقرار کنند حداکثر موفقيت آنھ د  يی از کالب ما پس از آن چه می. زدا ا نجفی قوچانی از ا شود؟ آق

ا عنوان  تابی نوشت ب انه ھای اسالمی ک ات و نش خويش را»  سياحت غرب«روحانيون شيعی ساليان پيش بر اساس رواي ار پس از مرگ  که روزگ
ه است و کسی نمی. اش در اين دنيا، چه خواھد گذشت گويی کرده بود که بر وی بر اساس زندگی پيش انی را وداع گفت مروز وی دارف حد ا ا چه  د ت دان
م می اما بر اساس گفتار او فيلم ساده و آماتوری. ای که نگاشته بود اجرايی شد نامه فيلم نوز ھ يدا ای ساخته شده که ھ توان آن را در بساط دستفروشان پ
د برند و عبرت می خوانند و لذت می ھمچنين کتابش را ھنوز عوام سنتی و مذھبی می. کرد مان. گيرن ما براي مروزی  سوی وجود ا حد آن  ين  ا ا چرا ت

ژه اق وي ه اتف دگی چ ن دوره از زن ر در اي ت؟ مگ ذاب اس رده ج ال ک ر و خي واره فک ار ماست ھم ه در انتظ انی ک اره جھ ت؟ درب .ايم ای روی داده اس
نون... ايم ھا ساخته ايم و فيلم ھا نوشته داستان تا ک تار  ن گف ه در اي دنيای آينده کجاست؟ گذشته ما در کجا قرار دارد؟ پاسخ اين سئوال و ساير سئواالتی ک

مرگ است. زمان: ام در يک مساله مھم قابل رديابی است طرح کرده ر  ه ب گر از جنس غلب يا می. غلبه بر زمان بيش از ھر چيز دي ان را آ توانيم زم
شريت دارد متوقف کنم تا عمرمان طوالنی ه ب ئوال برگردن ھم او. تر شود؟ آلبرت انيشتين انديشمند بزرگ قرن بيستمی حق بزرگی در پاسخ به اين س

تاه شدنی زمان فشرده می. در طرح نظريه معروف و ماندنی خود زمان را به جنس فھم ما نزديک کرد فر در شود، کو رای دو ن است و ممکن است ب
د شد تصورش ناممکن انيشتين اين. دو شرايط مختلف يکسان نباشد رژی خواھ ه ان ديل ب ند تب گونه مطرح کرد که اگر جرمی با سرعت نور حرکت ک

بگذاريد از يک مثال شروع. انيشتين سخن مھمتری ھم دارد. سازد اش رھا می است اما در حقيقت سياليت جرم در سرعت نور آن را از قيدھای کنونی
يده است کنم آنچه امروز ما از ستارگان بسيار دور می .بينم مربوط به اتفاقاتی است که ميليونھا سال قبل در آنجا رخ داده و نور آن ھم اکنون به ما رس

ين است ما به دليل نزديکی محيط اطرافمان ھرگز اينکه ممکن است سرعت نور چقدر نسبت به فواصل کھکشانی حقير باشد نيانديشيده ايم اما حقيقت ا
شويم و ميليون که ميليون ون در آن می ھا سال طول کشيده تا ما از تولد ستاره ای با خبر  م اکن خواھيم شد ھا سال ديگر از آنچه ھ خبر  ا  گر. گذرد ب ا

بسيار از آنچه حدس...ايد ايد و ناگھان ساعت را نگاه کرده ايد و خنديده درک مساله مشکل است به اين بينديشيد که بارھا در جمعی صميمی ساعتھا گفته
ما را آزرده ايد و عقربه زديد بيشتر زمان گذشته است و يا در مقابل آن، دقايق بسيار پشت درب اتاق عمل قدم زده می ساعت بيمارستان ش سنگين  ھای 
به کرده تان نيز، به سادگی زمان بله شما نه به دليل قرار گرفتن در سرعت نور بلکه به دليل شرايط روحی و روانی. است يد ھای کوتاه و بلند را تجر .ا

يز ممکن است می گويد با حرکت در سرعت اين نظريه می ان ن ور سفر در زم باالتر از سرعت ن ه ميليون ھای بسيار  ه ب ر توانيم آزادان ھا سال دورت
سوزی، کريستف کلمب، يزدگرد سوم و ھای آدم ساده بگويم فاصله مکانی، زائيده فاصله زمانی است کوره. برويم زيرا آنھا در ھمين اطراف ما ھستند

با سرعت: با فاصله زمانی در اطراف ما ھستند نه فاصله مکانی و راه حل ديدن آنھا نيز در دسترس است) ع(عاشورای حسين يک ماشين زمان، که 
ھايی داشته باشند و گاھی به اجداد خودشان، بدين ترتيب آينده نيز در ھمين نزديکی است و شايد آنھا ماشين. نور شما را در تاريخ حرکت دھد، بسازيد

ين بدين داستان؛ که شايد از جنس داستان! که ما ھستيم، سربزنند بيرون از ا اه  ايد ھيچگ ظار ماست ش ه در انت ھای علمی تخيلی باشد، دنيای ديگری ک
؟ !و در حقيقت امر، شايد مرگی در کار نباشد. دايره زمانی نباشد

پدرام الوندی

ی ھزارتو مجله

7

63 of 952



 

 منحنی زندگی
 

 
 

ا . ای نيست فکر ميکنم منحنی زندگی، زنگوله يری ت باال م اد  شيب زي ا  الگی 30اولش ب الگی 40ھا  برای بعضی. س ای. س آروم مي د کمکم و آروم بع
باال. پايين ه اينکه برسی اون  خبره. تو راه باال رفتن دايم داری با شوق و عالقه فکر ميکنی ب چه  ه و  ا چطوري نی اونج ه. ببي قتی رسيدی بھش و ت و

نه. زندگی رو ديدی تازه ميفھمی زياد ھم نبايد عجله ميکردی ندگيش رو عوض ک ده نميشه. کسی نميتونه بگه ميتونه ته ز ند ده سال آين تا چ حداقل  يا 
ين. نميميرم. نميشه گفت من جاودانه ميشم. ھمچين حرفی زد ه ا کنی ک ازه حس مي نی و ت و وقتی سر پايينی نيروی جسمی، فکری و روحيت رو ميبي

ود د ب ھم خوش نخواھ اد  سايه مرگ زي ر  اقيش زي ھت خوش گذشته ب .راه بد جوری يک طرفه است و راه برگشت نداره اونوقت ميفھمی ھر چقدر ب
ازه. اونوقت ميشه که ميری تو دنيا غرق ميشی تا آخر غير قابل تغيير زندگی رو از ياد ببری شين ت نی، فکر. خونه نو ميخوای، ما خوای ازدواج ک مي

يری دانشگاه. احساس ميکنی کم ميدونی و بايد بيشتر کتاب بخونی. ميکنی دلت بچه ميخواد ھم م تو. درس ميخونی. برای ھمين  شده  وم ن ليسانست تم
تو. خوب بعدش ميخوام چيکار کنم؟ آھا«. از آخرش ميترسی. بعدش ھم اگه بشه بد نيست دکترا بگيری. فکر فوق ليسانسی ميرم  رفتم  دکترام رو که گ
يا زن مردی. زندگيم راحت ميشه. پول خوب درميارم. ھمه بھم احترام ميذارن. خانم دکتر. ميشم آقای پرفسور. دانشگاه درس ميدم يرم  زن خوب ميگ
شم. ميشم که عاشقم باشه ھتره. بچه دار مي ا ب ه دوت ن. يکی؟ ن بازی ميکن بزرگ ميشن. باھم  چه عزيزت رو. »باھم  تا ب ه دو در زحمت ميکشی ک چق

. باھوش و باسواد و موفق. مثل خودت. اونھا ھم بايد بشن آقای دکتر و خانم مھندس. دانشگاه. مدرسه. بزرگ کنی
* * * 

ته ميشن. يه بار که نه صد بار. ھای زندگيت رو برای ھر کسی که از در تو مياد نشخوار ميکنی موفقيت. حاال ديگه پير شدی ه خس ه ھم قا«. انقدر ک آ
د آب. يه عده گريه ميکنن. چند وقت ديگه يه عده جمع ميشن دور ھم ديگه. »بار تا حال تعريف کردين 100جون آين داستان رو  و دلشون قن ده ت يه ع

رحيم. شباھتشون اينکه ھمه شون سياه پوشيدن. ميشه برای ارث و ميراثت ه ت ه اعالمي ه عکس روی ي ان«. ميشی ي .»پدری دلسوز«. »مادری مھرب
تر شدن ميشه تر شدن و قوی تمام حرص و ولعت برای زندگی، جلو زدن تو مسابقه زندگی از ديگران، باسوادتر شدن، پولدارتر شدن، معروف. تموم

لی بر بغ ايد غم. خوراک چند تا کرم که بعد از سير شدن ميرن سراغ ق ست؟ ش گيز ني چ چيزت. ان ه ھيچ چيزی از ھي ه، اگ ه آخرش اين کنی اگ فکر مي
ترزا ديگه. بشی ماھاتما گاندی، مادر ترزا، نلسون ماندال. از خودت بجا بذاری»  نام نيک«نميمونه، شايد بھتر باشه  ادر  که م کنی  ن فکر مي بعد به اي

چی. شده خوراک ھمون کرم ھايی که محکوم به مرگ قبر بغلی رو خورده بودن. زنده نيست تا از نام نيکش لذت ببره تو اين نام نيک، بعد از مرگ، 
د دادن. شدن: مبعوث«سالگی  40ھا تو حول و حوش   ميمونه؟ کمکم متوجه ميشی چرا ھمه پيغمبرخودتبرای  چرا وقتی زندگی پس از مرگ رو نوي

دن ه راھی باشه«. که خودشون تو باالی قله منحنی زندگی وايستاده بودن و داشتن پايان احمقانه کل قضيه رو برای اولين بار ميدي يد ي ام زندگی. با تم
شه«و اونوقت به اين نتيجه ميرسن که . »من نميتونه به ھمين راحتی مثل الشه اون سگ کنار جاده تموم شه وم نمي مرگ تم به. »زندگی بعد از  قتی  و

دگی اون: پايان زندگی اون سگه نگاه ميکنی و پايان زندگی خودت و دو راه بيشتر برات نميمونه ان زن ا پاي ياد فرقی ب تو ز دگی  ان زن يا قبول کنی پاي
د. نميکنه ه بع ميری ک د ب ه بع کنی ک ندگی  يا ز ن دن و اي يا اينکه خودت رو راضی کنی به وجود زندگی پس از مرگ و خدايی که تو رو خلق کرده تا ت

کنی. بری تو يه دنيای ديگه که جاودانه زندگی کنی دا سووال  ار خ يل ک مورد دل يد در  ی. راه دوم رو که انتخاب کردی ديگه نبا ا فان يد اينج ا با چرا م
م؟ يا جھن ريم بھشت  ا ب و اون دني تا ت م  ار ھای خوب بکني ا ک يد اينج ا با دا ھستن م باشيم که بعداً جاودان بشيم؟ چرا وقتی تمام کائنات مخلوق ھمون خ

خاب سختيه م؟ انت ازی شرکت کني ن ب سگ. نميشه ما اصالً تو اين بازی نباشيم؟ چرا کسی ازمون نخواست ميخوايم تو اي ل اون  ن مردن مث خاب بي انت
ه گه ممکن ه دي تی ک ا وق کرد ت کنار خيابون يا ھر عکس روی اعالميه ترحيم ديگه و قبول کردن شرايط يه بازی که وجودش رو نميشه ھيچوقت ثابت 

ه چيزی. سالگی رو برات راحت ميکنه 40زندگی بعد از . مذھب، مذھبی بودن چيز خوبيه. خيلی دير شده باشه اج داره ک يه کم بی حسی مغزی احتي
شته باشی. نيست کل قضيه ندا ه  رای فکر کردن ب و. انقدر مطلب تو چند ھزار سال عمرش توليد شده که حاال حاالھا انقدر مشغولت ميکنه که وقت ب

. برای ھميشه. بعدش، تا چشم به ھم بزنی وقتش شده که بری بغل مادر ترزا و اون سگه بخوابی
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 مرگ
 

 
 

ابتدا: يک کپی کاغذ و قلم دستور عمل: يک نخ اين آھنگ: يک عدد سيگار: بسيار محکم-يک عدد گيره ی سقفی: دو متر چھارچايه: طناب: مواد الزم
سليقه. سپس با استفاده از کاغذ و قلم نامه ی خداحافظی تان را می نويسيد. شروع به پخش آھنگ با صدای بلند می کنيد محتوای نامه ی خداحافظی به 

ند می کن نھاد  ا پيش ين موقعيت ھ رای ا می. ی خودتان بستگی دارد؛ ھرچند کارشناسان برای تاثير کامل عموما نامه ای بسيار تلخ و اشک انگيز را ب
ند زد يه خواھ ادآوری آن زير گر با ي ا  ا سال ھ دگانتان ت د بازمان ه تضمين کن د ک تفاده کني ه، و اصوال نيش دار اس در. توانيد از شعر، جمالت حکيمان

م است(مرحله ی بعد طناب را با دقت و با يک گره ی کامال قابل اعتماد  د) اين بخش بسيار مھ ره می زني يره ی سقفی گ ار. به گ د ب با چن يد  سعی کن
يد. کشيدن طناب از محکم بودن آن اطمينان حاصل کنيد می کش يگار را  ينيد و س ذت. در اين قسمت برای چند دقيقه می نش سيگار ل د از  سعی می کني

يد، روی آن. دودش را به خوبی فرو می دھيد و سعی می کنيد به ھيچ چيز فکر نکنيد. ببريد سقف می گذار در آخر چھارپايه را زير طناب آويخته از 
ماده. می رويد طناب را چند دور دور گردنتان می پيچيد و گره می زنيد چھار پايه را از زير پايتان می اندازيد و چند دقيقه صبر می کنيد شما آ مرگ 

بين چند(آمبوالنس به زودی می رسد . شما بالفاصله بعد از مرگ شاشيده ايد و اگنون رشته ای از شاش از پاچه ی شلوارتان سرازير شده است. است
 بشنويد.) ساعت تا چند ماه

کاوه حکيمی
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 من و خدا و چند نفر ديگر
 

 
 

ی وقت دار بزرگ گوشه وقتی يک ساعت شماته يد، خيل شته باش تاق دا به زندگی بی ی ا د چشمتان  دون اينکه بخواھي ندولش می ھا ب فت و خيز پا د ا .افت
چرخ زندگی گيريد و به عيال می مآبانه می کنيد و يک ژست فيلسوف تان را تنگ می وقت چشمھای آن ود،  دول نب ين پان گوييد که اگر زندگی يکنواخت ا

يک ساعت شماته. ولی اين حرفھا نيست. کنيد که ھمچين چيزی دستگيرتان شده بعد ھم کلی به خودتان افتخار می. چرخيد ھای بااليی نمی آن عقربه دار 
ده آخر شب که تمام داد و بيدادھايش را کرد و آرام گرفت، خيالتان راحت می. فايده بيشتر ندارد ام ش ه روز تم دو ساعِت. ساعت دوازده است. شود ک

ال بعضی شب. مگر اينکه قانع شده باشيد گاھی ارزش عرض عمر از طولش بيشتر است. خورد بعدش ھم به ھيچ درد خاصی نمی دگی را ق ه زن ھا ک
اب می گذاشتم، آن دو ساعت توی تاريکی اتاق می می سرم آرام نشستم و صندلی را ت االی  اب می دادم و سقف ب صندلی ت ا  جره. خورد آرام ب اب پن ی ق

تاق من بودم و خدا و صدای ناله. کرد کفايت ھم می. ھای من از خدا بود نورگير باالی سرم، تمام سھم آن شب ھای صندلی که روی پارکت چوبی کف ا
ه را داشت وگوی نه برای گفت. شد خم و راست می ما، حکم موسيقی پس زمين له و شکايت را می. چندان جدی  جور حرف و گ تم وسط؛ ھزار  گذاش

ود. زدم ھايم را می افتاد، مفصل حرف بابت ھرکدام که زودتر يادم می. کردم شروع می فيه. تمام اين مدت آرام ب ندر س قل ا گاه عا ان ن ايم با ھم اش تماش
کرده تا آتويی چيزی رو نمی. آوردم من ھم به روی خودم نمی. کرد می خودم گاف  د  جابم کن ه م ودم کرد ک م يک. ام، ولکن نب ه گاھی ھ جوری دست ب

ند درمان ھم نگفته می کلی درِد بی. ريخت کل ميزانسن به ھم می. شدم بلند می. شدم که کار باال نگيرد دامنش می اق. ما تاريکی ات توی  ه  آخرين شبی ک
ه زل زدم به قاب پنجره. آرام با صندلی تاب خورد، ھنوز انار نيامده بود نشستم و صندلی را تاب دادم و سقف باالی سرم آرام االی سرم ک ير ب ی نورگ

ه می ی آن خانه موعد اجاره. حاال ديگر فصل انار گذشته. تمام سھم آن شبم از خدا بود د تخلي ود، باي سرآمده ب م  قديمی ھ طرف سپرده. کردم ی  ين  از ا
ام گير کشی کردم، حاال افتاده شب عيدی اثاث... ھايش را فرستاد سراغم ملک حکم تخليه گرفته بود، آدم از آن طرف صاحب. بودم بنگاھی فکر جا باشد

ھم نمی. قد بلندی دارد. مان است ی خدمت بخش دوره شبيه پاس. اين د حرف  شيد. زن د از دھنش حرف ک يق باي ه راھی. با منجن ود ک ده ب قتی آم ط و فق
رار نکنم. ام ام شود مرده شويم، آنقدری گفت که حالی الش ف به خي ه  بيده ک سفت چس تم را  م دس دا می. از ھمان موقع ھ د چه خ رويم دان د ب در ديگر باي .ق

وده»  من«معلوم نيست اآلن . گفت آن جا که برسم، منم و خدا و چند نفر ديگر می ين ت نی ا ابض يع اب ق ه در معيت جن شفافی ک خت و  اال ی لَ االرواح ب
؟ ..اند، چيزی نمانده بو بگيرد دست کرده خاصيِت جا مانده آن پايين که ازبس دست رود، يا ھيکل سرد و بی می

النگ شات
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 مربوط نيست» من«مرگ به 
 

 
 
که  کردم، اين احساس به سراغم می دانم چرا ھر وقت در مراسم ختم يا خاکسپاری کسی شرکت می نمی مد  مه«يا »  آن مرحوم«آ ه»  آن مرحو جايی ب

ده»کنند  ھا چرا گريه زاری می اين طفلک«: گويد نظاره ايستاده است و متعجبانه می ه نظر من. گيرد اش می ؟ و از رفتارھا و حرکات ما خن قبرستان ب
ردن است ار می نمی. بھترين جا برای فکر ک گری ک طور دي چرا فکر آدم در قبرستان  د دانم  خود. کن ه  که در قبرستان ذھن آدم را ب ه فکرھايی  البت

ا شما حتی در صورتی. ھای متفکر ندارد دارند، شباھتی به فکر آدم مشغول می که عاشق ويتگنشتاين و ھايدگر باشيد، اگر در قبرستان دوستی بخواھد ب
ن کنيد و پيش خودتان می ھايدگر صحبت کند، احساس بيھودگی می»  دلھره«ويتگنشتاين يا »  تراکتاتوس لوگيکو فيلوسوفيکوس«شما در باره د، اي گويي

رايش دست زده ه پرت است آدم، ھمين آدمی که احتماال در سالن خانه ھنرمندان ب يد، چقدر از مرحل باره . ا کو فيلوسوفيکوس«در  اتوس لوگي »تراکت
تازه تريای خانه ھنرمندان، يا حتی در کبابی ھای دانشگاه، کافه شود توی کالس ھايدگر می»  دلھره«ويتگنشتاين يا  يان  ار يک قل رزاد در کن ا ھای ف دم ي
ام که حضار با زيرشلواری، پای کرسی و در کنار تخمه ژاپنی حول گپ زد، من خودم شخصا حتی در محفلی حضور داشته) با گوجه(دوسيخ کوبيده 

حتی در. اند، اما در قبرستان يک چنين کاری محال است کرده ھايدگر مباحثه می»  دلھره«ويتگنشتاين و »  تراکتاتوس لوگيکو فيلوسوفيکوس«و حوش 
ی»  ھای لعنتی پرسش«باره  اری نشدنی کانت ھم که به قضيه چندان ب ن ک تاتوس لوگيکو  ربط نيست، چني ه تراک يد... است، چه برسد ب ول ندار گر قب ا

لذت رفتم فکرھايی می زدن به قبرستان می ، گاھی که برای قدم»جان خانم«يادم ھست تا پيش از مرگ . امتحان کنيد ه  ه ھم د کردم ک نپرسيد. بخش بودن
که آن چه فکری؟ زيرا اين يکی از ويژگی ن است  ن محل ھای اصلی فکرھای قبرستان اي با خروج از اي تند و  تبر ھس تان مع ھا فقط در فضای قبرس

د ھا را خيلی زود فراموش می بالموضوع گشته و آدم آن ه می. کن ود ک صورت ب ن  ه اي زد من ب ن ويژگی ن قه کشف اي کر می  طري دم، ھرچه ف کنم، دي
ه فکرم نمی کدام از فکرھايی که در قبرستان کرده ھيچ وت خانم. رسد ام ب د از ف تان می بع ه قبرس ه ب ار ک ه جان ھرب ا او روم، ب ه ب ه مکالم کر، ب جای ف
به من آرامش می که محتوی اين مکالمات ھميشه يادم می پردازم و با اين می د رود، اما صحبت کردن با او به طرز عجيبی  ران. دھ ه اي دوسال پيش ک

ه او را می بودم، خانم ه کسانی ک ناختند  جان که برای ھم م«ش سن »  شادی مجس مرد٩٩بود، در  الگی  يادم نمی. س ظاھرا، آن خودم  ا  يد، ام ه آ طور ک
ده می اطرافيان چندروز پس از مرگ او به من تذکر دادند، ھنگام خاکسپاری در حالی که چشمم را بسته بوده دی دي ده است ام روی لبم لبخن اصرار. ش

ستعداد. کند من نيست، بلکه اقامت در اروپا عاطفه آدم را کم می»  تقصير«دانند که  ھا خوب می کردند که به دل نگيرم، زيرا آن می ن ا من ھميشه از اي
زد ايرانی وز ن اه مرم ا نگ ط ب ه فق ا ک ه برخی  ھ ايع«کردن ب ناخت حقيقی»وق ه ش ی از آن ، ب ا دست می ي ه ھ ه آن از طرق جامع يدن ب ه رس د ک ا -يابن ي

تی اين. ام زده بوده ھا زحمت و مشقت ميسر نيست، حيرت شناسی بدون سال روان ا حقيق ق علمی، چيزی تقريبی ب ناخت حاصله از تحقي که آخرسر، ش
قا آيد و در مقابل، شناخت حقيقت که فقط تا مطرح شدن تئوری بعدی اعتبار دارد، از کار درمی»  اگر«و »  اما«کامال نسبی و سراسر  ی مطل ھای ايران

ر شناخت در ھرصورت ھرکس که بيش از يک. خورد، در بحث ما دارای اھيتی ثانوی است به ھيچ دردی نمی کرده باشد، و ب مت  ا اقا سال در اروپ
ذارد، منصف نيست ايرانی ا صحه نگ دگی در اروپ ر زن ل عواطف در اث ر تقلي نی ب ا مب ا آن. ھ ه ام ن ربطی ب د م پاری لبخن م خاکس روز، در مراس

ظاره آمد که شخص وفات گفتم که در مراسم ختم يا خاکسپاری، ھميشه اين احساس به سراغم می. عاطفگی نداشت بی ا را ن ست، م تاده ا جايی ايس ه  يافت
بود اما اين احساس تا روز خاکسپاری خانم. خندد کند و به حرکات ما می می فرار ن م و  صدای. جان چيزی بيشتر از يک احساس مبھ مذکور  در روز 
چيز قبرستان ھمه. ھايم را بستم گشتند و چون او را نيافتم، چشم اختيار البالی جمعيت دنبال او می ھايم بی شنيدم که چشم جان را چنان به وضوح می خانم

گر دست دراز می. جا بود جان آن خانم. ھا را ديد شود آن يک چيزھايی ھستند که فقط با چشم بسته می. کند را وارونه می ر دامنش کردم، می ا ستم پ توان
ه خاطر. داند استراحتگاه امن چند بچه بوده است، بگيرم آمد و خدا می را که از آن بوی نعناداغ و شنبليله می تم ب که توانس ن است  خوشحالی من از اي

ه شب ) جان بعد از خواب بعداز ظھر خانم( بعداز ظھر ٢سفر کامال اتفاقی به ايران، يک روز تمام را از ساعت  ار او) جان وقت خواب خانم(تا ن کن
تان. کيلو استخوان که پوستی سفيد با ظرافت روی آن کشيده شده بود سی. باشم مه داس ه ھ ا ذھنی ک يده، ب ھا را انسانی از عصری ديگر، سردوگرم چش

فده ھژده بچه قدونيم در آشپزخانه نشسته بوديم، شايد بی. شنيده بود و با چشمانی که چيزی که نديده باشد نبود ا می اغراق ھ ر م دی دوروب ند، از ق پلکيد
سته سيگار او در آلودشان سروکله عمو را خيس می ھای تف رفتند، با بوسه باال می»  عمومانی«سروکول يکدگير و از سروکول  دک و ب ا فن د و ب کردن

شيده ھا، يکی از نتيجه جان بين آن خانم. کردند آشپزخانه فوتبال بازی می له ترا خود، پسربچه ک ن،  ھای  اه ک ن را نگ ت، اي شانم داد و گف !مادر«ای را ن
د سری تکان داد و گفت ھايی که انگار به ابديت نگاه می و با چشم»  عين سدقاسمه کراره«: کنن مادر، ھمش ت من خودم سيدقاسم را. »ھمش تکراره 

ند جان و سيدقاسم بوده ھايی مانند خانم کند ليلی و مجنون آدم کنند، آدم فکر می ھايی که تعريف می نديده بودم، اما از داستان رد نازنينی. ا ھرچه ھست م
.شود گردد تعريف کنم، بحث طوالنی می ھا در فاميل ما دھان به دھان می ھا و رواياتی را که از آن جان که اگر بخواھم داستان بوده است و عاشق خانم

ه  جان را تا پايان تکرار می قدر بس که چيزی که خانم ھمين ود ک ين ب فردای آن«کرد و آن روز در آشپزخانه برای آخرين بار از دھان او شنيدم ا چرا 
که  می. پذيرم من ھرگونه اتھامی را می. »روزی که سيدقاسم رفت، من نمردم يد  لب بگوي ر  ن االن زي د ھمي بزرگ«تواني ی! خدای  چه مزخرفات ين  ا

ھای»بدی«توانيد مرا متھم کنيد که با پوشاندن  پذيرم، اما نمی اين اتھام را می. حق داريد. و روی آن ضربدر کوچک باالی صفحه کليک کنيد»  !است
پس چھره دادن چھره من نصف عمرم را در راه نشان. دھم جان از او يک چھره ايدآل و در نتيجه غيرواقعی ارايه می خانم ھای ھای واقعی مستور در 

کرده شته ايدآل تباه  موده و متخصص گ سيار کسب ن ن راه تبحر ب روه از آدم. ام ام و در اي ته، اصوال ھميشه از سه گ ين گذش يزم ھا می از ا يکی. پرھ

.مانی ب

ی ھزارتو مجله

11

67 of 952



ه بی ، يکی آن»ميرد آدم از دستشان از خنده می«: گويند ھا می ھايی که در باره آن آن ه  ھايی ک ا مشھور است ک تند ام اک است«تربيت ھس شان پ و»  دل
دانم، شما را نمی. کننده است آور و خسته  ھا غالبا مالل ھستند که نشست و برخواست با آن»  ھای خوب آدم«شود،  سومين دسته که به بحث ما مربوط می

ن آدم اما من ھنوز ھم که ھنوز است، اگر قرار باشد انتخاب کنم که نيم ن بچه ساعت از وقتم را با يکی از ھمي با يکی از اي ا  خوب بگذرانم ي ھای ھای 
از خانی رور و کفترب ه پشت ش اد ک م گردی، سنگ بام آب يز آن پراکنی و چش واب زن ھای ھ ايش و خ ا آس ه ھ ای خان ل می ھ دارد دار را زاي ان ن د، امک کن

دم، نمی جان را می اما ھر بار که خانم. را ترجيح بدھم»  آدم خوب«مصاحبت با  نم دي ا او دل بک ستم از مصاحبت ب سير نمی. توان دار او  در. شدم از دي
يد محلی يا حتی کم نوع زشتی يا بدی اعم از يک حرف بد، يک اخم، يا يک بی کس از او ھيچ جان عمر کرد، ھيچ نودونه سالی که خانم ين را. محلی ند ا

ايه ھای او، بلکه ھمه فک و فاميل»نديده«نه تنھا فرزندان او، بيست و يک نوه، شصت و دو نتيجه، تعداد زيادی نبيره و حتی  نايان و ھمس ھايی ھا، آش
شتند و اگر از ھمه اين. کنند خوردند، تصديق می نظير و به شرافت او قسم می ھای بی رشته زردھا، به آش که به شله ھا در مراسم خاکسپاری حضور دا
يل شدت زاری آن ای که از کنار ما می غريبه يديد، بی ھا را می گذشت دل د می پرس خاک می تردي ه  کامی را ب اال جوان نا که احتم پارند گفت  مادر«. س
ردم. جان بود صدای خانم. »جا چه خبره؟ اين گاه ک رم را ن مرد روزه. دور وب که عرق از سرورويش می خروج صدای  ند خوان  گوھای ريخت، از بل

با وضوح شد، اما صدای خانم کرد، شنيده نمی خراش بود که اگر کسی ترقه درمی دانم چندواتی که با خودش آورده بود، چنان گوش استريوی نمی جان 
به من دست که کسی در چشم برای اين. »کنه اين يارو کيه داره عرعر می... جا چه خبره؟  مادر اين«. رسيد کامل به گوشم می ه  حيری ک ھايم متوجه ت
ه جان دوست گويم، خانم اگر نمی. جان ظريف و شکستنی خانم. جان ھميشگی خانم. خودش بود. ھا را بستم داده بود نشود، آن داشتنی، به اين دليل است ک

م جواب دادم. »مادر اينا عقل از سرشون پريده؟«: و رو به من»  !تون ديوونه شديد مادر، ھمه«. خنديد می. بپرھيزم»  تاتولوگی«خواھم از  می :توی دل
چه داره خاک می... آی پری «. »ايم ھمه ما به کلی ديوانه شده. جان بله خانم« ن ب ردم. »خوره آی پری، مادر، اي اه ک ار. نگ ايم دخترک سه چھ ار پ کن

ه  الھی مادر فدات شه شيرينکم، گشنته مادر؟ االن می«. گذاشت کرد و توی دھانش می ھای کوچک را از روی زمين جمع می ای کلوخ ساله ...ريم خون
دم خانم«: زبانی گفت ھايش را غنچه کرد و تک جان دوخته بود، لب طور که چشم به خانم دخترک ھمين. »ريم خونه االن می سم من ناھي شيرين ني جان، 

دک عسل! الھی فدات شم، عسلم«. »)نيستم( و سرم، ناھي ادر، دردوبالت بخوره ت يک . »خاک نخور م د،  يا را بگردي ام دن ما تم شه«ش دات  مادر ف
يادم رفت چه. جان برسد ھای خانم»مادر فدات شه شيرينکم«کنيد که در زيبايی آھنگ کالم و در محتوای صادقانه و حقيقی به پای  پيدا نمی»  شيرينکم

د بگويم،. ھا به ھزارتوی مرگ چه ربطی دارد خواستم بگويم و اين حرف می رده بودن قصد داشتم کمی از فکرھايی که در قبرستان ذھن مرا اشغال ک
ای در باره مرگ انداخت که در ھزارتوی مرگ مرا به ياد جمله. يادم آمد. آه بله. ... بگذاريد فکر کنم. و چون با خالء روبرو شدم، فکرم به ھم ريخت

ھای تخت شاھی او از پايه. اما سلطنت او روی قدرت بنا نشده بود. جان، اين زن سالخورده ظريف شاه طايفه ما بود خانم. جان شنيدم آشپزخانه از خانم
جرا درنمی. را با خوشنودی پذيرفته بود»  بار«ھای ما اين  جنس محبت بود و دل ه مرحله ا ھايی او ب ه طرز ھيچ تصميمی بدون رضايت ن مد، و او ب آ

تم ھای دوآتشه فاميل در باره خانم ايران که بودم، با چندتا از فمينيست. آوری در داوری خود منصف بود حيرت شديدی داش يکی. جان بحث و مشاجره 
ا می ه خانم ادع رد ک ر  ک ان در اث ران، ھيچ٩٩ج رای ديگ تی ب ال کلف ازد س دل س ه واقعيت مب ه خود را ب تعدادھای نھفت ود و اس ته است خ .وقت نتوانس

يد، چه می جان است، می خواھم حتی تصور کنم اگر اين حرف به گوش يکی از اين تباری که موجوديت خويش را مديون زھدان خانم نمی د رس من. ش
دگان خانم خودم اھل بحث و گفتگو و تعامل تسامح ين بازمان ی ب فانه آدم گرايانه ھستم، ول دا می جان متأس تناکی پي که گره ھای وحش وع شوند  ن ن ھای اي

نی نمی ادعای خانم فمينست ياد شده به نظر من نه تنھا بی. کنند ھا را با توگوشی باز می بحث ا واقعيت عي يچ وجه ب را ادبانه است، بلکه به ھ د، زي خوان
ھا و مرباھای ھزارويک رنگ، غوره، ترشی ھای مختلف، آب نظيری داشت و طرز تھيه شيرينی خدابيامرز دستپخت بی. جان کلفت نبود، شاه بود خانم

گاه او را شخصا البته از وقتی که من به ياد دارم، ھيچ. دانست طور گردغوره را خوب می ھای گوناگون و ھمين ھا و شربت فرنگی، عصاره رب گوجه
د ھا او را، ھمان ھميشه نوه نبيره. کردن ترشی يا قطاب نديدم درحال آشپزی يا درست صندلی بلن ا  ود، ب ته ب خودش نشس صندلی راحتی  طور که روی 

پزخانه می می ه آش د، ب ود قرارمی کردن ده ب اخته ش ه مخصوص او س کويی ک د و روی س د آوردن ی. دادن تور م ط دس ران می. داد او فق د ديگ يک. پختن
آتيش«. »وقت آبکششه«: زد دوتا دانه برنج را دندان می. »حاال اسفناج را بريز توش مادرجان«: گفت چشيد و می دادند، می قاشق آش را به او می نک

ھا تابه در حين آشپزی، در حالی که از ديگ و ماھی. »يک قاشق توی اون آش بگردون مادر«. »زير قابلمه مربا رو اونقدر کم کن که از جوش بيافته
د می ود بخارھای خوشبو بلن ا ب م برپ يان ھ ند و صحبت و قل ل و شيرينی و بگوبخ چای و نق ساط  ق معمول ب صحنه. شد، طب ين  کی ا من از کود ھا را 

و درست می دو روز پيش از مرگ خانم. شناختم می ته است کرد، احساس می جان، وقتی که داشت برايم دلمه برگ م ان. کردم زمان نگذش بازھم ھم
جان ھا که از نزديکی خانم قد که ھرکدام از آن ھا، باز ھم تعداد زيادی بچه قدونيم ھای بخارآلود، باز ھم ھمان بگوبخند بين زن بساط، بازھم ھمان ديگ

ا يک تکه ردمی يا يک خوشه انگور ي اچ و يک تکه شيرينی  ا م ده از جگر مرغ شد، دوت اب ش ه در ديگ ی کب د، گيرش می ھا می ھايی ک مد پختن .آ
برم ملوسکم «. جان، شيرينم ــ من ناھيد نيستم خانم. »خانم رو صدا کن بياد ناھيدجونم، بدو مادر، انسی« ا اين... آخ قربونت  ادر، آخ  بي م م ا ببين .»...ج

می ھايم پاک می ھای بامحبت را از روی گونه طور که نشسته بودم و داشتم با دستمال کاغذی تف بچه ھمين... دوتا ماچ گنده  جای: گفتم کردم، با خودم 
ه دست ھمين. سازان ايران خالی يکی از اين فيلم ه ب ظرف  طور ک ه دست در  ی ک ار زن مه«ھای سه چھ يه دل رای می»  ما قداری از آن را ب د و م کردن

خودم می داشتند، نگاه می پيچيدن در برگ مو برمی ا  گر کيارستمی دوربينش را اين کردم ب ن سکو کارمی گفتم، ا نار اي ا، ک گذاشت و يک مصاحبه ج
ين اما در عوض می) گرفت که حتما می(کرد، ممکن بود جايزه طاليی نگيرد  جان را ھم به آن ضميمه می ساعتی با خانم نيم ندگی ا توانست بخشی از ز

د ھمين. نوع از انسان درحال انقراض را برای آيندگان ثبت کند ه باي ندتا دلم فر چ تا چھل ن سی  برای  نم  تم تصور ک سعی داش ودم و  ته ب طور که نشس
بود اما اين پيشنھاد خود خانم. ھمه آدم به خاطر من به زحمت افتاده بودند، شرمنده شدم که اين درست کرد، از اين م،. جان  ات او رفت به مالق ه  روزی ک

چيزی نمی. الھی بميرم مادر، شدی پوست و استخون«: ھای من کشيد، آرنجم را گرفت، و گفت دستی به شانه خارج  و  جا ت طرز. »خوری؟ مگه اون
ند روز پيش برگ دانست که دلمه می. ھای چھارساله فرقی نداشت صحبت او با من با طرز صحبت او با بچه ر قضا، چ چون دست ب مو دوست دارم و 
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ه است(ھايش که دانشجوی دانشگاه قزوين است، مقداری برگ موی قزوين  از آن يکی از نبيره خ دلم رار) که بھترين برگ مو جھت طب ود، ق آورده ب
دکم می. * شد دلمه بپزد که فکر می جان يکی از زن گردم، خانم درحالی که دنبال فن ی را  سمش  ھای جوان صدا می»  شادی«کنم ا د بود  سرين«: زن ن

شپزخانه خارج می که شادی استکان را جلوی من می ، و پس از اين»جون، مادر، برا عموت يه چايی ديگه بريز د شود، می گذارد و از آ مادر،«: گوي
شينم، ... ھا ميافتم  كنم ياد جوجه پنزاری نگاھشان كه می. امان از دست اين زنھاى امروزى نه ب تو خو ه  من مرغم ك تو آببكش... ميگن، اوا، مگه  دھن

بره مادرجان من نمی. ... پنزارى كجا مرغ پرھنر كجا جوجه. پنزارى رو چه به اين حرفا جوجه. مادرجان بره مدرسه،  ه،  ره درس بخون گم زن نبايد ب
ادر، تونم مرغ باشم، ازم برنمی خوب بگو نمی. اى نداره لی ھيچ ھنر ديگه نتيجه مادرجان؟ ليسانس داره و. خوب برو دانشگاه. دانشگاه تم، م د نيس آد، بل

گو نمی. نگو مرغ بده زرگ شدى؟ ب ين مرغ ب ر ھم ال و پ ر ب ادرجون، زي ه م دم، ھمين خودت كه مثل گل اينجا وايسادى، نه اينك رورش ب چه پ تونم ب
چه نگو نمی. پلو، يا كوكوسبزى درست كنم لی تونم قطاب و باقلوا، خوراک لوبيا، باقا نمی خوام كون بچه بشورم، چون بچه پرورش دادن که فقط کون ب

گاھى می ھاى او گوش می ى آشپزخانه نشسته است و با دقت به حرف ى كوچكى كه روى پله ، به دختر بچه»...چون . شستن نيس ه كند، ن ندازد و ادام ا
بوسد كند و می او را بغل می. »الھى قربونت برم، بيا اينجا تو بغلم ببينم«رو به دخترك . »كنه چون خدانكرده حرفات دل اين بچه رو چرك می: دھد می

قربونش«: بوسد يك بار ديگر بچه را می. مان جان، رعناست، دختر منيرخانم ھمسايه ی فخريه؟ ـ نه خانم ، بچه»پريسا«پرسد، اين  خانم می و از بھجت
د و رو به من می. »سر رعنا سر و اون دنگ اين دنگ«: خواند و براى او به آواز می»  س برم مثل فرشته يدمت«: گوي از. خوب شد مادرجان اومدی د

ل دوسه روز پيش گفتم، خدايا، قبل از اين. کنم وقتی که رفتی خارج ھميشه سرنماز دعات می سرو  که عزرائي ين پ نی من را(تو بفرستی سراغم، ا )يع
م ادر نمی. ببين ردم و م در شکر ک رد، چق امو مستجاب ک دا دع ه خ دم ک در خوشحال ش ی چق ن حرف. »دون ا و پيرزن اي ا را اغلب از پيرمردھ ه ھ ا ب ھ

د ای شنيده نمی نوع آخ و ناله جان ھيچ  ھا چه بگوييم، اما در لحن خانم دانيم در جواب آن شنويم و معموال نمی صورت ناله می شاد می. ش يه  که روح دم  دي
شانه گونه تغييری نمی او در طی اين گفتار نه فقط ھيچ د بلکه در لحن او آشکارا ن به گوش می کن سرش را نزديک من. رسد ھای شادی بخصوصی 

دم«: گويد آورد و می می ن می. ديشب خواب سدقاسمو دي ا زن می. زد تلف شو بي اد ديرکردی، پا ت، ديگه زي نذار المصب اين! گف ظرم  در منت ی. »ق وقت
می. خورد اش طنازی و شيطنت يک زن جوان به چشم می توی چھره»  اين قدر منتظرم نذار المصب«گويد  می شما را حفظ زير لب زمزمه  دا  کنم، خ
فن«: گويد  باخنده می. کند م تل گه سدقاسم ھ که دي خدا شماھارو حفظ کنه، قربون رحمتش، ديگه منو بيشتر از صدسال حفظ کنه مادر؟ بخصوص حاال 

سرايت می روحيه شاد خانم. »ھيچ ترسی ھم نداره. مرگ، مادرجون حقه... زده  م  د جان به من ھ نداره خانم می. کن ه از پرسم، چطور ترس  جان، ھم
تم، جا نشستم، خداروشکر زنده ش ترس داره؟ تا وقتی که اين چی«: گويد می. ترسند مرگ می من نيس رده  که م مردم، ديگه اون کسی  ه  م ک قتی ھ ام، و

داره درسته که آدم می. زندگی به آدم ربط داره، نه مرگ«: کند ، و اضافه می»مادر، به من ربطی نداره ه آدم ربط ن يش. »ميره، اما مرگ ب چندوقت پ
سخن را از. توان شاد زيست گفتم، ناگھان به فکر فرو رفت و گفت، با اين نگاه به زندگی می جان را برای دوستی می که اين جمله خانم گفت، عين اين 

ساختارھای. خوانده است) دانست از کی درست نمی(ھايدگر، سارتر يا دريدا  شی  پس از فروپا تم و  تم، ھس تی ھس ا وق را ت مرگ مسئله من نيست، زي
بوده است گفت خانم می. ای داشته باشد ی نيست که مسئله»من«ديگر »  من« يدگاھی اگزيستانسياليستی  ع دارای د با آن! جان در واق روز در آشپزخانه 

رای ساختن . ھای او گوش کردم جان نشستم و به صحبت کمال ميل پای سفره دل خانم ه طعم«جای کيارستمی ب ود»دلم خالی ب ما ھمين. ،  جای ش طور 
رد جان را نمی ھای خانم دلمه. ای که ھنگام غروب پھن شد حوصله سر سفره خواننده خوش اممکن است. شود توصيف يا تشريح ک ين امری ن ول. ا به ق

... ای  آقا چه دلمه: توانم بگويم اين است که ھا می اما تنھا چيزی که در باره آن. توان حرف زد، بايد سکوت کرد ويتگنشتاين در باره چيزی که نمی
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 ...دوست داشتش تو رو كشتت، زنده نكرد
 

 
 
دممطلب رھبرياد تو افتاده بودم  -روحش شاد -تقِي امامي: به ه خوان ا 82بھمن .  را ك شكده م م دان م رفتي با ھ ده. بود  بھشت خاكستري را برايت خري

بعد ھم رفتيم پيش دكتر وارث و راجع به مديريت اسالمي. ھا حرف زديم  را خواندي و كمي راجع به آنھاي پوپر ھا و ابطال حدسھايم بر  حاشيه. بودم
ي يادش بخير در راه راننده گوگوش گذاشته بود و تو نمي. خواستيم بريم انجمن حكمت و فلسفه پيش آقاي شاھجويي مي... حرف زدي توانستي تحمل كن

ود؟  يادت مي.  شدي و بقيه راه را پياده رفتيم آذر پياده 16و سر شته ب نگِ گوگوش را گذا دام آھ تم"آيد راننده ك و كشتي/ دوسم داشتي/ دوست داش /من
من طلبني وجدني و من وجدني احبني و من احبني عشقني و من:"آيد ھمان موقع به تو گفتم اين ترجمه آن حديث است كه يادت مي"  دوباره زنده كردي

با:" گفتي گفتم يا تو كه مي آن طرف كه ھستي بگو ببينم خدايي من آن روز درست مي"  عشقني عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلي ديته و انا ديته
ته از رياضت ھا آدم نمي گوش دادن به اين لي چه گف جوادي آم قاي  ن آ شاگردان مالصدرا تواند حكيم شود، ببي ده تاكسي..." ھاي  ھا چه آن طرف رانن

و ات نكردند كه چرا زودتر پياده نشدي؟ صداي زن آن ور حالل است؟ وقتي كه دلم مي به خاطر آن روز كه مواخذه! كنند؟ تقي جان گوش مي گيرد و ت
دقيقه گوشي را برداري و سالم و عليكي و خبري از بچه ھا 5گوشي و تو بعد از : نيستي كه زنگ بزنم خانه تان و برادرت گوشي را بردارد و بگويد

قرار ا وارث  ردم و بگويي ب پي ك فالن مجله را برايت ك و از درس من بگيري كه كدام كالس ھا را رفته ام و كدام ھا را نه؟ و بگويي فالن مقاله در 
ايي اتم بپرسي و راھنم اه از مطالع د و آنگ رين بگوي ارت آف ه درد بگذار تا طرح تاسيسيت را در مديريت مطالعه كند و به استعداد و پشت ك ني و ب ام ك

حرف.كردم اگر چه وقتي بودي ھم من به حرفت گوش نمي.دانم چه كنم ام دھي نمي دلھايم گوش كني و مانند برادر بزرگتر در كنارم باشي و ياري ولي 
! زني ساعت با تقي حرف مي 5اي  كرد و البته مادرم را شاكي كه تو ھفته زدن با تو مرا آرام مي

*** 
اموزم: يک نفر، شما يا من، گامي به پيش مي گذارد و مي گويد: گفت دريدا مي دگي. من باالخره مي خواھم زندگي کردن را بي موختن زن وم"  آ به مفھ

به او بگوييم. رسيده و پخته شدن وھمچنين تربيت کردن است ا  ھم: " به عبارت ديگر ، مورد خطاب قرار دادن ِ ديگري است ت تو خوا ه  زيستن را ب
دا مي". ترا تربيت مي کنم، ترا مي سازم"  و اين جمله گاه داراي لحني تھديد آميز است، يعني "  آموخت رايم اھميت بيشتري پي سپس،ابھام اين جمله ب

به: ، مبدل به پرسشي دشوار مي شود"آه کشيدن"  کند و اين حالت ِ وان  مي ت رد؟ آن را  دريس ک وان آن را ت يا مي ت ست؟ آ ل آموزش ا ا قاب زيستن، آي
د؟ در مي آي ه دست  ايش ب ا آزم به ي واسطه ي اصول اخالقي آموخت يا آن که ياد گيري ِ نحوه ي بھينه ي پذيرش زندگي و تاييد آن، به واسطه ي تجر

د. تمامي کتاب سايه ي اين نگراني از ميراث و مرگ به چشم مي خورد بر مي انگيزان ه شدت  سرانجام در: امري که والدين و فرزندان را نيز ب تو، 
ن ما م ه! چه زماني احساس مسئوليت خواھي کرد؟ چگونه پاسخگوي زندگي و نام خود خواھي شد؟ و ا ه ن يد بگويم ک ھرگز زيستن را! روراست با

شويم . يادگيري زندگي به مفھوم ياد گرفتن مرگ است! يعني، اصالً ! نياموخته ام ذيرا  تاخيز( اين که مرگ مطلق را پ ايي و رس ،)بي رستگاري، رھ
ن نيست. چه براي خودمان چه در مورد ديگران چيزي جز اي ني آموختن: از زمان افالطون تا به امروز حکم فلسفه  رداختن يع دان پ بافتن و ب سفه  فل

ا ممكن مي ھر دو به نحوي در ھم پيچيده. توان انتزاعي انديشيد و نه زندگي را نه مرگ را مي. مرگ ھم ن ن دو را در ذھن  تزاِع اي حتي ان كه  د اند  .كن
ردن مي ه م ندگي از چگون ه. توان گفت سخن گفتن از مرگ، سخن از چگونه زيستن است و سخِن ز ترين تجرب مرگ آخرين و مھم ا  رو شدن ب ي روب

زندگي جشني است براِي مرگ شايد ھم مرگ جشني است. زيستن يعني تقال با مرگ. مرگ خوِد زندگي است. مرگ در زندگي است. زندگِي آدم است
مردن. زندگي ارزِش زيستن ندارد: گويند زنند مي ھا كه اراده به قدرتشان را رنگِ ديني مي آن. براي زندگي اي  زندگي را براِي ما بگذاريد و خود مھي

يري. گردد اين ستيز البته به انكار مرگ يا تقال با مرگ بر نمي. چه ميِل مردن دارد زندگي يعني ستيز با آن. گويند دروغ مي. شويد سنيِن پ براي من در 
گونه زندگي كرد كه گويي مرگي در پي بايد آن. مرگ بسيار زندگي تر است تا از نزِد اين طبيب به دنباِل آن طبيب رفتِن و طلِب اكسيِر جاوداني كردن

غوش. اي نه قبل و نه بعد از آن نبوده است و آن گونه مرد كه گويي زندگي. نيست يادم باشد شكنجه در آ شد آغوش  ادم با ادم باشد تب ي يادم باشد تن ي
ادم يادم باشد سرما در آتش يادم باشد بھانه يادم باشد ترانه يادم باشد غزل يادم باشد غزال يادم باشد گلوله يادم باشد گلو يادم باشد خنجر يادم باشد نسيم ي

باشد طوفان يادم باشد كودك يادم باشد شيون يادم باشد مرگ يادم باشد يادم نرود مرگ يادم مرگ يادم ياد 

حسين واقف محمد
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 ھای مرگ برش
 

 
 

ديس. يک لحظه مانند تمامی لحظات ديگر. مرگ يک لحظه است، نه کم و نه بيش ه نه می. نه قابل تکفير است و نه قابل تق مدحش سرود و ن شود در 
ه می نه می. مرگ يک اجبار است. وحشت از مرگ وحشت از اجبار است. يک لحظه است. توان ھجوش کرد می توان از شود به تأخيرش انداخت و ن

در گويند مرگ حق است، می می. ھا ی انسان ترس از مرگ ترس از سرنوشت محتوم است، سرنوشتی مشترک با ھمه. مرگ گريخت د مرگ مق گوين
يد بعضاْ ديده. کنند، باالخص ھر آنچه را که نفھمند ھا خوب توجيه می انسان. گويند مرگ تولدی دوباره است گويند مرگ يک گذار است، می است، می ا

با شکوه غروب ھا ايستاده می ھا ھم مانند درخت انسان شکوھی  سه است؟ ديده ميرند؟ و کمتر  ل مقاي ان می شان قاب يان چن حتی پس از پا يد  ه ا ستند ک اي
د افتند؟ می نفس می خواھند درختان خشک کھنسال را ببرند چه به نفس ھا وقتی می برقی ايد اره گويی تا ابد نخواھند افتاد؟ شنيده د مرگ ھر کس باي گوين

د ايستاد ماشه را می رفت باالی کليمانجارو می کرد، بايد می اش خودکشی می گويند ھمينگوی نبايد در زيرزمين خانه می. متناسب با زندگيش باشد .چکان
ان می. ھا ترسناکند ولی نماد. کنيم مرگ را نمادين می. گويند تاريخ آنجا ھيتلر را حقير و خوار کرد که نوشت او خودکشی کرد می د مرگ ھم گويم نکن

دم می امزدش ق ه دست در دست ن يروز يک بطری روسپی زيبا باشد؟ نکند آن پيرمرد کور باشد؟ نکند آن جوان سپيدپوش باشد؟ يا آن دختر ک د؟ د زن
وار مرگ. پيدا کردم به آن سوی دي انی فرستاده است  ای ف ته است آن را از دني دا. داخلش کاغذی است و نوش مرگ پي يوار  ای د من آن را درست پ

دانم، مگر قرار نبود آن طرف فانی نباشد؟  نمی. خواھد بداند آن سوی ديوار چه خبر است نوشته است می. ام کرده

ميرزا پيکوفسکی

ی ھزارتو مجله

15

71 of 952



 

 ھای بسيار نام
 

 
 

ما ھرگز: گويد ی ھنر و ادبيات دانشگاه ھاروارد می  پرفسور آلمانی رشتهکارل اس گوتک سودی دارد؟  چه  تصوير ساختن از چيزی که وجود ندارد 
ه بی. توانيم تصويری از مرگ بدھيم و درست به ھمين خاطر بايد به تصويرپردازی بپردازيم نمی ام بخشيدن ب ا ن ه بی نام ما ب رم دادن ب –ھا  فرم ھا و ف

با ھای مختلف مرگ به صورت ھا و تمدن در فرھنگ. »کنيم شدنی می ھا را ملموس و حس فرم ھا و بی نام بی –يعنی آنچه که فنای ماست  ھای مختلف و 
به اين معنی که با توجه. شود در بعضی از کشورھا مرگ زن است و در کشورھای ديگر و ادبياتی ديگر مرد می. شود مفاھيم متضاد با ھم آشکار می

د به جغرافيای خاص ھر منطقه و منطقی که بر آن ملت گذشته است مرگ جنسيت متفاوتی از خود نشان می ا. دھ ه و ي مرگ در حواشی مديتران مثالً 
ھای از داليل متفاوت بودن جنسيت مرگ در فرھنگ. شود ھا، فاقد جنسيت می ای زنانه دارد و در برخی زبان فرھنگ اسالمی و يا ايتاليای قديم چھره

اتورنک در. شود در بعضی از اساطير مرگ با تن و بدن و گاه با عريانی کامل نشان داده می. توان به شکل و ساخت ھر جامع اشاره کرد مختلف می
ه ی اين ترس تالش می يعنی او بر پايه. آيد فرھنگ بشر در ارتباط با ترس از مرگ به وجود می: گويد  اين باره می اورد ک کند چيزھايی را به وجود بي

صورت پرسوناژھا و فانتزی. »کنند  در طبيعت نيست و آن چيزھا اور را در برابر نيستی حفاظت می ه  ا ب گان ي ه  ين الھ ا ا ماد محافظ و ي ين ن ھای ا
ا خود را در مختلف ظھور می ه و ي ا راھب و راھب واليه و ي سکلت، ش ان، ا فروش، باغب ه صورت رقاص، شکارچی، فاحشه، دارو  ثال ب ا م د و ي کن

ير می –تا آنجا که مرگ که خود ماھيتی ازلی . دھد شمايل افسانه و اسطوره به ما نشان می وع ژنتيک را تغي اه يک ن د ابدی دارد، نا خود آگ يا آن. دھ
ازی ی مغوالن به ايران، فرھنگی که به وجود می برای نمونه پس از حمله. نمايد و يا مرگ پرست و منفعل را شاد خوار و زندگی دوست می بی ني يد  آ

انه. بينيم شود و اين ھمان است که امروز نيز به خوبی می ی معطوف به مرگ بر ساختار جامعه حاکم می کرد و اراده به زندگی را تبليغ می ھا و به افس
رداد. مرگ است“ شکل انسانی«کند سيمای متفاوت از مرگ نيست بلکه آن  ھا برگرديم، جالب اين است که آنچه جلب توجه می اسطوره بنا به نظر مھ

ين سرزمين درگيری. بھار، ورود آرياييان به ھند با جنگ و درگيری ھمراه نبوده است وام بومی ا ا اق ران ب ه اي ه محض ورود ب وم ب ھای اما ھمان ق
سطوره ظام ا د ن ه در ھن دنی، خونينی داشته اند و اين تفاوت ورود آنھا به اين دو سرزمين سبب شد ک رم ب ر ف ه داده و ب ات خود ادام به حي ای ھمچان 

ه طور اتوماتيک ه ب د و در اينجاست ک دايان جنگ و فرھنگ مرگ پرستی بپردازن ه خ ان ب ی ايراني ار شود، ول ان ک تانی آن ھمچن تصويری و داس
مل انکار می شود و تا آنجا پيش می ناخودآگاه ذھن، جنگ طلب می طور کا د رود که مرگ را در راًس قرار داده و بدن را به  ا پوشيده. کن ه ج بدن ھم

بدن است. رود و اصال عريانی وجود ندارد ماند و در حجاب می می سيک  ايی شنا دگی و وجه زيب ه. چون عريانی خود موجب تاييد زن آن تمرکزی ک
شده است کار  ينی آن ان دگی و واقعيت زم دارد و درکل زن ن. يونانيان و ھنديان باستان بر بدن داشته اند در ايران وجود ن مرگ، نقش مھمی در تبيي

ات و ھنرھای يک سرزمين دارد نی اسطوره آيين. ساختار اجتماعی و شکل گيری ادبي ان بي وام مختلف ھستند ھا، وجه علمی جھ ه،. ای اق می ک اقوا
با مرگ و تفکر مرگ شان مرگ باشد به نوعی ادبيات و ھنر حرفه موتيف اصلی اسطوره و آيين باستانی اط رودررو  خود را در ارتب رار ای  نديش ق ا

له. دھند می ول، بی گفته شد که در ايران قديم بعد از حم غ می ی مغ دگی تبلي به زن ازی  ه ني يا نمون د و  شد را ش ن دست با ه از اي يران ک ات ا ی غنی ادبي
یتذکرة االولياء عطارتوان  می ستمدرن م ندگان پ ما بيشتر در متفکران و نويس ه  صورت  را نام برد و در غرب تفکر آپوکاليبتيک ک ه  بينيم خود را ب

ی می. دھد بازگشت به ھندوئيسم و بوديسم نشان می ه خوب د اين تفکر را ب ار بکت دي ات در آث يا در ادبي ينمای برسون، تارکوفسکی و  با. (شود در س
دای). اشاره به اينکه در ھنر اين ھنرمندان نبايد مرگ و سکون و يا تيرگی و فلسفه را آسان تجسد بخشيد و ديد به ابت م دارد؟  سيتی ھ حال آيا مرگ جن

یاثر زيبای »  مرگ و دختر«در تابلوی . ھای مختلف مرگ يا مونث بوده است و يا مذکر در فرھنگ. سخن برگرديم صورتسالوادور دال ه  ، مرگ ب
دی مرگ،) جم(يمه . ای مردانه داده است  به مرگ چھرهاوژن يونسکودھد و يا درامنويس بزرگی چون  ای بر اسب خود را نشان می شواليه خدای ھن

ا شته است ي اثير دا ن افکار ت مردی است سوار بر االغ با چھار دست، و اينجا بايد گفت آيا شکل و جنسيت يک واژه در يک دستور زبان خاص بر اي
ه آيا نھادھای اجتماعی، جنگ. خير نه؟ در يک جامع ا  د ي ی مردساالر و خشونتطلب ھا و اديان بر اين تصورات موثر بودھاند و آنھا را قويتر کردھان

ا در دوره آيا مرگ به صورت زن تجسم می ا و ي رون وسطی در اروپ ا شود يا مرد؟ و يا چرا بعد از ق شد؟ آي سی  ی رنسانس تصوير مرگ کمکم جن
ين پرسش قرون وسطی از مرگ رنج می امی ا ه ھرحال تم ود؟ ب ه برده که تا پيش از آن به فکر اروتيکال کردن آن نيفتاده ب بدون مطالع ق ھا را  ی دقي

ه جنگ. ماند ھا و نمادھای مختلف و بعد بررسی دقيق ادبيات جھان و قرون وسطی به اين طرف، بيپاسخ می اساطير، افسانه ھای مثالً در اروپا وقتی ب
اچيو از. دھند ھای گوتيک خود را نشان می قصهشود و  رسيم ادبيات به يکباره به مرگ معطوف می ناپلئون می در قرن سيزدھم ميالدی، دکامرون بوک

ندگيآفرين است؟ سال. شود مرگ به شکل موش و آتش و طاعون می. کند ترس طاعون، خود را متولد می ھای مختلف  در دورهھا بسيارند، آيا مرگ ز
خاتون مرگ«، شارل بودلرديد و يا  سازد، انگار آنوقت مرگ را می موتسارت، رکوئيم را می. ی ذھن ھنرمند بوده است ھنری مرگ اول سوژه -ادبی
دا صدای. مرگ اصوات مختلف دارد و بيشک اين نواھا بيش از اشکال آن است. آفريند خود را می»  بانوی مرگ«، رايزمارياريلکهرا و »  آسا ما ابت

وع. بينيم شنويم و بعد صورت آن را می رعد را می ھنر امروز جنسيت و ن نيدن صدای آن ھر نت ديگر، در  ھر چه باشد و ش اما ديدن اين تصوير 
ودنش را. دھند شود و ھنرمندان مرگ را آنگونه که ھست نشان می مرگ حذف می يا زن ب ديگر مرگ از آن شکل زيبا يا زشت خود خارج شده، مرد 
دھترين آن. افتد کند و ھمانگونه که ھست اتفاق می فراموش می ا پيچي سادھترين شکل و ي وان آب می. در  ام خوردن يک لي ا. ميرد گاه مردی ھنگ و ي

دن خوک»  خوکدانی«جوليان در فيلم  ر نگشت، خوک پازولينی پس از آخرين بار که به دي اه ب يچ گ د ھا رفت ھ مه او را خوردن خرين دک تا آ و در. ھا 
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  خاطرات آدم و حوا 
 ١٣٨۴ی حسن عليشيری، نشر دارينوش،  مارک تواين، خاطرات آدم و حوا، ترجمه

 .کننده است و نتيجه کتابی است بسيار بسيار خواندنی تابوشکنی و طنازی نويسنده مبھوت. ھای طنز مارک تواين ترين جلوه يکی از متفاوت

 
  غرور و تعصب 

 ٢٠٠۵جو رايت، غرور و تعصب، 
.ھای اخير باشد ھای اقتباسی سال ھای فيلم رسد اين فيلم يکی از بھترين به نظر می. غرور و تعصب بر اساس رمان مشھور جين آستن ساخته شده است
 .کيرا نايتلی بابت بازی بسيار زيبايش در اين فيلم نامزد اسکار بود

 
  کوِه جادو 

  ١٣۶٧ِی حسِن نکوروح، نشِر نگاه  توماس مان، کوِه جادو، ترجمه
اِر اوست ِی نوبل را با نخستين و خام توماس مان يکی از بھترين نويسندگاِن آلمانی است، که جايزه ترين آث ستان، از بھ ين دا ه؛ ا .ترين رماِن خود گرفت

ه کوشش و جستجويی فلسفی و روان سيِر عجيِب داستان، اثر را به رده، و ب دل می کلی از شکِل رماِن کالسيک خارج ک ناختی ب شاراِت ش با ا ه  د، ک کن
نيز از. شوند مدام به اموِر اجتماعی و سياسی تکميل می ادی  بِل اعتم شيه، تصويِر کامل و قا تان، در حا ِن داس ردن از مت ذت ب اِر ل بدين ترتيب در کن

 .شود آن نيز به خواننده ارائه می) بورژوازیِ (فضاِی آلماِن آغاِز جنگ، و مباحِث فکری و سياسِی 

 
  اخالِق صغير 

  ١٣٨۴ِی حميِد فرازنده، نشِر نقِش خورشيد  تئودور آدورنو، اخالِق صغير، ترجمه
موِر ِد ا ه نق تقيماً ب اريخی، مس شوارفھِم فلسفی و ت حِث پيچيده و د کتابی روان و خواندنی از يکی از فيلسوفاِن مکتِب فرانکفورت، که به جاِی طرِح مبا

ِی موضوعی خاِص ھاِی کوتاه و مستقل، ھريک درباره متن: نظِم کتاب، شبيِه وبالگ است. پردازد می) خود(ِی معاصر  اجتماعی و شخصی در جامعه
ه»  آدورنو«با وجوِد انتظاری که کسی ممکن است از . خود با وجوِد ترجم شته باشد، و  خود دا ر  دانی ب ندن وزِن چن اِم خوا ده ھنگ نامطلوب، خوانن ِی 

 .حس نخواھد کرد، انگار در حاِل خواندِن وبالگی باشد

 
  ھا مدرن براِی بچه تعريِف پست 
  ١٣٨۴زاده، نشِر ثالث  ِی آذيِن حسين ھا، ترجمه مدرن براِی بچه فرانسوا ليوتار، تعريِف پست-ژان

ھرچه نباشد،. اش نوشته مدرنيسم براِی فرزنداِن دوستان ھايی که ليوتار براِی توضيِح پست ِی نامه مجموعه: گويد اش می چيزی است که اسم کتاب، ھمان
 .مدرنيسم شکايت دارد ناپذيرِی پست ِی عالقمندی است، که ھميشه از فھم بھترين محِل شروع براِی خواننده

 
  نامه ھاِی فروِغ فرخزاد 
 . خصوصِی فروغھایِ  نامهجايی بھتر از  زنکی چه آورد؛ براِی خاله اش مرض می زنکی ھم از آن چيزھاِی ايرانی است که ترک خاله

 
  پرواِز ايکار 

 ِی کاوه سيد حسينی، نشِر نيلوفر  رمون کنو، پرواِز ايکار، ترجمه
ايش را ھايی که وقتی دست گرفته شد، خواننده را مجبور می کننده، به سبِک سورئاليستی؛ از کتاب يک داستاِن بسيار جذاب و سرگرم ا انتھ کند يکسر ت
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 مرگ مكرر
 

 
 

ه. غروب يكی از روزھا در اطراف ده و زير درختان نشسته بودم و غرق درافكار خود بودم كه زنك از راه رسيد و غافلگيرم كرد به ديدنش عالق ای 
ه مقصر است گو اين كه كسی بايد به او می. كردم رسد، خود را مخفی می دانستم سرمی اگر می. نداشتم يل عيب و ايرادھای پسرش. گفت ك ه دل يد ب با

د، و ھرگز. اش تقصير خود اين زن بود ھمه. شد آنھا را واقعا ايراد ناميد شد، البته اگر می سرزنش می دتر از پسر او بودن تب ب ه مرا ديگر پسران ده ب
ه ای آويزان بود و ساقه آن برگ از شاخه. يافت به ھر حال، اگر به آن برگ خيره نشده بودم، ھرگز مرا نمی. باز نيز نبودند ودل مانند پسر او دست اش ب

ود واسطه وزش باد يا سنگپرانی بچه ايی روی. ھای ده از وسط دو نيم شده بود و تنھا پوسته سبز ساقه از شاخه آويزان بود و به ھيچ چيز بند نب ھزارپ
در اين فكر بودم كه سرانجام از آن باال سقوط خواھد كرد و برگ. كرد ھزارپا به سمت ساقه حركت می. راند كرد و برگ را عقب می ساقه حركت می

خاك رس ھميشه حوضچه. اين امكان نيز بود كه ھزارپا سالم به مقصد برسد. نيز به درون آب خواھد افتاد يل وجود  ای زير درختان بود كه آبش به دل
يد. زد به سرخی می كه آن زن سررس ردم. ھرگز نتوانستم بفھمم كه باالخره آيا ھزارپا به ساقه رسيد يا نه، چرا  با. صدايش را پشت گوشم احساس ك

ھا»  ھمه«عادت داشت بگويد »  .ھا را زير پا گذاشتم ھمه كافه«: اش شروع كرد كه ھمان صدای زير و تند ھميشگی ه در آن ده تن و اين در حالی بود ك
د ھايی بود كه می از آن دسته آدم. دو كافه بيشتر وجود نداشت ج بياب ود. خواست نابرده رنج گن دا ب دم پي خوری در لحن تن ين دل ودم و ا خودر ب تم. دل :گف

شنگی نمی دادی، بايد می نبايد به خود زحمت می« ن ق به اي غروب  ه در  نی فھميدی ك يدا ك فه پ را در كا نی م نداخت»  .توا ر ا ه زي ی. عجوزه سر ب وقت
فھميدم كه باز پسرك بيمار شده»  .به خاطر پسر بدبختم«: يكباره با آن قيافه مغموم گفت. طور بود ھميشه ھمين. خواست راھش را ھم بلد بود چيزی می

.شب به خانه بازگردد ساخت ھر شب پيش از نيمه كرد و مجبورش می بسنده می»  شعور پسره بی«گفت و تنھا به  اگر حالش خوب بود چيزی نمی. است
اما من به اصل قضيه اعتراض. گذاشتيم ما نيز راھش را پيدا كرده بوديم و سر زن بيچاره كاله می. شد از آن كارھا كرد انگار در اين ده فسقلی ھم می

اله داشتم نبايد زنی به جای زير نظر گرفتن شوھرش كه اكنون مرده بود، پسر سی نترل می س دام ك جوان مريض. كرد اش را م تی آن  حال، وق به ھر 
و من در»  .آد اون سرم چی می دونه بی ميره، خدا می داره می«كرد كه  و اضافه می»  پسر بدبختم«: گفت خورد، زن می شد و سرمای مختصری می می

مرد و مادره ھم جلوتر ھمه كارھا را تدارك چون يك بار ديگر ھم داشت می. خيلی عصبانی بودم»  توانم بكنم؟ خوب، حاال من چه می«: گفتم جواب می
بال آن. ھاست و مردنی در كار نيست فكر كردم باز از ھمان نوع مرگ! ديده بود و تنھا خاك كردنش مانده بود ه دن يك ھفته پيشتر او را ديده بودم كه ب

د. رفت دختر دھاتی به باالی تپه می يد ش د ناپد ياه و بع طه س ك نق ه ي بدل ب كه  ا  ا آنج كردم ت الش  گاه دنب ا ن يز ب ه. من ن شان طويل ك محل مالقات ای در ي
او را. شود ام می اين كار موجب سرگرمی. توانم نگاه كنم ای را می كنم تا ببينم چه فاصله من چشمان خوب و قوی دارم و گاھی امتحان می. مزرعه بود
د دوباره نيمه پيرزن نفھم ه  شود ك ه  ا طوری وارد خان ردم ت دری خواب. شب ديدم و كمكش ك ھا ق ود و تن به نظر آن شب حالش خوب ب ته  ود و خس آل

كاری -. طوری كه ميگين مريض باشه بايد يك دكتر باالسرش باشه اگر اون -»  .گيره ھی سراغت را می«: پيرزن گفت. آمد می ا  كرديم، ام خبر  دكتر 
نداخت و كم اين حرف برای لحظه. آيد از دستش برنمی عد می ای مرا به وحشت ا تم متقا مارض می كم داش د ت ظرم آم ه ن از ب ه ب د و نقشه شدم ك ھايی كن

داٌ. قدر زرنگ بود كه بتواند سر دكتر نيز كاله بگذارد آن. درسر دارد ما بع ه وی دست داده است، ا بی ب ه قل ی حمل ه گوي دم ك يك بار او را در حالی دي
يد»  !پسر بيچاره به نظرم ترسيده. به خاطر خدا راه بيفت«: پيرزن گفت. آورد متوجه شدم كه ادا درمی ه او فكر می. و ناگھان صدايش لرز اٌ ب كنم واقع

ه دلم برايش سوخت، خوب می. عالقه داشت، البته به سبك خودش ن موضوع را دانستم كه پسر ھيچ عالق ود اي سته ب ندارد و حتی نخوا ادرش  به م ای 
ھد رفت، دانستم كه دست می. رنگ و ھزارپای تالشگر را رھا كردم و به راه افتادم ھا و حوضچه سرخ آن درخت. دارد پوشيده نگه بردار نيست و نخوا

م دور نگه دارد. گرفت سراغم را نيز می»  پسر بدبختش«به خصوص حاال كه  ا را از ھ ا دو ت ا م رد ت اری ك ه ھر ك مرا مسئول. يك ھفته پيش بود ك
ين اولی. شد كسی جلودارش شود آمد می رويش باال می انگار وقتی آن. دانست طرز رفتار پسرش می ودم، ا به گمانم در ھمه اين ده سالی كه در آن ده ب

تفاده. گذاشتم شان پا می باری بود كه از در ورودی به خانه ه پيش از آن اس ه ھفت بانی را ك ار نرد د آث ظرم آم ه ن داختم ب ه پنجره ان از سر تفنن نگاھی ب
قی داشت. بر سر محل گذاشتن نربان قدری مشكل داشتيم. كرده بوديم بر ديوار باقی است خواب عمي ادرش  له آورده. خوشبختانه م ان را از طوي نردب

يز دروغ می گفت. به حرفش نمی شد اطمينان كرد. زمانی كه به سالمت وارد خانه شد، نردبان را دوباره به طويله بردم. بود ھترين دوستانش ن .به ب
به. خانه سوت و كور بود. در بدو ورود به اين خانه معذب بودم. وقتی به طويله بازگشتم، دختره رفته بود ه  شتند ك چون نه مادر و نه پسر دوستی ندا

مد، سكوت شكست با صدای پای دكتر كه پايين می. كرد برادری داشت كه تنھا چند كيلومتر دورتر زندگی می گو اينكه پيرزن زن. ديدارشان بيايد از. آ
مرگ گويی مرگ مقوله. دكتر به ما كه رسيد قيافه زاھدان و افراد مقدس را به خود گرفت. آمد اين صدا خوشم نمی به خصوص اگر  قدس،  ای است م

يان باشد تر گفت. دوست و رفيقی در م نی است«: دك ا رفت اری ساخته نيست. به ھوش است، ام من ديگر ك گر می. از  يرد، ا د در آرامش بم خواھي
ود»  .از موضوعی وحشت دارد. بگذاريد دوستش را ببيند لش. حق با دكتر بود و من نيز نظرم ھمين ب ه با يدم ب تم، د تانه در گذش ه از آس به محض آنك

ه نظر می چشمانش می. منتظر است تا وارد شوم. تكيه داده و نگاھش به در است مد درخشيد، اما نگران ب شانی. آ ه پي سمتی از موھايش ب بيده ق اش چس
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د نگاه موذی داشت و مدام از گوشه چشم آدم را می. تركيبی است ھرگز قبال متوجه نشده بودم كه چه آدم بد. بود ود در نگاھش برقی. پايي الم ب قتی س و
ن حال حكايت از خل وضعی گری بود كه آن موذی ه در عي كرد اش را مخفی می كرد اما در نگاھش چيزی خوشايند بود ك ه. اش می  ود ك د آن ب مانن

رای زن»  .می دانم كه موذی ھستم، اما حاال مگه چی شده؟ خوب زشت ھم ھست«: بگويد جذابيت خاصی ب ن نگاھش  مانم ھمي ما. ھا داشت اما به گ ا
د جنسی ا ب ود و تنھ ار نب اه در ك برق نگ ون آن  ود اكن ودار ب تر است سربه. اش نم ردم بھ ويلم نگرفت فكر ك ا تح ذارم، ام ه وحشت. سرش بگ تم ب داش

رد. كرد احساسم اين بود كه با ديدی مذھبی به مرگ نگاه می. افتادم می از ك سر صحبت را ب ينم و سريع  تا بنش ی دارم می -. از من خواست  ميرم، ول
پس از مكثی. خواھم مطمئن شوم ترسم و می خواھم بدانم، می اما می. گم كنه ھذيان می خوره و فكر می دكتر به درد نمی. خواھم مطلبی را بھت بگم می

د«: در رختخواب خود را جابجا كرد و ادامه داد»  ...ام كنه تونه حالی يكی شعورش را داشته باشه، می«: نسبتا طوالنی ادامه داد الم ب م ح قبال يك بار ھ
ع رسد و جلويشان می. مردم و حتی مردم سنی نداشتم، داشتم می. ھا كه تو ھنوز اينجا نيامده بودی آن وقت. شده بود به موق تر  ه دك بردند تا چالم كنند ك
ما نمی اين جور داستان»  .را گرفت ودم، ا شنيده ب اد  ه چرا حاال اين ھا را زي يدم ك برايم تعريف می فھم د ھا را  يدم. كن دا علتش را فھم ما بع ع. ا آن موق

چون ی  ن جمالت ا گفت خود را ب مادرش چندان نگران به نظر نيامده بود تا مثال يقين كند كه پسرش در حال مرگ است، علی رغم آنكه يقين داشتم نقش 
مرگ است. به خوبی بازی كرده است»  بدون اون چه كنم؟«، »پسر بدبختم« او را. آن روزھا حتما، مثل امروز، باورش شده بود كه پسرش در حال 

شرط. مزخرف نگو. تواند آسيبی به تو برساند مواظبت ھستم، كسی نمی. ببين پسر، نبايد بترسی، تو نخواھی مرد«: گفتم. قدری جابجا كردم تا بنشيند
د»  .ھای زيادی را خواھی ديد ھای سال زندگی خواھی كرد و زن بندم سال می دی بزن ا لبخن ردم ت خر را اضافه ك ه آ ين جمل ن نمی -. ا ی ديگه از اي تون

نی زنم، حاال می اگر زنده بمانم، ديگر به زن حتی دست ھم نمی -. ھا نزنی؟ از نگاھش فھميدم كه به مذھب رو آورده است حرف د. بي ردم لبخن سعی ك
عا می -. در ھر حال نبايد بترسی -. گرفت ام می خنده. نزنم، اما مشكل بود ردم واق شدم، فكر ك ن طور  ه اي ل. ميرم عجيب اين است كه دفعه پيش ك مث

دانست با چند تا زن و دختر بودم، می. دونه و از ھمه مطالب مطلعه به نظر آمد كه يكی دوروبرمه، ھمه چيز را می. خواب نبود، يك حالت آرامش بود
بود حاليش ن چ  ه ھي م سن و سال ك شل ھست. حتی اون دخترك ك حاال را كه  جا  ود، ھمان ا ب تری اينج ه كيلوم لك ي ا. طف نی ب ند، يع ا رفت بعدش از اينج

بدم. اين عادت خانوادگی ماست. اسمش را دزدی نمی گذارم... دانی، پولی را كه از مادرم برداشته بودم می. اش رفت خانواده .ھيچ وقت نشد توضيح 
ودی اش آن وقت دانی ھمه می. آدم كه افكارش دست خودش نيست. خواند حتی فكرم را ھم می ا نب نوز اينج و ھ كه ت ود  ابوس -. ھا ب ار ك آره، -وار؟  افك

ه. منصفانه نبود. توانستم درد و رنج را تحمل كنم نمی. شه ديدم كه چی نصيبم می می. شن ھای مريض دچارش می افكاری كه معموال آدم. فكر كنم من ك
ودم ودم در كابوس -. مرده بودم، اما باز به ھوش ب ده ب يت؟ عصبانی ش يدم. ھا جددا پرس ابو«: م ار ك بود -»  وارت؟ س در افك ابوس  د ك جون. آره، الب

ار قدری پايين. از جام بلند شدم و در جاده را افتادم. كردم عجب اينكه بعدش خودم را قوی و سر حال حس می. بعدش بيدار شدم رد و غب تر، در ميان گ
د؟ ھمه، خوب فكر كن پسر، اگر راست در می -خوب؟  -. مرد پزشكی بود كه مانع كندن قبرم شده بود. رفتند جمعيتی را ديدم كه ھمراه مردی می اوم

ردم. كرديم من مردم حتی خودم و مادرم فكر می م عمر ك الی ديگر ھ ايد. البته به اين زن نبايد اطمينان داد، چون من زنده ماندم و چند س ردم ش فكر ك
ين روز -چرا كه نه؟  -مگه نه؟ . دانی كه ديگر امكانش نيست خودت می. ديگر ممكن نيست. اما بعد اوضاع ناجور شد. آزمايی است يك جور بخت ھا ا

د، وحشتناكه، اگر راست در می. آن ھم اينجا و زير اشعه آفتاب سوزان. افته برای ھر كسی ھم اتفاق نمی. افته ديگر معجزات اون جوری اتفاق نمی اوم
وان می! شد و حاال اوضاع بدتر بود يا نبود؟ شود گفت چی می ديگر نمی. كردم دوباره بايد مسير را طی می تی را عن ی حقيق د گوي كرد و بع د مكثی  :كن

اما واقعيت اين بود كه تخيالتش»  .ھا ھمه خواب و خيال بود اين«: دستش را فشردم و گفتم»  .ھا خبری پايان ابدی بی. ھاست خبری البته مرگ پايان بی«
ه خواست می دلم می. در واقع، آرزوی مرگش را داشتم. واقعا مرا به وحشت انداخته بود ه و حيل ن چشمان خون گرفت خالص مرد و من از ذست اي گر 

می شدم و به سراغ چيز جالب می ه حرفش را  شل ك ان را ثل ھم جا نمی زد و می تری م ندم رفتم و اين تم. ما ر معجزه می«: گف ين دوروب گر ا ا ا د حتم ش
ستان -»  .دانم، مثل اينكه خدا ھم اين منطقه را فراموش كرده است چه می. شديم شنيديم و به نحوی از آن مطلع می می ود دا ين دست ب ھای ديگری از ا

فا ھا و بيماری گفتند شخصی بود كه حتی افليج كنند، نه؟ می آنھا ھمه چيز را باور می. كردند كه تنھا فقرا نقل می كور. داد  می ھای در حال مرگ را ش
ان»  زنكی خاله«ھای  ھا داستان شايد اين. مادرزادی بود كه او با دست كشيدن به چشمانش بيناييش را بازگرداند بود؟ اين را با لكنت از من پرسد و ناگھ

ساكت می خواستم بگويم كه ھمه اين حرف. حركت به پھلو افتاد بی د  ا باي پال است، ام بود. شدم ھا پرت و  ازی ن ار می. ديگر ني يك ك ا  د تنھ كردم، باي
اجرا. خواست به او دست بزنم ديگر دلم نمی. دادم تا بيايد و چشمانش را روی ھم بگذارد رفتم طبقه پايين و به مادرش خبر می می مدت مديدی از اين م
ظرم می. كنم گذرد و من ديگر به آن فكر نمی می ه دور به ن ان منطق ساير درخت ان  د درختی از مي كه مانن دم  مردی را دي ردم و  از ك انی چشم ب يد زم آ
  1377گزيده داستانھای گراھام گرين، ترجمه شھال حمزاوی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول . شود می
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 ی اول صفحه

 امپراطوری
 

 
 

ھا) الف: (ھا باشند عنوان کشورھايی که دارای اين ويژگی ا نژاد وم ب يا ق پھناوری خاک، بسياری جمعيت و قدرت، و در برداشتن چند يا چندين ملت 
با)ب(ھای گوناگون؛  و فرھنگ چنين کشوری در اصل بر اثر چيرگی يک قوم يا قبيله يا ملت بر چند قوم ديگر تشکيل شده باشد و وحدت آن بيشتر 

ر )پ(قدرت نظامی پديد آمده باشد؛  ه يک نف درت را ب ن نظامی ق پراتور(ساخت سياسی چني ذارد و ھمه) ام درت واگ انگزار او ی ق ی فرم ھای محل
ن داشتن يک بنياد يا نظريه) ت(باشند؛ و اغلب،  ناگون در اي ان گو ی اخالقی يا سياسی زير لوای يک دين، ايدئولوژی يا قانون اساسی که ميان مردم

نه اند المللی و فدراسيون مانده ی سازمان بين ای به شکل واحد تازه ھا از اين جھت تا اندازه امپراطوری. واحد سياسی صلح و ھماھنگی ايجاد کند ما  ، ا
شکيل فدراسيون ھا يا دولت ھا و قوم از جھت تاکيد بر برابری، خود مختاری، و رضايت ملت ه از اصول ت نده؛ ک ته. ھا است ھای تشکيل دھ ه گف ی ب

ه آرنولد تاينبی، تاريخ دن در مرحل انی می گزار و فيلسوف انگليسی، ھر تم يک دولت جھ وای  ر ل به وحدت در زي اريخش  د و صورت ای از ت گراي
ه ی ويژگی ھا ھمه برخی امپراطوری. گيرد امپراطوری به خود می مل ھم مپراطوری کا ی يک ا د، ول ھايی را که برای امپراطوری بر شمرديم ندارن

 .ھا را داشتند چنانکه امپراطوری روم يا عباسی در اوج قدرتشان ھمگی اين ويژگی -را با ھم دارد
ه ھا ھنگامی در تاريخ بشر پديد آمدند که اقوامی با روحيه امپراطوری د و ی جنگاوری و جھانگيری قومی دامن قدرت سياسی خويش را بسط دادن ی 

دند و سپس انگيزه يره ش وام ديگر چ ر اق دئولوژيک  ب نی داشت(ھای اي اد دي ه اغلب صورت جھ زوده شد) ک ر آن اف يز ب ھای ھر يک از ويژگی. ن
 .يابد ھای تاريخی اھميت می امپراطوری که بر شمرديم در يکی از دوره

م می ھای بوميان آفريقا معموالً عمر کوتاه داشتند و چند قبيله را در سرزمين امپراطوری ه ھ ا زور ب تند ھای کمابيش کوچک ب ھای امپراطوری. پيوس
غ ايدئولوژيک پوستان قاره سرخ ديريت و تبلي با م مدت دراز و  رای  پراطوری بزرگی ب ه ام د ک ا بودن ا اينکاھ شتند و تنھ اه دا ی آمريکا نيز عمر کوت

 .کارآمد بوجود آوردند
ا قانونی)آشوکا(ھای قديم مصر، بابل، آشور، ايران، ھند  امپراطوری انی و ي ينی، آرم ستگی د دارتر و ھمب د و پاي بزرگ بودن ، چين و ژاپن معموالً 

تند ل. بيشتری داش ه کام ن و مقدوني انی آت پراطوری يون رايش در ام ن گ ديريت رومی و اي انون و م ه زور ق ه ب پراطوری روم ک يز در ام ود و ن تر ب
 .ی شھروندی روم، چند قرن دوام کرد توسعه

ود ھا مسيحی و دين، مايه ھا و ژرمن ھای عرب و ترک و مغول مسلمان بودند، و امپراطوری فرانک در قرون وسطا امپراطوری ا ب .ی پيوستگی آنھ
شريت را داشت ھا حامل انديشه اين امپراطوری شتی دادن ب نی خود ماموريت آ دئولوژی دي ا اي ه ب د ک انی بودن ھای امپراطوری. ی يک حکومت جھ

ک، ھای پرتغال، اسپانيا، ھلند، فرانسه، بريتانيا، و امپراطوری امپراطوری. دريايی و زمينی: جديد بر دو گونه اند ا، و بلژي ان، ايتالي د آلم و پدي ھای ن
لطه اياالت متحد و ژاپن از فتح و استعمار سرزمين ر س وام زي نابرابری اق ژادی و  اگونی فرھنگی و ن ا گون د و ويژگی آنھ ی ھای فرادرياھا پديد آمدن

ود آن ا ب ن امپراطوری. ھ ی از اي ند برخ دت بخش پراطوری آن را وح ر ام ه سراس زی ب درت مرک انون و اقتصاد ق گ، ق ر فرھن ا نش يدند ب ا کوش -ھ
يدند نوعی کردند؛ و برخی ديگر با روا شمردن خود ھا می ھمچنانکه رومی خويش کوش انگزار  ان فرم مختاری فرھنگی و اقتصادی و سياسی مردم

د ود آورن ه وج ا ب ان آنھ تگی مي ه دولت. ھمبس د ک دار ش امی پدي رايش ھنگ ن گ زی امپراطوری اي ای مرک ات ملت ھ ده و احساس اتوان ش ا ن اوری ھ ب
م( تعمره) ناسيوناليس ود  در مس ه ب يرو گرفت اره امپراطوری. ھا ن ای ق ه در دوره –ای  ھ پراطوری فرانس د ام يه در دوره مانن اپلئون و روس ی ی ن

ا و کمونيست ھا و چين در دوره ی ھاپسبورگ ھا و اتريش در دوره ھا و نازی ی ھوھنزولرن ھا، و آلمان در دوره ھا و کمونيست رومانوف ھا ی منچوھ
ظ دولت متمرکز اند با کفايت اداری، اقتصاد حمايت اند و کوشيده ھای قومی داشته کمتر کشاکش – دئولوژيک و حف ا اي لی ي شده، گسترش ھمبستگی م

 .خويش به خود وحدت بخشند
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داريوش آشوری

ی ھزارتو مجله

2

79 of 952



 

  تاريخ ساده
 

 
 

 ھای باستان امپراتوری
قوم ديگر را  ر«در جھان باستان ھر قوم  چون نمی می» برب ناخت  د ش ان او سخن گوي ه زب ظام قوم. توانست ب د يک ن ته بودن ه توانس تانی ک ھای باس

ده،. ی گسترش ثروت و قدرت خود با تسخير و به بردگی گرفتن بربرھا افتادند اجتماعی موفق بنا کنند به انديشه ه ش از تجمع چند قوم به بردگی گرفت
ود و. جنگ و باج و مذھب: کننده داشتند ھای باستان سه نظام متحد امپراتوری. ھا پديد آمدند امپراتوری پراتوری الزم ب جنگ برای حفظ و گسترش ام

ينی شکوھی باج برای جمع ن نظام زم به اي ذھب اغلب  د، و م ا کنن پراتوری را بن ا نمادھای شکوه ام پراتور ت آوری ثروت و تمرکز آن در دست ام
شگر باج به کار ساختن لشگر می: ساختند اين سه يک چرخه می. کرد افزود و قدرت قدرتمندان را سرنوشتی مقدر تصوير می آسمانی نيز می د و ل آم

 .کرد تا آرامش خود را حفظ کنند دھندگان کمک می داد و مذھب به باج به زور سرنيزه مذھب را گسترش می
 

 ھای مدرن امپراتوری
م کردند و از ھمه چيز يک روايت کلی می تر می ھايی بنا شد که امور را به سرانگشت تحليل ساده جھان مدرن با اعتماد به فراروايت ا عل ساختند که ب

ه ی مذھب بنا شود خود اصل شد و حتی مذھب را تنھا در آن نظام اخالقی مدرن به جای آن که بر پايه. تجربی قابل شناخت بود ه ب تند ک يد دانس ا مف ج
 .ما به اخالق نياز داريم پس بھتر است خدايی وجود داشته باشد: کند نظام اخالقی کمک می

ود، قوم فرض ی پيش جا که مدرن شدن با نقد دائمی و بدون مالحظه از آن شدن پيش ھای سنتی ھمراه ب درن  د م ه در فرآين ايی ک به جھان ھ د،  از بودن ت
ندگان،. مدرن بود ھای پيش مسئوليت اخالقی مرِد سفيدپوست متمدن کردن اين گروه. نگريستند مدرن با نظر تحقير می پيش به اين ترتيب سيلی از جوي

سئوليت. سرازير شدند» مانده عقب«ميسيونرھای مذھبی و آبادگران به کشورھای  آبادگران معموالً به قوم خود وفاداری بيشتری داشتند تا صرفاً به م
 .ماندند مانده می طور عقب ھا ھمين مانده رسيد و عقب ی آبادگری و عمران و استعمار آنان بيشتر به خودشان می اخالقی خود، پس ثمره

ل عقب قوم عقب درن شدن، علت عقب مانده معموالً به جای يافتن عل قد سنت در جھت م خود و ن دگی در سنت  نه مان ادگران بيگا دگی را در آب ای مان
 .طلبی و استعمارستيزی آغاز شد تا ملل آزاد متولد شوند به اين ترتيب در انتھای دوران مدرن، استقالل. کردند ديد که او را تحقير می می
 

 مدرن ھای پُست امپراتوری
ه فراروايت مدرنيسم با بی پُست شدن ب ا آغاز می اعتماد  خون جنگ فراروايت: شود ھ ه  ه ب ايی ک ِت ھ دند و در اضطراب از نھاي ته ش انی شس ھای جھ

شد، طلبی اقوام عقب با استقالل. جنوِن انسان و نابودِی نژاِد او در جنگِ اتمِی بعدی رنگ باختند مانده، بنيان اخالقی استعمارگران ھم به چالش گرفته 
ه جايشان ديکتاتورھای: طلبی ھم خود نتوانست بنيان اخالقی نوينی درافکند اما استقالل تا ب د  يرون کردن ه را ب اغلب ملل مستقل استعمارگران بيگان

 .گران خودی بنشينند نظامی و چپاول
دند ھای بين ھای متعدد و شرکت به اين ترتيب امپراتوری مدرن بر رسانه ا ش ی بن ه: الملل يزنس و تبليغات ماي مدرن ھای پُست ھای اصلی امپراتوری ب

 .گردانند المللی را می ھای بين داران جزء و کلی ھستند که شرکت ھستند و امپراتورھا اغلب سھام
 

 امپراتوری کھکشانی
ده ]1[»بنياد«ھای علمی  در سری افسانه ار اي ن ب لد شد از آيزک اسيموف، برای اولي انی متو پراتوری کھکش بر. ی ام ه  نظامی عظيم و کھکشانی ک

ا يک  سيارات متعددی حکومت می د ام اريخ-روان«کن قدرت آن،» دان ت ام اوج  نی می اش را پيش  زوال در ھنگ ادی تأسيس می بي د و بني تا در کن د  کن
باره ھنگام زوال تمدن کھکشانی، با تأليف يک دائرة سان المعارف دانش بشری را از زوال نجات دھد و از فرو افتادن دو اريکی و ی ان ھا در عصر ت

 .گيری کند نادانی پيش
شد و بيشتر از ھمه در سری شش ی امپراتوری کھکشانی در افسانه ايده ستاره جنگ«ھای  ی فيلم گانه ھای علمی ديگری تکرار  وه ]2[»ای ھای  جل
 .کرد
 

 ھا رشد و زوال امپراتوری
با اين قياس، قدرت. اکسيژن عامل اصلی حيات و عامل اصلی پيری است: تنفس ھم ممد حيات است و با اين حال ھر نفس قدمی است به سوی مرگ

به ھاست و اعمال قدرت يک تنفس ضروری است که بدون آن امپراتوری می چون اکسيژن برای امپراتوری دمی  خود ق درت  ال ق ميرد، اما ھر اعم
 .سوی زوال امپراتوری است
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 .انگارانه است ی فوق يک روايت ساده نوشته: توضيح ضروری

[1] The Foundation Series 
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 ھايی از نوع ديگر امپراطوری
 

 
 

ان منتشر می ھا از روی نقشه امپراطوری ه ھر سال از سوی ناشران گيتاشناسی در سراسر جھ ده ھای جغرافيايی ک اند و ديگر مدت شود حذف ش
ريش  ا ات انی و حت ران، روم، عثم پراطوری اي امی از ام شما ن ه  م مجارستان نمی –زمان مديدی است ک پن را ببيني د ژا م کشوری مانن د و اگر ھ بيني

ده متوجه می پراطوران برجای نمان شويم که از آن ھيبت امپراطوری کشورگشا و استعمارگر چيزی جز يک کاخ و امپراطوری با لباس ھای کھن ام
ت؟ می توان از محو شدن امپراطوری اما سؤال اينجاست که آيا واقعاً و به طور قطع می. است وان از فروپاشی امپراطوری ھا سخن گف ھای سياسی ت

ه اھميت) حتا به گفته پوپر که يک ضد مارکسيست است(سخن به ميان آورد ولی آنچه که جای آنھا را گرفته آن چيزی است که مارکس  به درستی ب
شرکت. »اقتصاد«آن اشاره کرد، يعنی که  رای آنکه ھر چه بيشتر  غول در دنيای کنونی ھر روز شاھد ھستيم  شده ب ام  ا شرکتی ديگر ادغ ايی ب آس

له. بتواند امپراطوری خود را در عرصه بازار آزاد به رخ حريفان بکشد ديگر به جای آنکه با مسلسل و توپ و لشکرکشی به کشورھای ھمديگر حم
باع می ب را اش ازار کشور رقي ود ب اس و محصوالت خ ا اجن د ب ج می کنن د و اقتصاد آن کشور را فل تگی اقتصادی کنن ه نوعی وابس د و آن را ب کنن

بازار. کشند می ه از اقتصاد  ته ک ه کشورھايی پيوس ه قافل با سرعت ھرچه بيشتر ب حتا کشوری مانند جمھوری خلق چين نيز در اين چند سال اخير 
يا حمايت می ارت سبز  ا ک تند را ب تعداد ھس ه دارای ھوش و اس انی ک د کس ه اسارت بگيرن فراد يک کشور را ب کنند و از سوی ديگر به جای آنکه ا

ارت می ه اس گاه ب ک دانش وی ي ذيرش از س ت پ ا درخواس ھروندی و ي ای ش د اعط ن. گيرن ه ھمي ل ب از در اص م ب ه آن ھ ری ک پراطوری ديگ ام
د ھای اقتصادی برمی امپراطوری تا در اي که ح ا ھمان اينترنت است  يای مجازی ي ه زده ئولوژی گردد امپراطورھای دن م رخن يا ھ ترين کشورھای دن

ده است کرده است و پايه نيز نمی. ھای حکومت آنھا را متزلزل گرداني خر  که امپراطوری در آ وان گفت  ن ت ه صورت کامل از بي ھم ب ھای سياسی 
ی داده ھای منطقه بلکه جای خودشان را به پيمان. اند رفته بر امپراطوری ای و فرامل ن طريق در برا تا از اي د  ه بوجود آمده ان د  ھای ديگر ک ه(ان ا ب ام

تند پی آن ھس د) صورت امپراطوری که خودشان در  امين کنن نافع خودشان را بيش از پيش ت ند و م تادگی کن يه. ايس ا، اتحاد ن اتحادھ ارز اي ه ب نمون
ه در آنچه که مشھود است تغيير نوع امپراطوری. تاز امريکا به مبارزه برخاسته است اروپاست که با امپراطوری و حکومت يکه ھا و روشی است ک

. ھا اند و نه نابودی امپراطوری پيش گرفته

حميد صداقت

ی ھزارتو مجله

5

82 of 952



 

 آخرين امپراتور يا سايکو
 

 
 

  ]1[آخرين امپراتور
  ]psycho(]2(سايکو

 بازی در سه پرده
 

 :افراد بازی
 .شود می B.N.Cی گلوبال  اش، يعنی ھرودوکس، خبرنگار شبکه يک امپراتور که با برداشتن ردا مبّدل به نقش مقابل

 
 :مکان بازی

 .ھمان اخترکی که شازده کوچولو ساليان پيش در آن پا گذاشت
 

 ی اول پرده
 )طلوع آفتاب(

دفون کند که ضبط  ابزارش را امتحان می. زند ھرودوکس قدم می اه می ساعت. صوت بسيار کوچکی است و يک ھ چ اش را نگ د و انگار از آن ھي کن
قره. فشان ِ مرده گذاشته شده که آن را بپوشد و امپراتور شود به ضرورت بازی، ردای مخملين سرخی، روی يک آتش. فھمد نمی ای ھدفون ھم با تل ن
ن. کند که زياد تفاوتی ھم نمی. (گر تاج باشد تواند تداعی اش می رنگ سرخ مخملي ا  چرا که امپراتور وجه تمايزش با مردم عادی تنھا ردای  اش است ب
 )-توضيح از مولف و کارگردان بازی است -.افتد دار می ھای سياه دارد و آدم ياد صد ويک سگِ خال ی پوستی سفيد که خال حاشيه

 !اش اين خود امپراتور بزرگ است نه نشان! تعظيم کنيد! احترام بگذاريد. شوند امپراتور بزرگ وارد می): صدای ھرودوکس پشت به تماشاگر(
 )آورد اش را باال می امپراتور به نشان ايست دست. خواھد جلو بيايد می. شود ھرودوکس خم می(

 شوی؟ گونه، وقاحت را تمام کرده و به ما نزديک می کيستی که اين: امپراتور
رودوکس رودوکس: ھ ن ھ ان م بکه. ام قرب ن از ش ردين؟ م ال  فراموش ک ازه. B.N.Cی گلوب ما رو دارم اج ا ش بی و رسمی ِمصاحبه ب خاطر. ی کت

 مبارک ھست؟
 جاسوس که نيستيد؟... بله بله) من و من کنان( -
 .تون فقط چندتا سئوال دارم از خدمت! حضرت من غلط بکنم نه اعلی -
 چه سودی برای مملکت من و رعايايم دارد؟ -
 ...دونيد اين گزارش اگه چاپ بشه روبط تجاری و سياسی و فرھنگی بين زمين و اخترک شما خب می -
 .کار مبر لفظ مّصغربرای سرزمين من به! خاموش -
 .ببخشين -
 )سکوتی سھمگين(
 )غروب آفتاب(

 .توانی بنشينی و آغاز کنی می) جويانه تر و دل آرام:(امپراتور
 .کنيم يک دو سه شروع می...ممنون. بله: ھرودوکس

ه از اخت اليان سال می... ببخشين...سئوال اول؛ از آخرين گزارشی ک لو، س تيم، توسط شازده کوچو ما داش ذره از سرزمين ش به. گ ا  از اون دوره ت
 ھايی رو برای آينده داره؟ امروز کشور شما چه مراحلی رو پشت سر گذاشته و حاال چه برنامه

 .آورم ی کوچک ديگر کيست؟ به ياد نمی شاھزاده) کند کند و متظاھرانه به اطراف نگاه می تجاھل می( -
ی می. از پير و جوون. اش توی زمين ھمه می شناسن. ھمون که االن شده مدل. ھمون پسر موطالئيه... شازده کوچولو - يادش اھل گل. شن عاشقا به 

 بند؟ روباھه؟ ماره؟ گوسفند و پوزه. ذارن سرخا رو توی تجير می
- ... 
 .قبول نکرد و رفت. خواستين وزيرش کنين يادتون نيست؟ می -
تيم بله او آخرين گردش...برای خاطر يک غروب آفتاب لعنتی رفت. کم سفير شود خواھد برود دست اش که اگر می گفتم - پس از آن. گری بود که داش

 .مبادی ورودی را بستم و ھرکه وارد خاک کشور شد، ُکشتم

سپينود ناجيان
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 طور؟ شه بگين چه می. آد که اون ديدار روتون تاثير گذاشت خب به نظر می -
تند و من شبان ھای دور تّصور من بر اين بود که رعايای من بّره در زمان! ببينيد مرد جوان - اه فرمان. ام شان ھايی مطيع و رام ھس ھای عاقالنه و گ

ه آن سرخ، ک ن ردای  مرا از اي ود مھری که بديشان داشتم  رده ب بود، دور ک ه رنگ الجورد  ام ب ای من خيره. ھنگ يان رعاي ه در م سر، ک سری آن پ
 .سابقه بود، مرا به تغيير روش واداشت بی

 پس به شکلی از رفرم رسيديد؟ -
 )...گيج( -
 .منظورم اصالحاته -
 . ترين اصالح، تغيير رنگ ردايم بود و از سر اتفّاق بزرگ. به يقين. آری -
 )طلوع آفتاب(
 تونم بپرسم اين اتفّاق چی بود؟ می -
 .توانی می -
 !متشکرم قربان -

 اون اتفّاق چی بود؟
 .ام و ايضن تغيير رنگ آن به سرخ که بسيار نظرم را جلب کرد ريختن خون يکی از رعايا روی رنگ الجوردی ِ ردای سابق -
 .خب بگذريم...اش کرد شه رفرماسيون تلقی البته اين يک فرآيند فاشيستيِک و نمی -
به. کنم گی می آری بگذريم که گذشتن نيز زيباست و من از اين مکالمه احساس خسته - اب بعدی  شما نيز قدری در اراضی ما سير کنيد تا غروب آفت

 .ای و ضيافتی را ميھمان ما ھستيد چره صالح بدانيم شب. ياب شويد اذن ما شرف
 !بای. پس تا غروب آفتاب. باعث افتخار منه قربان -

 
 ی دوم پرده

 .چند ظرف و دو جام و يک بطری. ميزی چوبی ميان صحنه است
 )غروب آفتاب(

رودوکس ن ھم: (ھ ا تلف د ب ی زن رف م ش ح تم) ...  راھ ی فرس رات م ب ب ه امش ن ھمين. باش ت ک ن ادي ت رو آنت ر بفرس ور آن اي ن. ط ه اي ه ب ه ن ن
ن زودی نمی شه. اصلن انگار سيستم تقويت کننده نداره) آورد صدايش را پايين می(اين اخترک لعنتی. صدات قطع می شه...ِشت...زودی به اي .گفتم 

شوت... امم...تيترشو. ره کند پيش می زن دن کي يا ب ايکو  زن س ايکو جذاب. يا ب يليکوناتو اون... اوکی جيگرم... تره آره آره س ام اون س ر بي در زودت ق
 .سی يو) ی خنده قه قه!(فشار بدم تا بترکه

 )کند ھرودوکس تعظيم می(
 تون برطرف شد؟ گی سالم قربان خسته

ر دوست می ما ھنگام صرف غذا بيش. ھای غامض و پيچيده طرح نکنيد شما ھم زين پس پرسش. کمی بھترم: امپراتور ه صحبت داريم ھم ت ی مان ماي
 .انبساط خاطر باشد

 حاال مايلين از چی بگيم؟!بله چشم حتمن) خندد می( -
 خواھيد بدانيد؟ گريد؟ چه می شما پرسش -
 تون برسيم؟ خيال کنم وقتشه که به زندگی خصوصی -
 .کنم ی شخصی برحذرتان می از وارد شدن به حيطه! مباد -
 چرا قربان؟ -
 .من بايد نزد رعايا اسرارآميز و دست نيافتنی بنمايم. ای از ابھام باشد زندگی بزرگان ھمان به که در ھاله: سھل و ممتنع -
مردم اين روزا. تره تا حرفای تخصصی و سياسی اما بايد بھتون بگم که دونستن اسرار داخلی بزرگان برای مردم خيلی جذاب. اين ھم حرفيه... بله -

 .پوشيد، آخرين دوست دخترتون کی بوده، ديزاينر داخلی قصرتون کيه و از اين حرفا خوان بدونن شما چه لباسی می تر می بيش
 .جا ھرچه من بخواھم ھمان است کنم که اين تنھا به اين بسنده می. تان نيستم متوجه سخنان -
 )طلوع آفتاب(
 )کند ھردوکس جام امپراتور را پر می(
 اجازه دارم به سالمتی شما بنوشم؟ -
 ...و جام مرا ھم. حتمن اين کار را بکنيد -
 ...بله بله چه افتخاری با شما و بعد شما  -

 !چيرز. به سالمتی شما. بفرمائيد
 !گوارا باد. بله -
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 طور نيست؟ اين. فکر می کنم بتونيم خيلی صميمانه گپ بزنيم -
 شود؟ می. تر بود شد که اين ردا را مدام نپوشم و درآورم به اگر می -
 !پوشم آرم و می منتھا من ھی درمی. کنم کار رو می منم دقيقن دارم ھمين... ببينين. ده تون نمی نه متاسفانه کارگردان بازی اين اجازه رو به -
 !گوارا...می پندارم که آری -
 !نوش -

 .برديد جايی که ھستيد شد مرا با خود می کاش می) با صدای ضعيف: (امپراتور
 نه؟. افتخار بزرگيه. آد اسم شما توی تاريخ می. خاصيت شما ھمينه. شما امپراتورين. دونيد که امکان نداره قربان می) با خنده: (ھرودوکس

 !نوش...  -
 !چيرز -
 )پوشاند ھا را می صدای موسيقی از دور آرام آرام بلند شده و صدای حرف(
 )غروب آفتاب(

 
 ی سوم پرده

 ...نور، آھسته کم می شود و . آيد نوای موسيقی ماليمی از دور می. ردا روی زمين افتاده. که سرش روی ميز است، ولو شده ھرودوکس درحالی
 

 اين امپراتوره کو؟. فرستادم ساعت چنده؟ لعنتی بايد اين گزارشو می! وای.) کند کشد و سرش را بلند می ی می ُخّره: (ھرودوکس
 )کند ُسراند و صدايش را کلفت می اش را روی صندلی ديگر می تنه کند و آرام پائين کمی اطراف را نگاه می(

 !ما در خدمت شمائيم. کارتان را ادامه دھيد. جا ھستيم بله بله ما اين
فرد موھوم.(طوری حرف نمی زنه دونم اون اين می! نه)کوبد روی ميز اش را می دست( يک  ا خرخره) رو به تماشاچی يا  تين من ت چرا متوجه نيس

ن می.(بايد اين گزارش تموم بشه. به جای دو نفر حرف زدم. به جای دو نفر خوردم. ام مست يند مستاصل روی زمي ه) نش زارش ي خرين گ ن آ ايد اي ش
شه. بايد توی تاريخ ثبت بشه. خبرنگار از يک امپراتور باشه نی... دو سه يک...يک دو سه...سه دو يک. بايد فايل ب رو... رو آنت حال روی بی...(ب

 )کشد زمين دراز می
 )غروب آفتاب(

 .گيرد سکوت و تاريکی، به مدت طوالنی تا طلوع آفتاب بعدی، صحنه را فرامی. شود شود و موسيقی ھم قطع می صحنه تاريک می
انه ه نش ور ضعيفی ب و ن تی آرام آرام، پرت اب، اخترک را روشن می وق وع آفت ودن طل اھم، را ی نزديک ب ا ھر دو ب پراتور، ي ا ام د، ھرودوکس ي کن

 .دارد اند و با تبختر قدم برمی ھايی که به کمرش وصل بينيم که ردای سرخ بر دوش دارد، با ھمان ھدفون و سيم می
 )طلوع آفتاب(

 
 .پايان
 85فروردين -سپينود

 

 )The last emperor(فيلمی از برناردو برتولوچی  ]1[
فيلمی از آلفرد ھيچکاک  ]2[
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 شوند بلوطھايی که سرنگون می
 

 
 

ه توان به چگونگی پيدايش حکومت و به وجود آمدن طبقه شناسانه به راحتی می از رويکردی جامعه سلما ھا و الي رد م اره ک اعی اش اوت اجتم ھای متف
اعی دارد پيدايش تمدن نقش به اعی و تمرکز نيروھای اجتم يرامون رويکردھای اجتم زوم نظم پ ئی. سزائی در به وجود آمدن ل ع ابتدا ثر جوام در اک

اعی در می اوت اجتم ای متف توان عدم وجود حکومت را مشاھده کرد شايد بتوان گفت عواملی مختلفی ھمچون عدم مالکيت خصوصی يا نبود گروھھ
به سزائی دارد له. عدم وجود حکومت در چنين جوامعی نقش  ه مقو انه ب ن نوشته از رويکردی جامعھشناس ه ھر جھت در اي گاه ب پراطوری ن ی ام

م می نمی پراتوری ھ ن حکومت و ام تی بي ع ح ود در واق ه ش وان ريش د ت اوتی دي ه. ھايی متف انه ريش اه مقدس اطيری و گ ار اس اه ب ه گ ه واژه! ھايی ک ب
انگرايانه(شايد بتوان گفت رويکردی اومانيستی . دھد امپراتور و امپراتريس می م می) انس ه چش ن نوشته ب ن در پشت اي دام از اي خورد گرچه ھيچک

يه دھد که می دھند اما وجود داشتنشان گاھی اين برداشت را می تر شدنش نمی ايسمھا ھيچ اھميتی به موضوع و روشن ه زاو ن از چ ای سخن فھميم مت
وان ! خواھد بگويد گويد و احيانا چه می می به عن پراتوری  ام نوشته خود را از ام نه ن ين جھت من خودخواھا به ھم سرنگون بلوط« باری  ه  ايی ک ھ
ير می» شوند می سرنگون می. نويسم دھم و مشق خود را می يعنی نامی که مدتھا قبل آندره مالرو به اثر خود بخشيده است تغي ه  شوند بلوطھايی ک

ا می. نامد ھر ملتی رياکاری خود را دارد و آن را فضيلت خويش می: گويد می» فراسوی نيک و بد«نيچه در کتاب  ه جای واژه  آي وان ب تی«ت از» مل
کند برايم مھم اينکه اين سخن چه معنايی را داللت می! نامد ھر انسانی رياکاری خود را دارد و آن را فضيلت خويش می. استفاده کرد» انسانی«واژه 

ی ه آن م تی ديگری ب ار دالل ه ب تم ک من ھس ازه نيست در واقع اين  ی روح ت ه قول ان خودساخته ای در آن می دھم و ب ما را وارد جري ای دمم و ذھن ش
مرو کند آنی نيست که می کنم که شايد بی شباھت به يک بازی واژگانی به نظر نرسد اما آنچه در انتھا جلوه می می پنداريد در واقع من شما را وارد قل

ضيلت خود. ام امپراتوری خود کرده ه آن را ف يد ک اری ندار برای خود رياک يز  ما ن ا ش تيد؟ آي آيا شما خود يک امپراتور يا امپراتريس برای خود نيس
ورد آيا تا به حال قلمرو آرام. ريزد تان فرو می شده دانيد؟ روزی خواھد رسيد که بلوط ساخته می يعم م ه قلمرو وس بوده ک تان در ھم شکسته است؟ گاه 

ه ده و ھفت م ش اه از ھا و ماه تاخت و تاز قرار گرفته و گاه يک، تنھا يک ناشناس، يک غريبه موذی وارد قلمرو ذھن رده و گ رويم را مغشوش ک ا قلم ھ
ضيلتھايم شما چه پنھان که امپراتوريم را نيز دچار حرمان کرده و به ورطه نابودی کشانده است اما می با ف عا آن  !دانيد دوباره  ن واق ايد اي ا ش ه واقع ن

چه می! ای فضيلت نيچه يد  د  نباشد، بفھم د و نگويي ھوا تکان ندھي تھايتان را در  دا دس ه خ ما را ب ويم ش ه است«گ ما چشم» ديوان ه ش ه ب من مرموزان
ده است زند و بی ام ھمانند آن گرگ که جامه مادربزرگ در تن کرده و آشنا می دوخته ان چشم دوزان ما و حرکتھايت به ش تم می! گمان  ه داش گفتم در بل

ا می ام بلوط ھمچون مواقعی من دوباره ھمه قوايم را جمع کرده و نگذاشته ما چطور؟ ام امال سرنگون شوند ش گاه می ھايم ک د  ه از ريخته داني شود ک
زوده. ام ھايی دزديده؟ نه برداشته ام نيز بلوط ھايی که ديده بلوط رويم اف بر قلم يده و  دس روحی در آن دم ريس مق ا. ام برداشته و ھمچون يک امپرات ام
يد بلوط» شوند ھايی که سرنگون می بلوط«خواند  رود وقتی اين جمله را می دانيد گاھی خواب از چشمان می می چرا با خر  ا آ د؟ ام ا سرنگون گردن ھ

د سر ھايی که می دانيد مثل ھر فصل دوباره بلوط چيز ديگری ھم بد نيست بگويم، می. ھيچ. گويی به واقع ھيچ چيز از خطر سقوط رھايی ندارد ريزن
 1385فروردين ماه  14سورا . آورند و دوباره شما امپراتوری خود را خواھيد داشت، مطمئن باشيد در می

سورا
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 امپراتور: شغل
 

 
 

ه. آھای ملت سيستم دموکراسی ھزارتو ما رو مجبور کرده که راجع به ديکتاتوری مطلب بنويسيم جا ک ا از آن موضوع ديکته شده امپراتوری است ام
خاری ترای افت يک دک نه  ھر امپراتوری نياز به يک امپراتور دارد ما از امپراتور شروع ميکنيم و باز ھم از آنجا که امپراتور يودن يک شغل است 

د) با ھر دو پا. ( ما از زاويه شغلی يک امپراتور به موضوع دخول ميکنيم پراتوری حکومت ميکن يک ام بر  که  پراتور. امپراتور شخصی است  ام
و و. بودن يک شغل مردانه است که بدور از حضور فمينيستھا و برابريطلبان جنسی وارد عرصه مشاغل سياسی شده بوده است امپراتور اگر زورگ

ود د ب سورھا. مستبد نباشد اسمش رئيسجمھور خواھد بود و سرزمين تحت حاکميتش بجای امپراتوری، کشور خواھ ل داينا ا مث ه امپراتورھ جا ک از آن
ده ار انقطاع نسل ش ه دچ وان در نقش ط ميت پراتوری اصيل را فق ون نسخه اند، ام م اکن ه ھ د ک ر چن رد ھ تجو ک ديمی جس رای ھای ق ال آن ب ھای ديجيت
ود است د و عسل. سرگرمی موج يرد و قن تبداد شکل ميگ ر اساس زور و اس ه ب تی است ک پراتوری حکوم ه حکومت! ام د ک د اگر ميگوئي ميخوري

شکرپاره ھم  از  وده است ب اد می! اردشير دادگر و يا ھخامنشيان امپراتوری بوده است و اگر ب گر ي ادل و داد انی ع وان حاکم ا بعن د اگر از آنھ خوري
خواھيد روزی امپراتور شويد حتما بايد سربازی رفته باشيد چرا که ھيچ امپراتور در تاريخ با کارت معافيت امپراتور نگشته است و اگر می. کنيد می

يراه نرفته. ای بدون اسلحه و جنگ شکل نگرفته است ھيچ حکومت امپراتوری ما بنابراين اگر تصور کنيد که امپراتور شبيه شاھنشاه است زياد ب د ا اي
وده است خوريد اگر تصور می می! شربت زعفران ته. کنيد که ايران روزی امپراتوری ب مپراتور وجود داش نه ا اريخ دو گو با ت دو. در ت وع اول  ن
به حکومت می. دار شده و نوع دوم با ط دسته نقطه نوشته می ی خودشون  درت و زورگوئ سته امپراتوران دو نقطه با ق پراطوران د ا ام يدند ام دار رس

ی از آن نشانده ايفای نقش می عنوان دست به ا سرمی کردند اگر خالف رفتن و می شون می زد از دسته ھ يرن گ ا مريض بشن و بم .فرستادنشون مصر ت
ل و ترسو  -1: امپراتوری شغلی است که برای احراز آن نياز به موارد زير داريد دبخت و علي اير و -2يک مشت ملت ب ابھی سرزمين ب دار متن مق

افرت -5دو سه تا نقشه حمله و کشتار و خونريزی  -4چند فقره فرمانده که سطح آرزومنديشان به امپراتوری نرسد  -3خشک  رای مس افی ب ان ک زم
تار  -1: و سرکشی به سرزمين تحت حکومت موارد الزم برای دوران امپراتوری ه و دس ا عمام اله ي اج، ک ه روی سرتون(يک عدد ت ھر چيزی ک

رد -3ی مبارکتون آويزان خواھد بود  مقداری حمايل و نشان رنگ و وارنگ که روی سمت چپ سينه -2) قرار بگيره بجز مو خار ف چند عدد اتوی ب
ما  ورم ش لوار و يونيف ر ش و ب پراتوری  -4اعال برای ايجاد خط ات ندان ام ان و خا رای تشکيل دودم اگرا ب ابھی قرص واي دار متن ا -5مق افی ت عمر ک

پراتوری  لحظه عد از ام ره شاعر -1: ی مرگ در جنگ توسط فرماندھان خودی يا کشته شدن بدست يکی از فرزندان موارد الزم برای ب يکی دو فق
يک معمار ممتاز برای ساخت مقبره در اشکال مثلثی يا مربعی -3نويس قلم به مزد  دو سه نفر تاريخ -2عارف مسلک و عاشق جھت سرودن مدايح 

يک عدد کالغ سياه برای نوشتن درباره شما  -5چند ھزار سال فاصله برای اينکه موضوع ماھنامه ھزارتو شويد  -4

کالغ سياه
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 حکومِت آقام
 

 
 

دی از چھارراه انتظام، صد قدم که می ه مھ يده ب باال، نرس انی يک کوچه آمدی  قاخانه داشت ی سرازير بن خ ه سرش س ود ک شاپور، يک. بست ب از 
آمد پايين، دسِت راست يک داالن باريک خورد می پله می. دو دھنه در چوبی سفيد داشت، قِد آقام. ی ما وسط ھمان کوچه بود خانه. شد ايستگاه ھم نمی

زدی کنار، يک حياط بزرگ بود، پر اطلسی و ياس و پرده را که می. ی برزنتی زده بوديم که حياط پيدا نباشد ته داالن پرده. رسيد به حياط بود که می
شته گفتند آقام روزی که ھاشم ی کنار ديوار ھم يک درخت بھارنارنج بود، که می راسته. شمعدانی با دست خودش کا ادرم. مان به دنيا آمد، خودش  م
ام کرد می اش را ھم جدا می سبز و پونه ريحان. آورد سر سفره چيد می جمعه به جمعه می. کاشت خوردن می اش سبزی زير سايه يد. برد برای آق شب ع

رد شان را عوض می خاک. کشيد بيرون ی حياط می ی گوشه خورده ھا را از زير مشمع باران آمد، گلدان ساالر می باغبان باغ سپه ه. ک م ب ستی ھ يک د
تاق آسمون اِی وسط حياط که مرغابی چيد دور حوض فيروزه ھا را می شدند، شمعدانی کشيد، نو نوار که می شان می سر و روی به  اش دايم حلقش رو 

م اطلسی پای ھره. ھای خالی سر نرده، جلو اتاق آقام انداخت توی حلقه ھا را ھم می دانه از ياس يکی يک. گرفت باز بود و داشت پر می وان ھ ی لب اي
ام صدا می. بردند اتاق آقام کردند، می شان را پر ياس می دخترھا دامن. مان تماشا داشت شد، حياط ارديبھشت که می. چيد می ردايش آق ه باغبان ف زد ک

تی ی آقام می پيرمرد ھر دفعه يک دبه عرق خارشتر خانگی ھم برای سنگ کليه. اش را بگيرد ساالر را خبر کنند، برود مواجب باغ سپه ه وق آورد، ک
شين. خلق تندی ھم داشت. سرھنگ بود. کند، آقام برزخ نشود سفارش يکی را می ه می صدای ما د می اش ک ادرم بلن د، م اش را دستی شد، چادر دم آم

رفت که وقتی آقام داالن را رد می گفت و می می. گفت که من بفھمم آقام آمده وقت ھم برای اين نمی ھيچ. آقات آمد: گفت داد، می يک تابی دور کمر می
تاده باشد زند، مثل ھميشه زير آن بھارنارنج راسته ی برزنتی را کنار می کند و پرده ا می. ی کنار ديوار ايس ه م االی سرسرا ک تاق را ب يک ا تيم  نشس

ه. ھا سرسرا را خالی کنند داد زن فقط وقتی که مھمان داشت، پيغام می. آمد  پايين نمی. اش را برده بود آنجا ی اثاث ھمه. خالی کرده بودند برای آقام گفت
ادرم. کرد حرف بزند کسی ھم جرأت نمی. ھمين جوری بود. ھای زنانه را از جلوی راه بردارند رود، کفش آيد و می بود وقتی مرد غريبه می ی م طفل

ه از سربازخانه می ھر دوره. زد که دعوا راه نيافتد ھا می شد، يک دستی ھم به کفش ھر دفعه که رد می د ای يک گماشته داشت ک صندلی. آم يکی از 
م آن. نشست رسيد، می ھای ايوان باال را گذاشته بوديم دم در، توی ھمان داالنی که به حياط می لھستانی ود، ھ ده ب م رانن ود، ھ ا ب ه بپ م خان ع می ھ موق
ام می ای، کسی می يک وقتی ھم اگر سلمانی. آورد برد و می آقام را می. بنز سفيد آقام دستش بود. مثل پادوی حاال. پی فرمان: گفتند ه تم آمد، کارش ک

ته. برد، برای خريد خانم و دخترھا را ھم تا شاپور می ھا پری گذاشت، شب جمعه اگر آقام می. رساند برد می شد، می بودم، گماش تم  ی من که کالس ھش
تاد برازجون. آن موقع آقام خاطرخواه طلعت شد دبخت را فرس د ب قام فھمي ته پری. آ ت، يکی دو ھف عت را گرف ام دست طل ھم از ترس آق انم   رفت خ

ان روز داد ھاشم زد اين پرده. خواست بکشدش داده طلعت ببرد، می آقام سر اينکه غذای گماشته را می. ی مادرش خانه م ھم ن. ی برزنتی را ھ ِد اي بع
دتر پری. شد جريان طلعت زياد جلو آقام آفتابی نمی ود، ب ده ب حرِف طلعت پيش آم بيشتر. خانم ھم روز روزش چشم ديدن مادرم را نداشت، از وقتی 

ات تلخی. دعوا داشتيم  و سوزاند، تا يک ھفته جنگ آمد يک آتشی می وقتی ھم که می. ی مادرش بود ھا خانه وقت ھای دايم يک چشم مادرم از دست اوق
اختم. آن موقع که من زِن آقات شدم، ھنوز سرگرد ھم نشده بود: گفت روزی ده بار می. اش خون آقام اشک بود، يک چشم چيزش س ه. با ھمه  ھاشم ک

بود بعِد ھشت ماه که برگشت، اين زنيکه. به دنيا آمد، انتقالی خورد رفت ماکو اد. ی دھاتی ھم باھاش  ِک ب ھم خي ان سال پری! شکمش  ِد ھم م عي خان
ه رفت. ی برادرش ھا بروند تبريز خانه رفت از آقام اجازه گرفت که با بچه سر بدجنسی می... رفت ک ادرم از  رود م ه ب وده ک ه ب ام گفت خوِد آق .گفت 

ه از ھمان روز ديگر پری. وقت ھم طالقش نداد ھيچ بن بابوي د ا ده بودن نير آم ی. خانم را نديدم، تا شب ھفِت ھاشم که با طلعت و م دروغ چرا؟ از وقت
ھم دوره. مانده بوديم من و ھاشم. ھايش را گرفت و رفت، نه آقام آن آقای ھميشگی بود، نه زندگی ما رنگ ھميشه را داشت خانم دسِت بچه پری ی او 

اق ھاشم. خدمتش که تمام شد، رفت دانشگاه دنباِل مھندسی يک راست رفت ات خون ھايش کاسه چشم. ھفت سال پيش، سر ظھر که آقام آمد خانه،  ی 
ند. چھارتا تکه کاغذ مچاله ھم دستش. بود اق دست نز تاده. وقتی آمد بيرون به مادرم گفت کسی به اين ات ه فرس وب ھاشم را دو ھفت از. اند اردوی جن

فه فردا صبح. اما طاقت نياورد. ھمان دانشگاه يکی را روانه کرده سربازخانه پيش من، که خبر بدھد، کسی دلواپس نماند يد، اش قيا ه د ادرم را ک ی م
د ای بوده، اعدامش کرده مان کرد که توده آرام حالی رفتيم جنازه را تحويل بگيريم، آرام بعِد دو ھفته ھم که بايد می. گفت سياسی بوده، گرفتنش وی. ان ت
گذارم که عطر بھارنارنج تا تخت ھای سرسرا را باز می شود، پنجره حاال ارديبھشت که می. سال بعدش ھم مادرم دق کرد. ھمان دو ھفته آقام تمام شد

... اين بھارنارنج را روزی که ھاشم دنيا آمد کاشتم: گويد کند، باز برای ھزارمين بار می چرخاند، نگاھی می سرش را می. آقام برسد
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ھا  در باب ظھور و افول امپراطوری گنجشک» تفريحی –شناختی  جامعه«وگذاری  گشت

شناسی مورد بررسی شود از ديدگاه جامعه گيری امپراطوری منجر می ای را که به شکل در بخش اول حادثه. اين نوشته از دو بخش تشکيل شده است
نه دھيم، و در بخش دوم برپايه شناختی که از مناسبات و ساختارھای امپراطوری کسب کرده قرار می ن ھا و گزاره ايم و اشتقاق گما ی از اي ھای منطق

 .گيری از زمان، تصويری از آينده امپراطوری ترسيم کنيم شناخت، سعی خواھيم کرد با سبقت

ان ھا ھمين بس که مقامات نھادھای آموزش و پرورش کشور شکل گيری امپراطوری گنجشک از اھميت شکل به کودک م  گيری اوليه آن را جھت تعلي
وان  پيروزی «در کتاب فارسی دوم دبستان، تحت عن د جای داده» ٢ و ١راه  ه. ان تيم، ب که ھس برای شروع الزم است، در ھر سنی  ن ترتيب  ه اي ب

ار دانش رده و در کن وزان ھشت گذشته رجوع ک ن  آم اله اي ا درس«س ا دقت بخوانيم» ھ اره و ب ر عکس لينک. را دوب اب ھای زي ايی از صفحات کت ھ
 :ھا کليک کرد فارسی کالس دوم دبستان است که بايستی به ترتيب روی آن

 صفحه اول -١
 صفحه دوم -٢
  صفحه سوم -٣

 بخش يک
 :مقدمه

ل ھمه٥٤مطالب اين داستان که مجموعا از  ا نمی  جمله تشکيل شده است، امکان تحلي ه م ه را ب د جانب اد حساسيت. دھ به نيت ايج ه آن  رداختن ب ا پ ام
شده ای از معضالت به ھم پيوسته اجتماعی که در جامعه م در طول ھزاره نسبت به مجموعه يد  الی از ھا بدون تغيير محسوسی تکرار و بازتول اند، خ

 .لطف نيست
ده شکارا داستان جدال مابين ع ان و آ اريخ، پنھ پرزور، در طول ت ما  ناحق ا ی  تند و نيروي ادی ضعيف ھس درت م ا از نظر ق ر حق ام که ب ل  ای قلي

روه. شناسد تاريخ استثنائاتی را نيز می. ھا اغلب به نفع صاحبان زور تمام شده است، اما نه ھميشه اين جدال. حضوری مستمر داشته است يروزی گ پ
سانی داده و در طول کوچک حق تی ان اريخ شخصيت و حرم به ت وده است  درت مجھز ب ال ق زار اعم يه اب ه کل گرا بر دشمن ناحق و قدرتمندی که ب

 .جويان واقعی بوده است ھا ھميشه مايه دلخوشی و اميد دوستداران حق و عدالت ھزاره
ك اعضای آن ھم چه پيداست، ھدف از اين درس، آموزش اين اصل مھم به دانش چنان تك ت چون گنجشگ آموزان است كه اتحاد در جمع، حتی اگر 

ته گنجشک البته جنگ می.دھد گردد كه اصل درستی است و تاريخ به درستی آن گواھی می ضعيف باشند باعث نيرومندی آن می ھا و توانست بين دس
تند، انتخاب  ھا باشد، اما توجه به ذھنيت کودکان ھشت کالغ ماجرا ھس ل –گنجشک «ساله که مخاطبان اين  م می» في ل فھ ازد را قاب ان. س تفکر کودک
فيد و. روشن را شناسايی کند ھای ظريف و سايه ھا و مکانيزم ای از رشد نرسيده است که تناقض ساله ھنوز به مرحله ھشت ياه و س ن س اما مرزھای بي
.ھا تنومند، بزرگ و قدرتمند است ھا کوچک، ظريف و ناتوانند، در مقابل حريف آن ھرچقدر که گنجشک. کند ھای کلی را به راحتی درک می تناقض

ی جالب اين. شود ھا يافت می فرزندان خردسال در ھمه فرھنگ" ناميدن"برای » !عزيزدل مامان«يا » !کوچولوی بابا«ھايی نظير  جمله( ه در آلمان ک
 ).»گنجشک من«: خورد عبارت ديگری ھم مرسوم است که به بحث ما می» پرنده کوچک من«در کنار 

ام جثه کوچک آن. که کودکان از لحاظ جسمی به خوبی به ناتوانی و ضعف خود آگاھند نکته ديگر اين د از انج يا باي ه  ھا مانع خيلی از کارھا است، ک
د آن نا از بزرگترھا کمک بخواھن ا خواھش و تم ن يکی از واقعيت. ھا صرف نظر کند، يا ب ان است اي دگی کودک به. ھای سرسخت زن يل  آرزو و م
ه جمله. اند مشاھده کرد توان حتی در رفتار و گفتار کودکانی که تازه زبان باز کرده تر را می ھرچه سريع» شدن بزرگ« ی به ھمين خاطر است ک ھاي

خود»رشوه«، به منزله »ای پسر نازم، تو ديگر بزرگ شده... به به «نظير  دان خردسال  ه فرزن ای که اغلب پدرومادرھا برای پيشبرد مقاصدشان ب
 .دھند اغلب کارساز است می

تند اتوانی صفات گنجشک ھس ت و ن ی، ظراف ل. کوچک رعکس في ترس. درست ب ل دس ن و قاب ی گنجشک اولي ل و کوچک ی في ع بزرگ ترين در واق
م. ھا به ذھن خطور می کند ھايی است که با ديدن اين حيوانات و يا شنيدن نام آن ويژگی ن فرض را بپذيري به اين ترتيب دور از واقعيت نيست اگر اي
اھنامه«داستان احساس کرده و خود را در  ھا ھم آموزان کالس دوم خود را با گنجشک که دانش ، در شادی و سرودخوانی حاصل از»خوشی آخر ش

 . ھا بر فيل ستمکار، سھيم بدانند پيروزی گنجشک
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ھای قطاری که به ھمراه دھقان فداکار در تاريکی ھولناک شب کنار ريل. ھای دبستانی را به خاطر دارم ھای متعددی از کتاب من شخصا ھنوز درس
که. ام ای بود، چشيده که زن واقعا پاکيزه و با سليقه» خانم کوکب«ام و از نيمروھای  راند، دويده سوی فاجعه می فندان  بع گوس شما ھم حتما صدايی بع 

 شيری ھما را يادتان ھست؟  دندان. ايد کردند، ازياد نبرده حسنک را صدا می
د ود حضور دارن ل و احساس خ ا عق ان ب ا . کودک ا«ام روز ديگر »م ه ام زرگ«، ک ده» ب ل از اين ش ادمانی حاصل از ايم قب ه احساس غرور و ش ک

رای شرکت در جشن گنجشک يا پيروزی حق بر باطل فکر ما را از کار بياندازد، بايستی مقداری تأمل کنيم و ببينيم آيا دليل کافی ب ھا موجود است 
ير رای اين. خ ار می ب م ک اره کني اھی دوب يروزی نگ تان راه پ ه داس د ب ه . باي انی مشھور است ک ان آلم ز«در زب ه چي زار کلم تر از ھ يک عکس بيش
 .گويند کنند به ما چه می پس در ابتدا ببينيم تصاويری که اين داستان را ھمراھی می. »گويد می

  نمادھای قدرت
ه می. است» نظاره«يا » مشاھده«شناسی مدرن  ھای تحقيقاتی کيفی در جامعه يکی از ابزارھای روش ی ک ن پرسش محقق ی اولي کار ميدان ه  د ب خواھ

ه حاکی و در صورتی که موضوع تحقيق او گروھی انسانی باشد، نشانه. »بينم؟ چه می«: اين است" ميدان"بپردازد، در بدو ورود به  ھا و عاليمی ک
ھا وجود گاه بدون نماد داند که قدرت ھيچ زير او می. گيرند او جای می» نظاره«از طريق تقسيم قدرت در گروه مورد پژوھش است، در کانون ديد و 

ا » بخت«قافيه  ھاست تا تخت كه در فرھنگ ما ھم ھايی که زيور خيابان از انگشتری سليمان و تمثال. نداشته است ه رابطه آن ب اج ك اج«است و ت »ب
درت در عرصه ای صرفا شاعرانه است، ھمه واقعياتی عينی ھستند که تأثير آن بيشتر از رابطه تأثير رفتارھای صاحبان ق ھا در ذھنيت ما کمتر از 
 . اجتماع نيست

ط يک از کارکنان حضور ندارند تابلوھای اطاق ای، در ساعاتی که ھيچ  يا اداره خانه اگر در ساختمان وزارت رداريم و از شخصی بخواھيم فق ھا را ب
ود را پيدا کند، بی... بيند، اتاق رئيس، معاون، کارمندان عادی و  چه که می با توسل به آن بخصوص اگر شخص. ترديد او در اين کار موفق خواھد ب

يز  مذکور ايرانی باشد، زيرا ماشااله از ھر سه ايرانی دست کم دو نفر جامعه داقل صندلی و م زرگ«شناس ھستند و ح با» ب ی  ار خيل رئيس و ميزک
 . زحمت خواھند يافت خانه، يعنی ميزکار آقای آبدارچی را بی تر يکی ديگر از کارکنان وزارت اھميت

 : کنيم ھا نگاه می حال به ھمين منظور به گروه گنجشک
ه  تصوير دوم صحنه. تر است در بين دو تصوير، اولی از دومی با اھميت داد (ای است ک ه گنجشک) ٤٥تع ه صورت گل ه  ب ل حمل ه في شده و ای ب ور 

 : بينيم چه می. که در تصوير اول او فيگور اصلی است شود، حال آن سر ديده نمی به  کاکل در اين تصوير گنجشک. کنند ھای او را کور می چشم
ند بچه ھا صحرايی است که در آن چند قطعه سنگ، چند بته گل و دو آشيانه ديده می وطن گنجشک گنجشک شود که در يکی چند تخم و در ديگری چ
تند٩ھای بزرگسال  تعداد گنجشک. خورند به چشم می ايز يکی از گنجشک.  نفر است که در رنگ و درشتی ھيکل با يکديگر متقاوت ھس ا تم ا ام ھا ب

 . او کاکل به سر دارد. ديگران اھميتی يگانه دارد
.از ديگران دارند» فراتر«ھا برای ذھن فرد دارای اين پيام است که صاحبان اين نمادھا چيزی  ، عمامه، دستار و نمادھايی نظير اين)پاپ(تاج، کاله 
ھا است، معرفی کاکل به عنوان نماد قدرت در جامعه انسانی ما، ابداع من نيست، بلکه تا جايی که که موضوع تحقيقی ما جامعه گنجشک با وجود اين

ياه. دھد، ابداع خواجه شيراز است تحقيقات من قد می تار س جو دس ات ابواسحاق اين سال وف بت  بيه حافظ در شعری به قصد ث ه کاکل تش رنگ او را ب
 : کند می

  کاکل ھست تاريخ وفات شه مشکين/ بلبل سروسمن ياسمن الله گل
تاب ( ران را در ک ھنری اي املو يک«جايی ديگر روابط باالـ پايينی حاکم بر بخشی از جماعت  ا ش ه ب رده» ھفت ر اخوان لنگرودی بررسی ک از. ام اث

ط. ھای اصلی مناسبات ھرمی است شناسی ھيرارشی قدرت، ھيرارشی قدرت است و روابط باالپايينی از خصوصيت ديدگاه جامعه ن رواب که اي ن  اي
ی» شاھنشاعران«بين شاھنشاه تاجدار و شھروندان باشد، يا بين شاملو که تاج  اوت است روان شعر معاصر، بی برسر دارد و پ اخوان لنگرودی. تف

سالم. اسماعيل جنتی: در. (»!، شاملوی عزيزمکاکلگل «: شود طور آغاز می ای دارد به احمد شاملو که اين نامه ه ھای -ستاره باران جواب يک  نام
 ).١٢٩احمد شاملو به مھدی اخوان لنگرودی، ص
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يز می)فونکسيون(باری، از نظر کارکرد  د صاحب آن ن دتر از آن ، کاکل مانند تاج، کاله تيمسار يا عمامه به ارتفاع ق د و او را بلن ه ھست افزاي چه ک
درت است... ھا و درھای قصرھا و  ، چه در قامت شخص، چه در ارتفاع ستون»بلندی«اصوال . نماياند می ان ق خوب می. از ارک اران  ه معم د ک دانن
ا  می تر«توان قدرت را ب ه. سنجيد» م ه در خان ران فضايی را ک اری سنتی اي ه معم نايان ب ته است مینشين  شاهھا  آش ام داش ند ن انه. شناس ھای از نش
ار را» بلندی«و » بزرگی«پرداختن به ھمه نمادھايی که با .  استباالترنشين اين است که کف آن کمی از سطح زمين  شاه تند ک رتبط ھس اع م ا ارتف ي

مپراطوری. توانيم بگذريم که موضوع ما قدوقامت يار نيست، نمی کشد، اما از بلندی قد و قامت، با اين به درازا می ه در ا پيش از ھرچيز به يک نمون
 . ھخامنشی توجه کنيم

يد است تاريخ ا مف رای بحث م ه بخشی از آن ب کورش، ک کورش پس از تکيه می. نويس يونانی کزنفون گزارشی دارد از سلوک  د  ه تخت گوي زدن ب
ند اس را بپوش ن لب ه اي رآن داشت ک دن را می«. شاھی لباس مادی را اقتباس کرد و نزديکان خود را ب که معايب ب اس آن است  ن لب پوشد و حسن اي

که اين  بنمايد، بیبلندترتوانست در آن چيزھايی بگذارد تا  ھای مادی چنان ترتيب شده بود که شخص می کفش. نمايد تر می  و شکيلبزرگتراشخاص را 
 ).٤١٧ص(»کسی ملتفت آن شود

 

 

د تاريخ، کورش را به ما شاھی دانا معرفی می ا اين. کن شخاص عادی را معموال  ب ار از ا ه رفت ن گون سرزدن اي ه  ه«ک ورد ی می»باز حق اميم، در م ن
ار او نشان می(!)تر است  کورش که صاحب قدرت است تعبير اين رفتار به دانايی البته مناسب را رفت دی قامت در ذھن ، زي أثير بلن ه او از ت د ک دھ

 .زيردستان خودبه خوبی آگاه است
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به عنوان يکی» کش خط«کنم، خواننده متأمل به رفتار من خرده نگيرد و به استفاده از  کش رجوع می اين مقدمه تاريخی را نقل کردم که وقتی به خط
 . شناسی اعتراض نکند از ابزارھای جامعه

سر را به ھشت گنجشک و گنجشک کاکل) ارتفاع(و فاصله سر تا زمين ) جثه(گيری فاصله نوک تا تيزی دم  زير نتيجه اندازه"سوسيومتريک"جدول 
 :دھد نشان می

 
سروگردن از ديگر گنجشک«سر به قول معروف  به بينيم که گنجشک کاکل می ر است ھا بزرگ يک  ا اين. »ت ن بزرگی ب ه گنجشک اي ه سر  کاکل ک ب

 . کفش به پا ندارند که در آن چيزی بگذارد که کسی ملتفت آن نشود، با بزرگی کورش کبير از يک جنس است
اع  کاکلی کجاست؟ در اندازه گنجشک» مقام«اما  ه تخته»جای«گيری ارتفاع او، ارتفاع جايی را که او روی آن ايستاده است، ارتف اه او را ک سنگی گ

ياوردم١٥به ارتفاع  که او .  ميليمتر است به حساب ن ن فرضيه را  ا اي کاکلی، خطکش م ه قامت  اع ب ن ارتف زودن اي ا اف ام«ب است تصديق» واال مق
ه ھای ديگر به اندازه نزد کاکلی و گنجشک» جايگاه«که تفاوت در ارتفاع  حداقل اين. کند می ای ھست که نگاه کردن به کاکلی مترادف با نگاه کردن ب
 .باشد» باال«

 

ل جامعه بازگشت به ماجرای گنجشک اب فارسی دوم دبستان از مخاصمه آن ھا و فيل و تأم ه کت به ھدف کشف شناسانه در گزارشی ک د،  ھا ميدھ
 :يابی به فھمی عينی از ماجرا ھای ميان خطوط و دست ناگفته

 . ھا واردآمده است منشاء اختلف خساراتی است که از فيل به جامعه گنجشک: پاراگراف يک
 . نشينند ھا به مشورت می گنجشک: پاراگراف دو
وم نيست،  يکی از ھمين گنجشک: پاراگراف سه نده معل ا ھوشتر ھا که کاکل دارد و از ھمه دوستان خود به دليلی که برای خوان ر و ب است دردليرت

 : کند اين جلسه مشورتی سه شعار مطرح می
 آ ـ اين صحرا وطن ماست 

 ب ـ نگھداری از وطن وظيفه است 

  Soziometrieاندازه جثهارتفاع 
 ھا گنجشک٤٤ تا ٣٠٢٠ تا ٢٢

 گنجشک کاکل به سر٥٢ ٣٤
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 . شود تبديل می» دشمن«بود، در شعار کاکلی به » زورمند« از وطن دفاع کرد فيل که در پاراگراف او ل داستان دشمنپ ـ بايد در مقابل 
ه ضروری است و اين يکی از پديده» ما«بايد توجه داشت که وجود دشمن برای ايجاد اتحاد و يگانگی در جبھه  انی است ک ھای کھن در جوامع انس

 . ھنوز ھم کارآيی خود را کامال حفظ کرده است
کل اتفاق جالب ديگری که در اين پاراگراف حادث می ه گنجشک کا ن است ک اکلی«دار لقب  شود، اي ايز می» ک ه و از ديگران متم ردد، حال گرفت گ

ان. گونه شخصيت فردی ندارند که بقيه اعضای گروه ھيچ آن تان گنجشک کاکل ھم ا آخر داس ه ت اکلی«سر  به طور ک ده می» ک ا ھمه شود، آن نامي ا ھ ج
 . ھستند» ھا گنجشک«

شد، درحالی که شعار سوم ناميده می» صحرا«است که تا پيش از آن » وطن«گيری  توان گفت که دوشعار اول نوعی اعالم شکل در باره شعارھا می
وان« ع » فراخ ت«است و از جم ترک می» فعالي د مش رد. طلب اع ک ل دشمن از وطن دف د در مقاب عار بی. باي ن ش اد اي ه ي ی را ب ده ايران ار خوانن اختي

صاحب نفکران و  عه می شعارھای بخشی از روش دازد قلمان جام ما درست«: ان ماعی  د، وضعيت اجت خود را درست نکنن ران  ردم اي ا تک تک م ت
ن. »داشت چراغ عقل را بايد روشن نگه«) ام ھا ايران خوانده طور که در يکی از روزنامه آن(، يا »نخواھد شد وع از شعارھا اي ن ن خاصيت اصلی اي

ی و يک ت عموم ورد موافق ه م ت ک رار می اس ه ق ا آن پارچ ی ب د و کس الفتی نمی گيرن چ مخ ا ھي ئگی ھ نونده را در نش ت ش ود جماع ن خ د، و اي کن
 .کند رسد، غرق می کس جز به شعاردھنده نمی ی موھوم که نفع آن به ھيچ»وحدت«

ا«انگيز ذھيت  جامعه و ھمچنين به شباھت حيرت" روشنفکران"خواننده متأمل در پاراگراف چھار به شباھت بين ذھنيت کاکلی و  ا گنجشک» م ھا ب
 : گويند ما بايد دشمن را از وطن دور کنيم، چه می: دھد ھا در واکنش به سخنان کاکلی که شعار می ببينيد گنجشک. برد پی می

 .»کامال ھم درست است. حرف کاکلی درست است«

 

ل دشمن مخالف باشد ھيچ. جوابی غير از اين البته برای من ھم که گنجشک نيستم قابل تصور نيست اع از وطن در مقاب ا دف .کس در دنيا نيست که ب
 . اند منشانه ھميشه دوروی يک سکه بوده بيانات ملوکانه و واکنش زيردست

ه. ھای خود نگھداری کنيم ما بايد از بچه«. کنند ھمن شعارھای پيشين کاکلی را تکرار می) با جابجايی دو سه کلمه(ھا  در پاراگراف پنج، گنجشک ھم
ود. »ما بايد از وطن خود دفاع کنيم ه ب ين گفت د دشمن را از آن : کاکلی اضافه بر ا ا باي ا گنجشک) وطن(م م، ام د از دور کني ن بن به اي ھا در واکنش 
 . »تواند با اين فيل زورمند مبارزه کند؟ میچه کسی ولی «: کنند بيانات کاکلی سؤالی مطرح می

ان. در اين سؤال يک پيام دوگانه موجود است عنی ھم ام، ي رار می اول به صورت ع تفاده ق ورد اس ره م ان روزم که در زب يرد طور  لت. گ ين حا در ا
ند کس نمی چنان قدرتی برخوردار است که ھيچ اين فيل از آن«: يعنی. تأکيد روی قدرت بالمنازع فيل است بارزه ک ا آن م د ب ين. »توان يک چن ه  و البت

 تواند از پس فيل برآيد؟  کدام گنجشکی می. سخنی وقتی که از زبان گنجشکی بيان شده باشد، قابل فھم است
ه می»کسی که مثل ھيچکس نيست«آرزوی ظھور . ھا مشترک است و گنجشک» ما«ای است که نزد  اين سئوال تبلور آرزوی ديرينه د ، کسی ک توان

ما. که، کسی که قرار است مايه نجات گردد شبيه ھيچکس نيست، يعنی فرديت مخصوص خودش را دارد جالب توجه اين. ما را نجات دھد ل  اگر مث
ا. تواند از عھده اين امر مھم برآيد شعور باشد و عقلی به اندازه عقل يک گنجشک داشته باشد که نمی ناتوان، حقير، عاجز و بی رای م پس بايد کسی ف

ل ھيچ و دست بر قضا کاکلی در عين. باشد و چيزی فرای ما داشته باشد گر يک از گنجشک حال که گنجشک است، به خاطر وجود کاکل مث ھای دي
 . نيست
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کار ايکس برمیچه کسی خواھند بطور مشخص بدانند  ه می پرسنده. اما سؤال مذکور در حالت خاص معنی ديگری دارد ده  د از عھ ا گنجشک. آي ھا ب
 :در پاراگراف بعدی توجه کنيم» شخص«به سخن اين . ھا دور کند گردند که بتواند بال را از آن اين سؤال دنبال کانديدايی می

 . »توانيم بکنيم وقتی که ما ھمه با ھم متحد باشيم، ھرکاری می! ھا  گنجشکما: کاکلی گفت«
ع  ارگيری ضمير اول شخص جم ورد بک ا«(در م ا اين) »م ت، ام واھيم گف خن خ ده س اکلی در آين وی ک ه گنجشک از س ند ھا نمی ک ه«: پرس طور چ

ن گنجشککسی، بلکه در جستجوی »توانيم با اين فيل زورمند مبارزه کنيم می ه بي تی است، ک ده ذھني د، نشان دھن بارزه کن ھا و  ھستند که با دشمن م
سناک . اعضای جوامعی مانند جامعه ما مشترک است ان آن » طور چه«اين لفظ ھرا ه بي ات و تضادھاست ک اء اختالف ه«منش دس را» وحدت کلم مق

 .کند بالفاصله زايل می

يدند ھا می اگر گنجشک ه می«: پرس م؟ چگون ارزه کني ن دشمنی مب ا چني وانيم ب دی می»ت حل  ، خود بخود وارد رون ه مرا تند ک ناخت مشکل«گش ،»ش
ده«را طی کرده و به وحدت محکمی که الزمه موفقيت در » حل جستن بھترين راه«، »گفتگو و تبادل نظر« يدند است می» اجرای راه حل پيداش .رس

 . ھا از تفکر و رأی مستقل برخوردار نيستند مطرح شود تواند در گروھی که اعضای آن مثل گروه گنجشک اما يک چنين سؤالی ھرگز نمی
ھای اما وحدت مورد نظر او در اثر تأمل در مشکل و راه حل. گويد و البته درست می. ممکن است کسی بگويد که ھدف کاکلی نيز ايجاد وحدت است

گويد، اتحادی نيست که بين ام اتحادی که کاکلی از آن سخن می. کند را طرح می» شعار وحدت«کاکلی . آيد مختلف آن و ھمفکری عمومی بدست نمی
ادل نظر ھمه افراد ھم ارزش، متساوی ه الحقوق و مستقل، و در چھارچوب شراکت فعال ھمگانی و تب شد، بلکه اتحادی است ک ده با ه حاصل ش جانب

 . شود تأييد می» ما«از سوی » درست است، کامال ھم درست است«کنند و با شعارھايی نظير  ھا مشخص می محتوی آن را ھميشه کاکلی
ه چه عرض واکنش گنجشک. »توانيم بکنيم وقتی که ما ھمه با ھم متحد باشيم، ھرکاری می! ھا ما گنجشک« رای ھر آدم، ک اکلی، ب ين سخن ک ه ا ه ب

 . انگيز است کنم، برای ھر گنجشک عاقلی تأسف
 .»بگو چکار کنيم. حاضريم«:گويند ھا می گنجشک

 

رای مدت شش ھای جنگی شھر در محاصره قرار می در روم باستان وقتی در موقعيت ق انتخاب گرفت، فرد بالياقتی را ب بری مطل وان رھ ه عن ماه ب
رای. گرفت كردند كه در مدت مذكور مورد پرسش و حسابرسی قرار نمی می رد و اوامر او ب د ك د چكار باي د، بگوي ان بدھ ه فرم وظيفه او اين بود ك

ه می. االجر بود چون و چرا الزم ھمگان و بی ه او دستورات خود را ديكت جايی ك ه به اين خاطر، از آن نی ديكت اتور يع رد، او را ديكت د گو می ك .ناميدن
 ). که در طول مدت مذکور ديکتاتور اجازه تصويب ھيچ قانونی را نداشته است جالب اين(

 . ديکتاتور ما باش: کنند که از او دعوت می. ھا ديکته کند خواھند که رفتارھا را به آن ھا از کاکلی می گنجشک
شکل اگر دقت کنيم می. آيد قدرت در اثر تعامل اجتماعی بوجود می درت بينيم که  ه پيش از اين گيری ق ه قدرت ھای خودکام ه ب ه ک رد خودکام دوستی ف

حاظريم بگو: ای که بگويند بی وجود عده. حداکثر تقالی فکری آنان است» بگو چکار کنيم«ای مشروط است که عبارت  مربوط باشد، به وجود توده
رار نمی چکار کنيم، ھيچوقت آن کسی که مثل ھيچ يرد کس نيست در رأس ھرم ق دون وجود خيل زيردست. گ ه منش ب درت خودکام ھا وجود مرجع ق

م می که گفته می اين. ناممکن است ر او حک که ب تی است  تی سزاوار حکوم ق است شود، ھر مل که سخنی دقي د، راستی  ه حکومت. کن ا، چه از ھم ھ
 .مردم ھستند» منتخب«ھای خارجی، به ھر ترتيب به نوعی  گيری روی کار آمده باشند و چه از طريق کودتا يا کمک قدرت طريق رأی

ات  شود که با بی اطاعت به رفتار فردی اطالق می. داند رفتاری می» کيفيت«ماکس وبر اطاعت را نوعی  ا(توجھی به نظرات و انديشه خود نظري ي
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ا گونه موارد، انگيزه فرد مطيع را يا سنت تعيين می در اين. پذيرد ديگری را به عنوان نرم متعالی می) ھی فرمان و، ي مل غريزی و آفکتي ا عوا د، ي کن
 . طلبانه ھای مادی و منفعت نيت

تی محسوب می در ماجرای شکل گيری امپراطوری گنجشک» بگو چکار کنيم«عبارت  ا اھمي ع پيش شرط اين. شود ھا نقطه عصف ب ه در واق جمل
ان گنجشک. سلطه کاکلی است ا در تعريف سلطه می ماکس وبر البته در مورد مناسبات قدرت در مي ته است، ام د ھا چيزی ننوش ال«: گوي سلطه اقب

قرار می. شنو است يامکان يافتن گروھی حرف ورد اطاعت  يرد گروھی که در آن اوامر فرد مسلط م که می. گ انی  دون کس ا وجود سلطه ب ند ي خواھ
 . »مجبورند که اطاعت کنند، ناممکن است

ايی می ريزد، نقش از آن بيرون می» حاضريم، بگو چکار کنيم«شود و جمالت  وقتی دھان ھمگانی باز می خود شکل نھ ه  د ھای اجتماعی ب م. گيرن ھ
 : کند جواب کاکلی اين ادعا را روشن می. يابد جا ھرم قدرت شكل اصلی خود را می در اين. شوند زيردستان و ھم رھبری مشخص می

 .». ... اول بايد با فيل حرف بزنممن: کاکلی گفت«

اگر. بود» ما«جا ھميشه صحبت از  تا اين. شود ھا از ضمير اول شخص مفرد استفاده می بايد دقت کرد که اين اولين بار است که در داستان گنجشک
رد  شکل بدانيم، استفاده از ضمير اول چند پری ر که روی سر کاکلی روييده است نشانه تمايز ظاھری او از عامه يک انه ھويت» من«شخص مف نش

ت ه اس ايز شخصيت او از شخصيت عام اخص و تم ای گنجشک. ش م ج ود را و ھ ای خ م ج واب ھ ن ج ا اي اکلی ب درت مشخص ک رم ق ھا را در ھ
 . سازد می

د مشورتھا با ھم نشستند و  گنجشک«: پيش از اين آمده بود که. ھا نوعی جلسه بود آيی گنجشک باری فراموش نشود که گردھم ا نتيجه. »... کردن ام
قد کسانی که به مشورت می: به اين پارادوکس توجه کنيد. دھد که مشورتی در کار نبوده است جلسه نشان می ين اصل معت ه ا نشينند جبرا بايستی که ب

ه حال اگر حاصل مشورت اين باشد که فرد واحدی انتخاب شود که بی. باشند که کاربرد تجمع افکار بھتر و بيشتر از فکر يک فرد واحد است توجه ب
 گونه جلسات مشاوره را نمايشی کمدی بدانيم؟ افکار جمع بگويد که چکار کنيم، آيا مجاز نيستيم که اين

کاکلی در. دانيم ھا جواب را نمی خواھد به فيل چه حرفی بزند؟ نه ما و نه گنجشک اما آيا او می. ». ... اول بايد با فيل حرف بزنممن«: گويد کاکلی می
 . »کنيم اگر قبول نکرد، روزگارش را سياه می. را قبول کرد که دعوا نداريمحرف حق اگر «: گويد ادامه می

سازد، خود منطبق می» حرف حق«بايد اعتراف کنم، طوری که او با تبحر زبانی حرف خود را با . کاکلی آفرين گفت» ھوش«به راستی که بايد به 
 . کنم ھا باھوشی او را باور می من ھم مثل گنجشک

 .»...را قبول نکرد حرف من اگر «يعنی » ...را قبول نکرد حرف حق اگر «

ه داند، اما در اين که از محتوای حرف کاکلی کسی چيزی نمی رغم اين که علی نکته قابل تأمل اين بيه جامع که حرف او حرف حق است در جوامعی ش
ه گنجشک. ھا ھيچ شکی روا نيست گنجشک که سرنوشت ھم ه حرف بايد توجه داشت  تم ھا ب ل س به في اکلی  قرار است ک که  ته است  ايی بس کار و ھ

ردد کند که نکند حرف ھا حتی يک لحظه ترديد نمی کدام از گنجشک اما ھيچ. قدرتمند بزند ابودی زندگی من گ ه ن جر ب بوده و من .ھای کاکلی درست ن
د به اين ترتيب در وقت مواجھه با اين نوع ترديد، به خود می. تر و دليرتر است تر از اين پذيرفته بود که کاکلی از ھمه با ھوش چرا؟، چون پيش :گوي

 . »!چطور ممکن است به عقل گنجشکی من چيز درستی برسد که به عقل کاکلی نرسيده باشد«
المت بيستمی ترجيح می مداران و حکام ورزيده قرن باری، کاکلی به نظر مانند سياست ق مس آميز و دھد که بجای جنگ و خونريزی مشکل را از طري

ه گنجشک. ديپلماتيک حل کند شبيه جامع ه در مناسبات جوامعی  ين اما برای ناظری ک رای حل ا ه ب د روز روشن است ک رده است، مانن ھا تأمل ک
ه . تواند موجود باشد نمی. آميز موجود نيست مشکل راه حل مسالمت ا کسی ک بول نمی» حق حرف«ب سته است را ق المت ب د، راه مس ه يک ھمين. کن ک

ی. طرف متخاصم خود را صاحب حرف حق بداند، مذاکره منتفی است انور سياسی تبليغات باتی چيزی بيشتر از يک م مذاکره در يک ھمچنين مناس
 . نيست» جويانه قابل پيشگيری نبود گيری از تمامی امکانات مسالمت رغم بھره متأسفانه علی«جھت آمادگی افکار عمومی برای جنگی که 

 زند،   جويانه جامی که به اين وسيله خود را از جمله ھواداران تسامح و ھمزيستی مسالمت کاکلی پس از اين
 : ھايی که قرار است با دشمن بزند بدون توضيح حرف

 . »با فيل زدھايش را  حرفروی شاخه درختی نشست و . فيل را پيدا کرد. پرزد و رفت«
رار می ما نمی ا ق ار م ل را در اختي تان جواب في ا داس د دانيم او به فيل چه گفته است، ام ا بی. دھ ل ب ايی می في د اعتن اد است«: گوي ھيچکس. زورم زي

 . »کنم ھرکاری که دلم بخواھد می. رسد زورش به من نمی
 : گويد به فيل می. کند، شامل تھديدات کاکلی است ما را از آن با خبر می» راه پيروزی«تنھا قسمت از مذاکرات او با دشمن که داستان 

 . »کنيم نشينيم و با تو مبارزه می درست است که زورت زياد است، ولی اگر بخواھی به ما ستم کنی، ما ھم آرام نمی«
 .»کنم ھای شما را خراب می آيم و خانه ھمين حاال می«کند که  فيل نيز عصبانی شده و تھديد می

  تصادم
 . سازد الوقوع باخبر می ھا را از جنگ قريب کند، باز گشته و گنجشک را گوش نمیحرف او بيند که فيل  در قسمت دوم داستان، کاکلی وقتی می
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يددوستان من : برگشت و گفت... دھد  را گوش نمیحرف حق کاکلی وقتی ديد فيل « اده باش ل دارد می! آم د في ه اين. آي دھيم ک شانش ب د ن ا جای باي ج
 . »زورگويی و ستمگری نيست

 : ھا به اين صحبت کاکلی اصال غيرمترقبه نيست واکنش گنجشک
  .»بگو چه کار کنيم. ايم ما ھمه آماده«

گودال می  پرواز میھمه با ھمبينيد؟ خيلی سريع  اين گودال را می«:  جالبی کشيده است کاکلی برای جنگ نقشه ن  ار اي انيم و آن کنيم و او را تا کن کش
 . » گفتم، فورا انجام دھيدمنوقت ھرچه 

وز» ما«كه از  قبلی با اين» من«. ی كه دفعه پيش مورد استفاده كاكلی قرار گرفت، متفاوت است»من«با » من«كه اين  اول اين ا ھن ود، ام ده ب جدا ش
له» من«... من اول بايد با فيل حرف بزنم. بود» ما«در كنار  زاره فاعل جم بود ای گ ه امری مطرح. ای  ك جمل ا ي كه من دوم در رابطه ب الی  در ح

 . شود می
ان می که کاکلی به عنوان يک تاکتيکر زبده فقط بخشی از نقشه خود را با گنجشک جالب توجه اين ه ھمه آن را ھا در مي ذارد، ن شمنی. گ ا د برد ب در ن

ای که کشيده آيا عقل و ھوش کاکلی برای اجرای نقشه. آميز باشد تواند فاجعه که نيرويش عظيم و نابود کننده است، خطايی ھرچند کوچک و ناچيز می
ان جماعت گنجشک است کافی خن در مي ن س ال اي ت؟ امث ر است س بيه کف يزی ش اريخی آن. ھا چ ترين نقش ت ه ھم مھم ا ھميش يدن ھ اد کش صدا فري

م«يا » درست است، کامال ھم درست است«ھايی نظير  جمله وده است» حاضريم، بگو چکار کني قع اين. ب ن پرسشی از آن تو ع بيجاست چني ا توق .ھ
فکری و ساز اين چنينی که دفع آن به ھم داند و حتی خطرات بزرگ و سرنوشت ذھنيت گنجشکی اصوال خود را مجری اراده و عقل برتر از خود می

ر تر باشد، فکر او مختل تر و سھمگين جانبه دارد، برعکس، ھرچه خطر ھمه تشريک مساعی فعاالنه نيازمند است، او را به چند و چون کردن وانمی ت
 . گردد تر می ھا کامل و اعتماد کور او به ھوش و تبحر کاکلی

 . »... گفتم منکنيم و آن وقت ھرچه  پرواز میھمه با ھم «باری 
ياه می: استفاده کرده بود، گفته بود» من«پيش از اين وقتی برای اولين بار از ضمير  ارش را س نی . کنيم اگر حرف من را قبول نکرد، روزگ هيع ھم

 . دارد او خود را از شرکت در جنگ معذور می. »دھيد گفتم، فورا انجام منھرچه «گويد،  اما حاال می. کنيم روزگارش را سياه میبا ھم 
اال بی دليری و شجاعت کاکلی که زبانزد عام و خاص بود، ظاھرا فقط به اين درد می ته و از فاصله احتم با خورد که روی شاخه بلندی نشس خطری 

اکلی می. فيل حرف بزند ه ک تی ک نی در موقعي د، يع ا دشمن قدرتمن يارويی ب نع اما در وقت رو ا قا خود واقع ه شجاعت  ا را نسبت ب توانست در آن م
 !ھرچه من گفتم، فورا انجام دھيد. آيد سازد، به ميدان نمی

ودال می ھا ھمان گنجشک انند طور که کاکلی گفته بود عمل کرده و فيل را به سمت گ ودال می. کش ه نزديک گ ل ب که في تی  اکلی بخش دوم وق رسد، ک
 . کند نقشه خود را اعالم می

 . » حمله دادفرمانھا  کاکلی با صدای بلند به گنجشک«
 . »حال ھمه با ھم بر سر فيل بريزيم و ھر دو چشمش را درآوريم«

ن سطور است. کنيد الشأن است، مطلقا اشتباه می امپراطور کاکلی عظيم» فرمان«کنيد اين  اگر فکر می نده اي ن. اين جمله از كاكلی نيست، از نگار اي
 : گويد اين است آنچه کاکلی می. تواند گوينده آن باشد معنا است و با منطق كاكلی خوانايی ندارد و او نمی بی» مکتب کاکليسم«جمله در 

 .  فرمانده فرمان دادن است، و وظيفه سرباز، سر باختن وظيفه. »آوريدو ھر دو چشمش را دربريزيد بر سر فيل ھمه با ھم «
 بايد از وطنما: ھايی نظير است صحبت» سرباز«اين شعر سرتيتر سايت اينترنتی . فرو چون چکد خونم از قلب پاک، خدا شاه ميھن نويسد به خاک

ديمی است ، حرفکنيم می روزگارش را سياه شويممتحد ھمه با ھم   ما، اگرکنيمبايد چنان ما ،  کنيم بايد چنينما، کنيمدفاع  معموال. ھای کھنه شده ق
 . ھا دير شده است گونه حرف شوند، ديگر برای اين ھا قديمی می وقتی اين حرف

 .چينند ھرکه جيک بزند نکش را می! کسی اجازه ندارد جيک بزند
 ! درآوريدھايش را  و چشمبريزيد 

اد... ھر دو چشمش را کور کردند ... بر سر فيل ريختند و (!)  بالفاصلهھا  گنجشک« گودال. و فيل در گودال افت رد نتوانست از  ل ھرچه سعی ک في
د گنجشک. بيرون بيايد م گفتن با ھ د و  يروزی خواندن د: ھا سرود شادی و پ لم بخواھ اری د اد است و ھرک د زورم زي ه بگوي ن سزای کسی است ک اي

 .»اين سزای کسی است که به ديگران ستم کند. کنم می

 * 
چه اھميت دارد آن. شدند، اما مھم نيست» شھيد«ھا  در اين درگيری سھمناک معلوم نيست احيانا چند عدد از گنجشک. بخير گذشت» بحمداله«خوب 

وييم  مگر نمی. را که ھمگی سربازھای او ھستيم حفظ کند» ما«تواند امنيت  است که می» ما«وجود مبارک کاکلی در ميان  ه»سرباز«گ ربازه ب ؟ س
از  آيند و تربيت می دنيا می تا در وقت ني ه آن» سر«شوند  الی جھت تفکر ب حق تع ه  ته از خود را ک که گذش اری  وده است، در قم ا مرحمت فرم ھ

 . کارانه است، ببازند استثنائات نادر عموما مسخره و جنايت
ا«شمار  اما در صحرای ناامنی که خطرھای بی. رسد جا به پايان می در کتاب فارسی کالس دوم دبستان در اين» ٢ و١پيروزی  راه«درس  را از» م

ا  ھمه سو تھديد می تر است ب ا بھ ظ وحدت«کند، آيا مجاز ھستيم ھرکدام به سويی پرواز کرده و به آغوش آزادی خويش بازگرديم، ي شده» حف اد  ايج
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 حول اعليحضرت کاکلی در مقابل خطرات آتی ايمن باشيم؟ 
ان تأمل کرده ار کودک د، می کسانی که در رفت ه عبارت  ان د ک اله است ، از عبارت»!خودم! ...  خودم«دانن ا چھارس سه ي کان  ه کود ورد عالق .ھای م

د می. ش ھمه کارھا را انجام دھد»خود«خواھد  می از کن د، خودش در يخچال را ب اس بپوش خودش لب ه. خواھد خودش با قاشق غذا بخورد،  ن جمل اي
ن موقعيت. دوست اوست دھنده گواھی خلقت آزاد و فطرت آزادی تکان ان ھمچني ار کودک ايی را می اما متأملين در رفت ه از ھ ه کودک آزادان ند ک شناس

اری خود دست می جی پيش می و آن موقعيت. کشد خودمخت ه رن ايی است ک د می ھ ا خطری او را تھدي د ي د آي اه اين. کن ادر پن ه آغوش م ه ب جاست ک
 . گذارد گيرد و خود را به او وامی می
  اام

اری «منطق فيل اين بود که  د زورم زياد است و ھرک لم بخواھ ان» کنم مید شد، گنجشک و ھم ه  ه گفت يانه طور ک ار وحش به سزای رفت اش ھا او را 
ته زننده است و در موارد مشابھی در عالم واقع، عواقب پررنج و مصيبت اما اين نوع شاديھا به شدت گول. رساندند و در شادی غرق شدند باری داش

ه می. است ده گرفت اجرا نادي ن م ه در اي ل است چيزی ک ا في اکلی ب باھت منطق ک ود ش ه اين. ش ذاکره  مگر ن ه در وقت م ه «ک ی را ک دلشھر حرف
 ؟ »به فيل زدخواست  می

ه سرود شادی و پيروزی گنجشک فع ھرگون رای د ايی خود ب ه از توان ه گروھی ک ھا به شادی حاصل از اتکا به نفس و ھمکاری آگاھانه و خردمندان
بع حداکثر قابليتتواند از  کند که می شادی اصيل را گروھی تجربه می. ماند تجاوز اطمينان دارد، نمی ه ت ھای اعضای خويش در زندگی اجتماعی و ب

ا. در چنين موردی است که جامعه يا گروه در جشن پيروزی به صورت واقعی سھيم است. در روبرويی با خطرات استفاده نمايد روه ي ن گ يک چني
بر گذارد و اميد خود را به رويدادھای غيرمترقبه و پيش ای را به اتفاقات و قضاو قدر وانمی ای تا حد امکان ھيچ مسئله جامعه ور را  ه ام ده ک نی نش بي

د، نمی راد بگردان ق م دد وف ادمانی گنجشک. بن ن و ش ا جش ن ام ه جش بيه ب تر ش ا بيش ار ھای م ه افتخ ه ب ی است ک رزرق و برق ھای پرسروصدا و پ
گر  مرد تاريخ برگذار می» ترين و واالترين باھوش« ار دي ا«شود، که با فراست خود يک ب يده است» وطن م يروزی آن. را از شر دشمن رھان ا پ ھ

تقيم در جنگ دشمن را شکست خود را مديون سياست اين سايه عظيم دون شرکت مس ان. الشأن پرودگارند که ب دال، مجري ن ج ديگران ابزارھای اي
 .ھا در گرو و مديون وجود اوست ھيچ ھستند و وجود آن» او«ھا بدون  اين پيروزی پيروزی آنان نيست، زيرا آن. ھای او بودند حلقه بگوش فرمان

تالف شناسی، با خيال رغم عالقه به مباحث جامعه وقت آن است به کسانی که علی بافی ميانه خوبی ندارند، توضيح دھم، که ادامه مطالعه اين نوشته، ا
 . دھم که از مطالعه بخش بعدی اين نوشته ناراضی نخواھند شد ھا قول می باف اما به جماعت خيال. وقت شماست
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 آخرين امپراتوری
 

 
 
شده ی کت و کلفتی است امپراتوری، با تاريخ عظيم و پر فراز و نشيب بشری که بدان وصله شده است با آغاز تاريخ و حکومت واژه. 1 داری آغاز 

به نظر و در ھر دورانی از شاھان و سلسله رده است و  ه ک اگونی را تجرب شرايط، اوضاع و احوال گون يدک کشيده و  ھا معنا و مفاھيم خاصی را 
انه رسد ھنوز آخرين امپراتوری در نھاد نابرابر ھستی نفس می می وز، دور از افکار و رس انی و مرم ده و کشد و پنھ با ظاھری فريبن ھای عمومی 

ته ی غريبه در کل امپراتوری واژه. باشد مکار در حال عمل به مقاصد شوم و شيطانی امپراتوری می سپاه گف ندھان  ه فرما تان ب يی است؛ در روم باس
ه شد که بعدھا با واژه می ا داريوش آشوری در واژه نام بری را در دست گرفت ام ه شد و رھ ھم آميخت ل مدخل ی قيصر در  وم سياسی در ذي ی عل

يا) الف: (ھا باشند عنوان کشورھايی که دارای اين ويژگی« : امپراتوری آورده است د  درت، و در برداشتن چن سياری جمعيت و ق پھناوری خاک، ب
شده)ب(ھای گوناگون؛  چندين ملت يا قوم با نژادھا و فرھنگ چنين کشوری در اصل بر اثر چيرگی يک قوم يا قبيله يا ملت بر چند قوم ديگر تشکيل 

درت واگذارد و ھمه) امپراتور(ساخت سياسی چنين نظامی قدرت را به يک نفر )پ(باشد و وحدت آن بيشتر با قدرت نظامی پديد آمده باشد؛  ھای ی ق
ه) ت(محلی فرمانگزار او باشند؛ و اغلب،  ا نظري ان داشتن يک بنياد ي ه مي قانون اساسی ک ا  دئولوژی ي ين، اي وای يک د ا سياسی زير ل ی ي ی اخالق

پن و» .مردمان گوناگون در اين واحد سياسی صلح و ھماھنگی ايجاد کند اما آن چه که طی چند قرن اخير توسط کشورھايی مثل بريتانيا، پرتغال، ژا
ی«و . دھند تر آن را با امپرياليسم تفسير کرده و نشان می در تاريخ نگاشته شده است، شکل نوينی از امپراتوری بوده که بيش... امريکا و  به طور کل

ه ھای ديگر بپردازد و مردم آن سرزمين ی ملی خود به تصرف سرزمين عنوانی است برای قدرتی يا دولتی که بيرون از حوزه ه زور وادار ب ھا را ب
به سود خود بھره فرمان ا  سانی آنھ رداری می برداری از خود کند و از منابع اقتصادی و مالی و ان د ب پراتوری از. کن ای تشکيل ام ه معن سم ب امپريالي

فت، رواج 1890ی  ی امپرياليسم در دھه آغاز تاريخ بشر وجود داشته است در معنای محدودتر واژه به در انگلستان رواج يا د  دگان گروھی بودن دھن
ود پراتوری انگليس ب وادار گسترش ام ه ھ تعمارخواه انگليسی ک تمدار اس بری جوزف چمبرلين،سياس اب فرھنگ و. »رھ عيد در کت ا ادوارد س و ام

اره م درب پراتوری می امپرياليس وم ام د ی مفھ ز بزرگ«: نويس تارھای يک مرک ل، نظر و ايس اره عم ه درب ب ک لط و غال ھری مس رزمين ش ھای ی س
ه : گيرد و استعمار که ھمواره از نتايج و تبعات امپرياليسم بوده عبارت است از دوردست تصميم می دارک اسکان مردمی بيگان د وت اجر  –تمھي -مھ

يل می» در سرزمينی دوردست ه يک کشور حاکميت سياسی«: آورد و به نقل از مايکل دو ا غير رسمی ک اط است، رسمی ي پراتوری يک ارتب ام
ا. جامعه ديگر را تحت کنترل خود در آورد ا ب اعی ي ا ھمکاری سياسی، اقتصادی، اجتم ا ب ذيرد ي ه صورت پ يروی قھري ا ن ار ب ين ک ممکن است ا

پراتوری است. وابستگی فرھنگی داری يک ام ا نگھ اد و ي خط مشی ايج د  ل مارکسيست. »به زبان ساده امپرياليسم فراين ن تحلي ن بي ا در اي ھا از ام
رايش طبيعی سرمايه» 1915داری  ترين مرحله سرمايه امپرياليسم عالی«تر است لنين در کتاب  امپرياليسم متفاوت ه انباشت بر آن است که گ داری ب

به وجود می خود سبب کاھش سود می باال باشد انحصارھای اقتصادی  سود  رخ  د شود و برای آن که ن ه سپس سرمايه. آين رای کسب سود ب داران ب
االتر از شوند و با تسلطی که بر دولت دارند، دولت را به تشکيل امپراتوری وا می گذاری در خارج کشيده می سرمايه ام و ب واد خ ا، م دارند تا بازارھ

ه. ھای اضافی به دست آورند  گذاری سرمايه ھايی برای سرمايه ھمه، فرصت ن. داری است ی سرمايه اين به ھر حال واپسين مرحل را در رقابت بي زي
دازد آورد و انقالب سرانجام، سرمايه انجامد و جنگ، انقالب به وجود می ھا به جنگ می امپرياليست م برمی ان ا ھ برداشت. »داری و امپرياليسم را ب

ا. پرداخت داری و امپرياليسم می اقتصادی لنين يکی از عناصر مھم نظريه مارکسيستی بود که با ساده کردن بيش از حد موضوع به تحليل سرمايه ب
ه اين حساب ھر چند تاريخ ملل و دول جھان سوم و به خصوص خاورميانه پر از سلطه و استثمار و استعمار توسط امپراتوری ھای غربی است اما ب

ر می تقالل نظ وج اس ا م د ب پراتوری، رس بری از ام ر خ يده و ديگ ان رس ه پاي د ب ن فراين تم رخ داده است اي رن بيس ه در ق تعمارزدايی ک طلبی و اس
د بيش ه باي ی ن ی گوي رد امپرياليسم و استعمار نيست ول ر دقت ک ل، تفسير و. 2. ت د تحلي طور بخواھ ه رخ داده و ھر  وده و ھر گون اريخ ھر چه ب ت

اتی بازخوانی شود با آن م و حي ا كه مفيد و ضروری است، اما موضوع مھ وده و ب وع ب نون در ھر حال وق ا و اک ن ج ه اي اتی است ک ور و اتفاق تر ام
قرار می راد را تحت شعاع  دگی اف د قدرت نفوذ بسيار بااليی فرايند جامعه، دول و زن ايی است. دھ اً امريک رن تمام حاکی از ق سناد  ا. شواھد و ا تنھ

ده کشوری که ھنوز پس از استعمارزدايی و بر چيدن بساط استعمار و امپراتوری پراتوری را ھای اروپايی با در دست داشتن قدرت و سرمايه اي ی ام
وذ درآوردن و در ھر فرھنگ ملی تعريف شده. پروراند و در حال تبديل شدن به قدرت برتر جھانی است در سر می ای تمايلی بر حاکميت و تحت نف

ه طلبی و امپراتوری غلبه وجود داشته است و اينک حس قدرت ذار و اغلب مداخل اثير گ رن گر در سال خواھی به صورتی گسترده و ت ھای آغازين ق
عای شماره. در ھمه نقاط جھان در اعمال آمريکا قابل مشاھده و درگيری است 21 ا اد ودن در حال ديکته کردن کشوری که در ھمه چيز ب ی يک ب

مپراتوری. کند که در گذشته مانندی نداشته است خود به جھان است و ايستاده باالی نظم جھانی بر امپراتوری بدون مرزی حکومت می ا در ھر ا ام
ته است پراتوری می«. ھدف صرف انباشتن سرمايه، زور و سلطه نبوده بلکه فرھنگ و ايدئولوژی خاصی نيز در اين ميان ضرورت داش بايست ام

ان، ساری و جاری سازد ھا يا بازتاب قالبی از ايده ين جھ يای فضای باشکوھی را در ا جوان رو ه در کشورھای  .ھای شرطی با خود داشته باشد ک
د روت را در آن ببينن ای شھرت و ث مردان جوان روي که  ه (فرھنگ . »بدان سان  ام کلم ای ع برای( در معن که  اکم است  درت ح يروی ق زار و ن اب

يک نظام اقتصادی مانند يک کشور تنھا با«. گيرند ھای خنثای انسان دوستی، علم و ھنر مورد استفاده قرار می ھا و حتی ارزش برداری از واژه بھره
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نان نان به زندگی خود ادامه نمی ه  اتی است ک ای آن حي رای بق ندازه ب به ھمان ا نيز  و. »دھد بلکه در نظام اقتصادی، اعتقادات و تخيالت و آرزوھا 
ن... خواھی، حقوق بشر، آزادی و ی ادعاھای دمکراسی توان به راحتی در ھمه چنين است که می آمريکا با شک و ترديد نگاه کرده و شواھد کامل اي

ه دروغ ا و حيل اتی و سياسی ھ انه -ھای تبليغ رد ديپلماتيک را در رس ی جستجو ک ال غرب ل فرھنگ و اعم ا و در ک ا. ھا، کاالھ ه آمريک اره ک ن انگ اي
ئله معصوم پاکدامنی است، قابل پذيرش نيست آمريکا به مدت چند نسل در خاورميانه جانب ظلم و ستم و بی م مس وز ھ ه است و ھن دالتی را گرفت ی ع

ان می فلسطين و عراق و ظلم و ستم روزانه بر آن ه  نی از بی يی ک ذرد يک واقعيت عي دالتی گسترده و دروغ گ ايی است ع ال. ھای آمريک سياست فع
ت از فعاليت ا حماي نی، سوءقصدھای مھلک ت دازی عل کار، طرح بران تقيم و آش ه مس ا در مداخل تی و تخطی از آمريک انونی و تروريس ير ق ای غ ھ

ر اين ی اين ی آمريکاست وھمه خواھی و سلطه سازمان ملل و عرف ديپلماتيک ھمه موارد بسياری از امپراتوری يد را ھا دليلی است ب ه بايست ترد ك
گی نی ھميش ايی  چاش ايی و محصوالت آمريک ا، فرھنگ آمريک ه امريک اه ب تان و (مان در نگ م، داس ن..) فيل ادی آخري م نق عی کني يم و س ته باش داش

.است ھای بسياری را در مواجھه با کشورھا و مردم ديگر در وضعيت کنونی خلق كرده  آخرين امپراتوری پارادوکس. 3. امپراتوری را از ياد نبريم
تبدادی توسعه در حالی بروز می) ناسازه(اولين پارادوکس  وق بشر و آزادی و ديگر ارزش کند که کشورھای اس ل دمکراسی، حق ھای نيافته در مقاب

د رسد مخالفت می جھان شمول، در ظاھر به خاطر اين که از زبان آمريکا به گوش می قدرت و سلطه. کنن اً  ه اساس ا در صورتی ک ی خود را چون ب
ر می ر در خط وق بش ی و حق ه دموکراس ايی و توطئ من فرضی آمريک اخت دش ا س ابراين ب د بن ن ارزش بين ا اي ود را ب ت خ ايی مخالف ای ی آمريک ھ

ثی و ارزش بينيم که اين واژه آن وقت می! ھا نيامده است ھا که بر سر اين واژه دارند، چه شمول اعالم می جھان طرف ھای جھان ھای خن شمول از دو 
ارادوکس دوم جنگ و خون. شوند ھای خود کامه و مطلقه دچار سوءبرداشت و سوءاستفاده می آمريکا و حکومت ا پ رای ام ا ب که آمريک زی است  ري

مسئله. کند ھای خود کامه قربانی می استقرار دموکراسی و حقوق بشر به راه انداخته است و صلح و امنيت را به خاطر دمکراسی و برچيدن حکومت
ردم بی 21اين است در قرن  ی و در پشت مرزھای ما چه چيزی در حال رخ دادن است؟ آوردن دموکراسی به قيمت خون م ام، ويران ل و ع اه؟ قت گن

ن. کنار آن جشن آزادی مردم عراق از دست مستبد جنايتکار ا اي ا ب آيا لشکرکشی آمريکا با ھدف سرنگونی شّر صدام کاری درست و اخالقی بود؟ آي
وديم ريزی و ويرانی آينده ھمه جنگ و خون جه ب ا آن در جنگ عراق موا يک! ی روشنی در انتظار عراق است؟ پارادوکس رنگين و آشکاری که ب

انده ی يک ناجی برای عراقی طرف بوش با اھداف شوم و شيطانی امپراتوری در قيافه انی دست نش د صدام ج تبد خون ھای در بن كه در ی مس خوار 
ما رسد منطقاً جور به نظر می. گناه ھر دو طرف شر مطلق، ھر دو طرف اژدھای دو سر و اين ميان مردم بی. طرف ديگر قرار داشت شد ا نشدنی با

ته کار در دست منطقيون نيست و منطق اجتماع را اموری غير منطقی و غيرعقالنی تشکيل داده و می دھای ناخواس ط پيام ی دھد و به قول دوستی فق
ده  اعمال است که می ده را زن د تواند اميد به آين انگی ناشی از شرايط. کن پراتوری است زيستن در دوگ ار ام ايج رفت ه از نت ارادوکس ک ا سومين پ ام

ر فرھنگ. کنونی است که دارد ب ی  قدرت فراوان ا  ده ھای دريافت امپراتوری با ابزار رسانه، ماھواره و اينترنت در حال تبليغ فرھنگ خاصش، ب کنن
د حکومت-کند و خود را در جھان تر از ھر مظھر ديگر فناوری غربی نفوذ می چنان عميق ه و توسعه زيست انسان در بن نيافته مستقر ھای خودکام

راوان حاضر ھای خودکامه و توسعه کند و در مقابل آن رژيم می ار ف با اجب ردی و جمعی  نيافته كه، فرھنگ تبليغی ايدئولوژيکی خود را در زندگی ف
ه از مشخصه کرده است با ھم برخورد کرده و حالت پارادوکسيکال و متناقض بغرنجی را خلق می ندگی کنند ک نی است ھای اين ھای ز شرايطی. چني

اختگی،... دو گانه ناشی از تناقضات شديداً اجتماعی و فرھنگی و اخالقی و ه و باعث رواج پوچی، معناب ه خطر انداخت شديداً ب که ھستی انسانی را 
زار درد بی بی تی و ھ ان می ھوي ود درم ه. ش م ريخت ه ھ ار و ب ان زيست مغشوش، بيم اھی و جھ فته نوعی آگ ه ناشی از برخورد فرھنگ ی آش يی ک

تبدادی دو چندان می نيافته ھای توسعه فکر نظام يی است که وظايف و کار روشن و در يک چنين زمانه. تبليغاتی دو نوع رژيم قدرت است ردد، ی اس گ
شمولی مثل دموکراسی، حقوق بشر، صلح، برابری و آزادی کمک و تالش کند و ھای جھان او ھم چنان که موظف است به استقرار و پايداری ارزش

ر بر رژيم حاکم داخلی تاثير گذاشته و آن را اصالح کند؛ موظف است نقش ديگرش را در نقد امپراتوری آمريکايی به خاطر جنگ و خون ريزی و ب
اکم می ھم زدن امنيت و داشتن مقاصد شوم و شيطانی ان ح که در جھ نی  تثمار نوي د سلطه و اس ذارد و از فراين را بگ به اج وده و اش  شود ناراضی ب

. زمان تالش کند برای اصالح وضعيت داخلی و جھانی درعصر آخرين امپراتوری ھم
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 ھفت امپراطور
 

 
 

.ھای نژاد اصيل نيست اصطبل دربار رونقی ندارد، کسی به فکر پرورش اسب. رود ھاست ديگر با جنگجويان دالورش به جنگ نمی امپراطور مدت
د ورق کاغذ را برمی. شود شنيده نمی» پيروزی از آن ماست«در راھروھای کاخ ديگر صدای فرياد  پراطور چن ا ام می اين روزھ رود پشت دارد و 

ه شرط آنکه. شود ھا به خريد و فروش سھام مشغول می زند و ساعت نشيند، عينکش را به چشم می کامپيوتر می امپراطور کمی جنگ را کوتاه کرد ب
ام می. امپراطوری ھمسايه اجازه ورود به بازرگانانش بدھد ر نظر وی انج سايه زي تدھای ھم امی دادوس ن رھگذر تم انی از اي د. شد در کوتاه زم چن

پراطوری شد د زير مجموعه ام تند امپراطوری. سال بعد ھمسايه ابتدا مستعمره و بع دھا نوش ای امپراطوری بع ھای اقتصادی را ھای سياسی زيربن
شالوده امپراطوری سازند، امپراطوری می از امپراطوری ھای سياسی می ھای اقتصادی  ھای اقتصادی ساز امپراطوری ھای سياسی زمينه شوند و ب
ز. از امروز من نيز يک امپراطور ھستم. يکی بلند شد و فرياد زد مگر من چه از امپراطور کم دارم که امپراطور نيستم... شوند و می کناردستيش ني

د ری خوان پراطور ديگ ود را ام د و خ وق آم ه ش ردم يک. ب ام م ه تم ه ب ز ديوان د ج پراطور خواندن ود را ام تند و خ ت و. ای يک برخاس دتی گذش م
دايای. امپراطورھا به اين نتيجه رسيدند که امپراطور بدون رعيت مفھوم ندارد و ھمه تالش کردند آن ديوانه را راضی کنند رعيتشان باشد رايش ھ ب

رايش تختی از الماس و سنگ ند و در نھايت ب پايش ريخت ه  ر آن نفيس بردند، مجالس بزم برپاکردند، ثروت خود را ب ا ب د ت سفارش دادن تی  ھای قيم
ود. کرد بنشيند و امپراطور خود را برگزيند ولی ديوانه از انتخاب امنتاع می ازه تاسيسش راضی ب مپراطوری ت اد. ديوانه از ا مپراطور اعتق اب ا جن

سفه است و مجری طرح انديشمندان و فيلسوفان ايشان می. ھای امپراطوری را محکم کرد دارند بايد زيرساخت شه و فل مر اندي ن ا د مصالح اي .گوين
ن. ای از کاخ متفکری سکنی گزيده است و تمام روز به تعقل مشغولند دروازه دربار را به روی ايشان گشوده و امروز در ھر حجره پراطور از اي ام

ن. دانست امپراطور ھميشه خود را پيرو حقيقت می. اش سر رفته است سکوت حوصله ن را در به امپراطور گفتند بايستی دي د دي شود و تالش کن دار 
يی ی جنگ در ميانه. امپراطور چنان کرد. امپراطوريش گسترش پيدا کند ن جا يد در دي ھايش برای گسترش دين حين مطالعه فصلی از کتاب مقدس د

امی کتاب. برای امپراطور در نظر گرفته نشده است ه دستور داد تم ه را در قلع د و ھم ع کردن سر کشور جم دس را از سرا د ھای مق ان کردن .ای پنھ
ه داد. دانست آنگاه امپراطور نسخه ديگری از کتاب مقدس را پخش کرد، آن طور که صحيح می پراطور را. سپس به جنگ ادام ردم شوريدند و ام م

االيق را برمی. گردن زدند راد ن د آنگاه گفتند بايستی مردم بر مردم حکومت کنند، نماينده و رئيس حکومت انتخاب کردند ولی پيوسته اف ته. گزيدن خس
ود شخصی را برگزيدند که ھر آنچه انجام داد در جھت بھبود زندگی) البته خيال کردند به تصادف(از حکومت ابلھان روزی به تصادف  طی. شان ب

دی). و نبود(گويد به صالحشان است يا خير  ھا چنان به وی اطمينان کردند که ديگر نگاه نکردند آنچه که می سال ھيچ فکر نکردند که امپراطور جدي
نه می. کرد کرد، زن و مرد و پير و جوان برايش فرق نمی  او با ھمه صحبت می. دارند ه ديوا بود، ھم نوا  تندش گويی فقط به دنبال يک گوش ش پنداش

ھايشان ھمان قدر تکرار کرد تا آنان خيال کردند شنيده ھای خود را تکرار کرد، آن آرام در گوش ھمه حرف آرام. نھاد ھا وقعی نمی ولی او به آن حرف
. روزی که او خود را امپراطور خواند کسی اعتراض نکرد. عقايدشان است و نه چيز ديگر

ميرزا پيکوفسکی
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 عنوان بی
 

 
 

                      وقت سرخوشی و رھايی  در حسرت نوازشی که روشنی فردا را انتظارنکشد يا به                   زير ھر آسمان که قدم بگذاری، شب رخوت ترديد 
يواری ھست                                                           -باشی کرده که راه گم -                   دسِت لذتی نامفھوم ميان ھر کوچه  به دست              اً ھست -                   در ھر شھر د -حتم

ه تر، يک صندلی گوش سپرده به درددل طرف چندان دور آويزان آن ھای نه پِس آن، يادگاری از زمان وار تکي جره، دي ای پن به بالش ھای چراغ پ داده 
پراتورِی استکاِن عزيز                    وجور،  اين خلوت جمع. تا قوری چای روز را آغاز کند                   ھا به انتظار  خانه و پرده تنھايی صاحب ه ام م ک رده ھ ک

» ...تا                                      از ميان ھزار جنگ خونين به سالمت بگذرانم                                       دو استکان چای را «                   : اش اين است که خوشی باشد دل

آرش برومند

ی ھزارتو مجله
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 دريچه
 

  ھاِی کوتاِه کافکا داستان 
 )١٣٨۴(اصغِر حداد، نشِر ماھی  ِی علی ھاِی کوتاِه کافکا، ترجمه فرانتس کافکا، داستان

ارش مجموعه کافکا يکی از بھترين نويسنده ه در آث تم است ک ده ای از تکان گاِن قرِن بيس ه می دھن نده ارائ ه خوان ی را ب د ترين فضاھاِی ادب فضاِی. کن
تان ه داس وردار از روحي ش از ھاِی او، برخ ه پي ب نيست ک ی دارد، و عجي ِل توجھ ازگارِی قاب يز س ی ن اِی ايران ا فض رقی، ب اِی ش اکنيِن اروپ ِی س
رده ِی فارسی اش او را به خواننده ِي برخی آثاِر کوتاه شدِن جھانِی او، صادِق ھدايت با ترجمه معرفی ی ک اِر جمع. زبان معرف ثِر آث اب اک ين کت ده در ا ش

 .اصغِر حداد بسيار بھتر از کاِر مترجِم قبلی است ِی علی پيشتر نيز به فارسی برگردانده شده بودند، ولی ترجمه

 
  شب يک شب دو 

 شب يک شب دوبھمِن فرسی، 
ظر می گاِن فارسی بھمِن فرسی يکی از بھترين نويسنده ه ن ه ب يز زبان است، ک پس از انقالب ن ته، و  رار نگرف مورِد توجه ق افی  دِر ک ه ق ثارش ب د آ آي

ی. شود ھاِی عاشقانه روايت می الِی نامه شب يک شب دو داستانی عاشقانه است، که به سبکی بسيار خاص، از البه. اند فرصِت تجديِد چاپ نيافته کتاب
 .نظير در ادبياِت فارسی بی

 
  ِی مقاالت گزيده 

 )١٣٨۴(ِی مراِد فرھادپور، مازياِر اسالمی و اميِد مھرگان، گاِم نو  ِی مقاالت، ترجمه اسالُوی ژيژک، گزيده
ذھِب مسيحی، دريچه ژيژک يکی از بھترين فيلسوفاِن انتقادِی معاصر است، که عالوه بر فلسفه، با تسلط بر روان ھاِی شناسِی لکانی و کارکردھاِی م

يِل سياسی می ايد جديدی بر تحل ده. گش يم ش ن تقس ه، سياست و دي ه سه بخِش نظري اب ب ن کت االِت اي اره اند؛ دسته مق انی و ِی ايده ِی اول درب ِم آلم ئاليس
ته روان اوی، دس اره ک ته ِی دوم درب پتامبر، و دس ازدھِم س ان و ي گِ بالک يِر جن أخر نظ ِی مت دادھاِی سياس اره ِی رخ وم درب ِی ِی س ِی خصلِت ديالکتيک

 .گيرِی ھويِت تاريخِی غرب مسيحيت و نقِش آن در شکل

 
  برج فرازان 

 )١٣٨٣چاِپ دوم (هللاِ فوالدوند، انتشاراِت سخن  ِی عزت باربارا تاکمن، برج فرازان، ترجمه
داِن اش نه فقط براِی عالقه مطالعه. ِی وضعيِت تاريخِی اروپا در پاياِن قرِن نوزدھم و گذر به قرِن بيست نگر درباره جانبه کتابی بسيار مفصل و ھمه من

سائِل سياسی تر درباره تاريخ الزم، که براِی کسانی که مايل به داشتِن يک ديِد گسترده ذت-ِی م د و ل يار مفي نيز بس تند  اعِی روز ھس ھد اجتم بخش خوا
 .بود

 
  ھاِی اصلِی مارکسيسم جريان 

 )١٣٨۴(ِی عباِس ميالنی، انتشاراِت آگاه  ھاِی اصلِی مارکسيسم، ترجمه لشک کوالکوفسکی، جريان
ِد دوم جلِد اول به مارکسيسم در قرِن نوزدھم می. ِی مارکسيسم است چه ِی تاريخ روز درباره اين کتاب يکی از معتبرترين منابِع به پردازد، موضوِع جل
د جريان ِی ناشر به چنين لنينيسم است، جلِد سوم که به گفته مارکسيسم پيش از جنگِ جھانی و ھم ا زودی چاپ خواھد ش تم ت قرِن بيس تِی  اِی مارکسيس ھ
 .دھد آلتوسر را مورِد بررسی قرار می

 
  ديالکتيِک روشنگری 

 )١٣٨۴(ِی مراِد فرھادپور و اميِد مھرگان، انتشاراِت گاِم نو  تئودور آدورنو و ماکس ھورکھايمر، ديالکتيِک روشنگری، ترجمه
قِد ھمه. ترين محصوِل مکتِب فرانکفورت ترين اثِر آدورنو و ھورکھايمر، و مھم مھم ه ن انِی دوم نوشته شده، ب ا جنگِ جھ ان ب ه ھمزم ه کتاب ک ِی جانب

ه واِن نتيج ه عن م را ب ه، و فاشيس نگرِی آن پرداخت م و روش د بازمی مدرنيس ِی آن رون دين ِی طبيع د، و ب الوده شناس اِت ترتيب ش دايِش نظري راِی پي ای ب
 .کند پسامدرن ايجاد می

ی ھزارتو مجله

25

102 of 952



 

 ی آخر صفحه

 کسی که باروت را اختراع کرد
 

 
 

ود اين نده ب اقی ما نفکر ب ام طور می يکی از معدود روشنفکرانی که در روزھای قبل از فاجعه ھمچنان روش مل تم دوس ھاکسلی عا شايد ال که  گفت 
ل که در آن سال مشھور که به تمام جھان دکترای افتخاری داده شد و تمام دانشگاه(روشنفکر مذکور . افتاد ماجراھايی بود که داشت اتفاق می ھا تعطي

ا تجددگرايی» آخرين مد«و » جھل«: گويد جا که می را يادآور شد، آن Music at Nightی تحت عنوان  بخشی از مقاله) شدند ھای عھد ما ھستند و م
ان روشفکر (چه دوست من  ھاکسلی بر اساس آن. ھا ھستيم ن ی خود را مديون آ ھای متمدنانه پيشرفت، صنعت و فعاليت ترجم –يعنی ھم طر) م ه خا ب

اله ی اين مھندس، عمر چھل بر اساس نظريه. ی خود به طرح حکم صادره از سوی يک مھندس آمريکايی نيز پرداخته بود آورد در مقاله می ی يک س
بوده است ی آن يک خائن به صنعت ساختمان آسمانخراش به مفھوم آن است که سازنده ه تعمق در. سازی  ود ب ر من مھلت داده ب ايد اگر فاجعه ب ش

يه ن صورت می مورد نظر ودم و در اي يده ی دوست خود پرداخته ب ازی پيچ ه ب تم ب به منصه تواس دی  ول، عقاي ند و ی حضور می ی علت و معل رس
دم و بگريم شوند تا عقايدی به اعمالی که موجب می م، بخن ند، فکر کن بال گير ر و  يد و اعمال، ھمگی و. خصوص پ ان، عقا ا، زم ن روزھ ا در اي ام

ه کرديم و از آن ھا بوديم که آن را ايجاد می الواقع چندان جديد نبود با اين تفاوت که تا اين زمان ما انسان وضعيت فی. ھمگی رو به نابودی بودند ا ک ج
که اتومبيل. نمود خودمان عامل آن بوديم، بنابراين قابل توجيه و تفسير بود، روح داشت و قابل فھم می وديم  ا ب ل بله، اين م ا اتومبي بل را ب ھای سال ق

ن مارک اين ما بوديم که مارک به. انداختيم ما بوديم که اجناس از رده خارج را به دور می. کرديم سال جديد عوض می دد خصوصی را از بي ھای متع
ه داری به وجود می گاھی ھم اين تيپ کارھا وضعيت خنده. گزيديم برمی ط ب ود اسپری خود را فق ه دوست من ب ی ک ال دختر جوان آورد، به طور مث

اه اول تضمين می خاطر يک آگھی که اطمينان می د عشق را در نگ رد داد اسپری جدي د، عوض ک ات ناراحت. کن ه بعضی اوق ن روي ا اي م ام ده ھ کنن
ور می می ه مجب تی ک ال وق وان مث ه عن ود ب پ، کفش ش ا پي دی ت ه زنده ش ايی ک ا نوارھ ای راحت ي ده ھ ه کنن ا ب زی و ي د را دور بري اطرات بودن ی خ

بدھی دست طرح شيطانی نشأت می ھيچ. فروش گمنامی  ن وضعيت از يک  اً اي ا واقع ه آي م ک ينيم و فکر کني ا بنش شتيم ت يا وقت وقت آن را ندا يرد  گ
يا سرنوشت؟. را تحت تسلط خود انگاشته بوديم، قربانی آن شده بوديم ای طبيعی بود که درست زمانی که آن  پديده ان  ود، جزای عمل خودم آشوب ب
يک. کس پاسخی برای اين سؤال نداشت ھيچ ه  د ک ره قضيه اين طور شروع ش ه از جنس نق قم ک بود در Christophی  روز سر صبحانه قاش اصل 
رای يک 12مدل جايگزين آن کردم، تا سرويس  به موضوع اھميت چندانی ندادم و قاشقی ھمانند و ھم. ھايم مثل خمير له شد دست ه ب نفری لوکسی ک

ير شد. پذيرايی شيک خريداری کرده بودم، ناقص نشود اقو، خم قاشق. قاشق جديد يک ھفته دوام آورد و درست سر يک ھفته، اين بار ھمراه يک چ
ردم. ساعت بعد تبديل به ژالتين شدند 72ھا نيز  و چاقوی جديد خريدم که آن باز ک ان در کشوھا را  ر ای اطمين ه: ناگھان فکری از سرم گذشت، ب !بل

ده کردم تمام سری قاشق چنگال طور که فکر می ھمان دتی فکر می. اند ھا مثل خميری خاکستری و در ھم پيچيده کف کشوھا پھن ش ا م ين ت ه ا ردم ک ک
ا يکديگر را از افتادند، اما اين ھا فقط برای من می اتفاق ند ت ه خرج داده بود ام را ب صاحبان خوشبخت اشيای قيمتی دقت تم طور نبود، بلکه ھمگی 

ه. فھميدند اما اين ماجرايی بود که باالخره ھمه بايستی می. ماوقع مطلع نسازند بود چون حاال ديگر ھم ده  مام قاشق. گير ش ه ت تی ک ا از وق ھا، چاقوھ
دبختی را سراھا و پادگان ھا، مھمان اعال تا آلومينيومی و حلبی مورد استفاده در بيمارستان ن ب ود اي د، ديگر ممکن نب ير شدن کردن به خم ا شروع  ھ

زون صنايع در واکنشی نسبت به اين وضعيت اعالم کردند که با تالش فوق. پنھان کرد العاده و باال بردن ظرفيت، قادر خواھند بود تقاضاھای روزاف
راھم می. مردم را پوشش دھند ن امکان را ف د کارخانجات اي ذاخوری  گنجايش جدي ايل غ ه وس رد ک ظرف  100ک نه  ون خا ن 24ميلي ساعت جايگزي

رده ھر روز قاشق چايخوری من که به دليل ارزان بودن آن، برای ھمه. ھا درست از آب درآمد برآورد آن. شوند ا ک ه آن اکتف پزخانه ب ی مصارف آش
من می تا آن. رسانديم شدند می ھايی که برای خريدن وسايل جديد تشکيل می خود را با عجله به صف. شد بودم، پس از صبحانه پودر می ه  م جايی ک دان

ه  افراد کمی جنس زياد می بود ک ن  ن اي ه يقي داری می 100خريدند چون شک قريب ب روز خري که ام ن قاشقی  ير شوند و اي ه خم ديل ب ردا تب شدند ف
ان از  ه عمرش ود داشت ک ال وج اه 24احتم م کوت اعت ھ ود س ن وضعيت ضربه. تر ش اعی در اي ط اجتم د، کسی نمی رواب توانست ی سختی خوردن

ا دست و انگيزی گذشت، مردم به عادات وايکينگ آسا و غم دوستان خود را دعوت کند و ظرف مدت کوتاھی که به شکل برق ھا برای غذا خوردن ب
تر از . عادات ديگر ايشان بازگشتند يز در کم بتاً خوب ن يد 6اما اين وضعيت نس ان رس ه پاي اه ب دان. م شتم دن که ھايم را می يک روز صبح دا تم  شس

که مجبور شدم قطعه ه طوری  وع ناگھان مسواک در دھانم تبديل به يک جسم مارپيچ پالستيکی شد ب يب ن ن ترت ه اي نم و ب ھای کوچک آن را تف ک
ه ه جديد بدبختی آغاز شد و به سرعت به ھم رد جا و ھم ه خاطر می. چيز سرايت ک ان ب ه ھم اق رئيسم شدم، آورم ک که در بانک وارد ات تی   روز وق

اق ريخت ميزکارش از ھم پاشيد و قطعه بر کف ات يدند و چک درفاصله. ھای فوالدين آن  ھم پاش ادار از  دکی، اوراق بھ ه ی ان بی را ب م غري ا عالي ھ
م در راه بازگشت به خانه، کفش. نمايش درآوردند يه راه را طی کن يدم. ھايم مانند گل چرمی شکفت و مجبور شدم تقريباً پابرھنه بق نه رس ه خا لخت ب

ند رنگ. ھايم ژنده و پاره شده بودند چون لباس پرواز درآمد به  ه در آسمان  د گروھی پروان دا شدند و مانن ه. ھای کراواتم از آن ج ه حادث دی ک ی جدي
انی متوقف می ھايی که در خيابان در حال رفت توجه مرا به خود جلب کرد اين بود که ماشين دگان وآمد بودند به طور ناگھ شلوار رانن شدند و کت و 
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ودر می آن به پ ين حال از آن ھا در حال پياده شدن تبديل  بوی عرق و خشک شد و در ھم ا  بود ھ رزش اتومبيل. شويی متصاعد  ه در ل الی ک ا در ح ھ
ھای چھارگوشی بر سطح خيابان شد طوری که در خيابان ھا بدل به کرم ی آن در ھمين لحظه بدنه. ای از گاز قرمز پيچيده شده بودند، مشھود بود ھاله

ی امروز بعدازظھر حمله. به روی ھم انبار شده بودند Tin Lizziesو  1909، کارکاچاس Tھای قديمی فورد مدل  انبوھی از کاريکاتورھای ماشين
ود  بر که البته اين امر شک –فروشندگان اتومبيل . ھای اتومبيل غير قابل توصيف بود فروشی، مبل و صندلی و نمايشگاه ھای لباس به مغازه –انگيز ب

انند فروش برس به  ام آژانس. مدل آينده را آماده داشتند و ظرف چند ساعت موفق شدند ھزاران عدد از آن را  د، تم دتر را روز بع دل جدي ا ظھور م ھ
روز را  شھر پر از آگھی. اعالم کردند دل دي که م ود  د می démodéھايی ب بد کرم. ناميدن بوی  شمام  به محض است داران  لی خري دل قب خوردگی از م

دند ور می ھای اتومبيل حمله برای خريد مدل جديد به نمايشگاه ه ھيچ در اين. ش نم ک د گوشزد ک ا باي ن رشته حوادث ج انی اي تايج پاي ابی ن ه ارزي کس ب
رو شدند ستقبال و شعف عمومی روب ا ا دند بلکه ب ه. نپرداخت و در ھنگام وقوع نه تنھا موجب تعجب و نارضايتی نش درت کارخان رژی و ق ا ان ھا ب

د بی يز حل ش اری ن ب مشکل بيک ن ترتي ه اي د و ب ار بودن غول ک ابقه مش ه. س ه در گوش دگوھايی ک د توضيحات و از بلن ده بودن ھر نصب ش وکنار ش
.شد ی روزافزون سرازير می شده از بلندگوھا، تجارت آزاد به بازار رو به توسعه بر اساس تفاسير پخش. شد توصيفات انقالب جديد صنعتی پخش می

نظير بازار و نو شدن ی تنوع بی در سايه. شدند در راستای آرمان پيشرفت، ابتکار شخصی جھت پاسخگويی به نيازھای روزافزون به کار گرفته می
که يک آگھی تبليغاتی اين. مستمر کاالھای مصرفی، زندگی ثروتمند، بھداشتی و آزاد شده بود ه: طور نوشته بود لوار کھن ه ش با وی ب اگنو  ارلو م ی ک

د Elasto Plastexخاک سپرده شد و شما اکنون بايستی شلوار جديد  ن کني ه ت د. ب شده بودن اه و نعمت غرق  ردم در رف ه در کارھای صنعتی. م ھم
خرج می ھايی که در تعويض روزانه کردند، حقوق العاده دريافت می ھای فوق مشغول بودند و حقوق ل مصرف  ط در حيطه. شد ی اشيای غيرقاب ی فق

ود 18ی اعتباری و پول نقد در ھر  کاری من چيزی در حدود دويست ميليارد دالر برگه ه. ساعت در حال گردش ب ه کشاورزی ب وط ب کارھای مرب
ز ھای ويتامين، کپسول و قرص حاال ديگر قرص. آور شده بودند کلی متروک مانده بودند، چرا که مردم به صنايع شيمی، مبلمان و برق روی ھای ري

تفاده می وند، اس ل ش ا قاشق و چنگال مي رديم  با ھشدار جدی پزشک مبنی بر اينکه الزم است در اجاق تھيه شوند و ب ن قرص(ک وم اي به خاطر م ا  ھ
ن). خوردند کننده ليز می ھای مصرف ھا استفاده شده بود در دست الکتريکی که برای پوشش آن با اي خود را  مش  ال آرا ا کم ه ب م ک بايستی اعتراف کن

ه. وضعيت وفق دادم ه وارد کتابخان ود ک ردم، شبی ب ه کتاب اولين باری که احساس وحشت ک دم ک دم و دي ل کرم ام ش ا مث اق ھ ر، کف ات ايی از جوھ ھ
کردم با عجله برخی از کتاب. اند ھا آرميده اند و حروف و کلمات بر سطح آن ريخته ايم را وارسی  د ھای آن برگ: ھ فيد بودن ا س اک و. ھ موسيقی غمن

ه ن آرام خداحافظی مرا در خود پيچيد، سعی کردم صدای حروف را تشخيص دھم اما انگار اين صدای آ ود چون پس از آن ب ھا در لحظه احتضار ب
ع شوم. کلی خاموش شدند د مطل حروف ھمچون خفاش. به خيابان رفتم تا از اتفاقات جدي ايی از  ند ابرھ ايی در آسمان در حرکت بود ن حروف. ھ اي

ه ه گ ا جرق م می گاه ب ه ھ تند و در يک لحظه روشن می ای ب دند پيوس ن لحظه. ش ه می در ھمي ود ک ات  ھا ب د کلم ل رز«، »عشق«ش الم«و » گ را» ک
ه می خيص داد ک د تش ه. رفتن ن جرق نايی ھمي دم در روش ری ش وع ديگ ه موض اختمان: ھا، متوج ه س د و رگ ته بودن کاف برداش زرگ ش ی ھای ب

ھا و حتی در آسمان ھم روھا، در درخت ھا در پياده اين شکاف. ی سيمانی را از ھم بگسلد رفت تا بيشتر و بيشتر بدنه ھا می ی يکی از آن خورده شکاف
ھا را رھا بخش عظيمی از کارگران مجبور شدند کارخانه. ھای خونين را پيش روی ما به نمايش درآورد شد و صبح پوستی درخشان از زخم ديده می

بود ی جوانه  ای نداشت، بازسازی ھر شکاف به منزله کنند تا به کار بازسازی شھر بپردازند، اما فايده شکاف ديگری  ا دوره. زدن  ه ب ود ک ا ب ی اينج
شدند، بعضی اوقات در ده ساعت و گاه حتی در سه از اين لحظه وسايل مورد استفاده ما در زمان کمتری نابود می. ی اشيا ھم وداع کرديم ساعته 24

د ھا پر شده بود از کوه کفش، کاغذ، جنگل ظرف خيابان. رفتند يا چھار ساعت از دست می ده، جل ز ش التوی ريزري ھای خرد شده، دندان مصنوعی، پ
يا را در اين ميان، عده.... ھای مرده، آدامس، وسايل تلويزيون، باطری و و و و  ھای ساختمانی، پوست، مبل، گل کتاب، قطعه تا اش ای تصميم گرفتند 

ه قاشق و جارو از. ھای عجيبی در اين چھارچوب گزارش شدند اما به زودی قتل. وادار کنند که بيشتر استفاده شوند انی ک ردان و زن به طور مثال م
به اين ترتيب کااليی که مدت مصرف آن به پايان رسيده بود از. آويز شده بودند شان حلق ھا رد شده بود، با متکا خفه شده بودند و يا با کراوات بدن آن
توانستند آگھی از وقتی که حروف فرار کرده بودند نمی. ھا را غير قابل عبور کرده بود کوه آشغال، خيابان. گرفت ی سمج خود انتقام می کننده مصرف
می. شان بودند ھا با انواع جديد افتادند و در تمام روز مشغول تعويض آن بلندگوھا ھر پنج دقيقه از کار می. بنويسند د چون فکر ن ه ذکر باش کنم الزم ب

ی ِوره«کند که در چنين شرايطی رفتگران تبديل به قشر ممتاز جامعه شده بودند و سازمان  خود به ذھن انسان خطور می به اين امر خود رادری مخف ب
ام عھد(» ره ه ن ود  نام ده ب رادر خوان ديگر ب ا يک ه را ب ه ھم ديم ک ان ق ان يوناني ترجم -ی مي ای) م امی نھادھ ر تم ه از پشت س ود ک الی ب يروی فع ن

که. داد خواه را مورد حمايت قرار می جمھوری د  ين طور اعالم کردن د و ا ه صدا درآمدن دگوھا ب ار ديگر بلن رای«: ب ماع و ب افع اجت ظ من جھت حف
ه» .تر مورد استفاده قرار گيرند يافتن از اين وضعيت، کاالھا بايستی ھر چه سريع نجات ارگران حاال ديگر از کارخان خارج نمی ک دند و زندگی ھا  ش

ساختمان اجتماعی در ھمين کارخانه ن ترتيب  دان ھا متمرکز شده بود و به اي ند ھا و اتاق ھا، مي ده بود ھا ش خويش ر ه حال  ا ب ه. ھ ان در کارخان ھا ھم
ھم می در فاصله. شد دويد و بر آن سوار می کرد، به طرف خيابان می کارگری که دوچرخه را توليد می تاھی دوچرخه از  وه ھر ی کو به ک يد و  پاش

غال دتر آش د ھا اضافه می روز بلن غال. ش وه آش ان داشت ک ھر جري ام ش ه در تم د ک ده بودن دل ش ريان مفلوجی ب ه ش ون ب ر. ھا اکن بالفاصله آن کارگ
ه می کرد و اين چرخه ھمچنان بدون ھيچ راه ی ديگری را سرھم می گشت و دوچرخه بازمی ی ادام د. يافت حل ن چرخه بودن امی کاالھا دچار ھمي .تم

ابه. شد گرفت و بالفاصله از رده خارج می دوخت مورد استفاده قرار می يک بلوز توسط ھمان کارگری که آن را می سانی نوش ان ک ھای الکلی را ھم
کار من در بانک. فرما بود ھا ھمين وضع حکم ی کارخانه در ھمه. کنندگان آن بودند، ھر چند که فرصتی برای مست شدن نداشتند نوشيدند که تھيه می

نده و مصرف که توليدکن شرايطی  ه در  پول لزومی ديگر معنايی نداشت چرا ک ند وجود  ار بود يک مکان و در آن واحد مشغول ھر دو ک کننده در 
جا شدند و آن ھای توليد شده به مناطق بيابانی انتقال داده می دانستم که سالح می. به اين ترتيب مشغول به کار در يک کارخانه توليد سالح شدم. نداشت
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رار می تفاده ق ورد اس د م رای حمل سريع بمب. گرفتن تفاده می ب ی مخصوص اس ل ھواي ه منفجر شوند از يک پ ا پيش از آنک د ھ ان بمب. ش ا در مي ھ
من می. رسيدند ھای کوچک سياه به نظر می مرغ ھای اين مناطق اسرارآميز مثل تخم شن ذرد اکنون يک سال از خمير شدن اولين قاشق  ی. گ از درخت

ی اال م م ب ن را تشخيص دھ ای مختلف چيزی از سطح زمي ان دود و صدای آژيرھ ا در مي ه اصلی. روم ت ه ب ان سر و صدا ک ن جھ ترين عنصر اي
تر شود و آن می. کشد ھای زباله زوزه می آسا بدل شده در دره جنون يز کم ه دارم ن ان اشيای کمی ک تفاده از ھم ان اس ه زم م ک به ترس يز محکوم  ا ن ھ

ام می ھواپيماھای حامل بمب در ھوا منفجر می. نابودی شوند تند پي سمان ھس حال چرخ زدن در آ يم در  طور دا به  ه  ايی ک د شوند اما ھليکوپترھ :دھن
از. اما آيا چيزی برای مصرف شده باقی مانده؟ بدون شک چيزھای کمی» !چيز را ھر چيزی را و ھمه! مصرف کنيد! مصرف کنيد! استفاده کنيد«

می ی قديمی ھای خانه يک ماه پيش به اين طرف در ميان ويرانه دگی  کرده. کنم ام مخفيانه زن فرار  ه  ه از از زرادخان ا ھم ه آنج ام چون متوجه شدم ک
د کارفرما گرفته تا کارگر حافظه و قوه دگی آن. ی تعقل خود را از دست داده بودن ده و حاال ديگر زن تند خالصه ش ه در آن ھس ان روزی ک ا در ھم ھ

ن يادداشت -اند و من ناگھان احساس کردم که بايستی به اين خانه برگردم و سعی کنم چيزی را به خاطر بياورم  ھا شده محبوس و محدود به ثانيه ھا اي
ه آن ه می را ک ا عجل ا را ب ه ھ ارم گوش وادث بی نگ ال رخ داده ای از ح ول يکس ه در ط ماری است ک د  ش زم -ان رح بري بختی. و ط ه خوش در!  آه، چ

ه رزمين خان نام  زي ه  ابی ب ردم“ Treasure Island”ام کت ھا را بازسازی ک م بسياری از چيز اطراتم را و رتي به لطف آن خ افتم و  ام. ي اب را تم کت
ره. نگرم و به اطراف خود می!) Piece of eight! Piece of eight(کنم  می ه چھ ن ھم وی تعف ه و ب ه زبال ه ی کري را گرفت تيد. جا را ف ا ھس پس کج

ه ھا را فراموش کردم؟ چرا آن دانستند؟ چرا آن عشاق و کودکانی که آواز خواندن می ط ب ھا را فراموش کرديم؟ در تمام اين مدت، زمانی که فقط و فق
د آن کرديم، چه به سر آن از بين رفتن و توليد کاال فکر می کدری آدامس مانن ر  دم، ب ا، جای ھا آمد؟ نگاه خود را بر انبوه زباله و اطراف آن چرخان ھ

سطح. ھايی بودند که در بستر آسفالت رھا شده بودند آشغال... کرده ھای کھنه، چرم بدبو، گوشت ورم تايرھای الستيک، لباس. ھزاران خراش بود ر  ب
ده بازی شباھت داشتند، از دست شب ھايی بودند که بيشتر به عروسک خيمه ھا بدن انسان بله، اين زخم. ھايی را تشخيص دادم ھا زخم آن ته ش ی ھای بس
ل توصيف بناھای يادگار که به نام و افتخار اقتصاددانان گذشته، بر کوه زباله. ھايشان باز بود ھا طناب آويزان بود و دھان آن ده، غير قاب اخته ش ھا س

جات پيدا کردم و در يک پاکت بذر صيفی Stevensonھای کتاب  در ميان صفحه. قواره است نھايت بی بی Bastaitھای  بنای يادبود ھارمونی. ھستند
به دريا. »...چيز را استفاده کنيد چيز را و ھمه ھمه«: رسد گذارم بار ديگر اين صدا به گوش می ناشدنی در خاک می ھا را با محبتی وصف  که آن حالی
کار می می ه  اله ب تزيين ک رای  د نگرم که در افق ھمچون قارچی آبی است و امواج آن مانند پرھايی ھستند که ب می. رون مواج احساس  ان ا کنم در مي

ه قبالً  اينجا در کنار ساحلی نشسته. شکنند صدايی مانند صدای ظروف بلورين وقتی که می. شنوم ھا را می گرفتار شدم و صدای آن چيزی –ام ک اگر 
ود –از جغرافی به يادم مانده باشد  ه ب و نرفت اه ھست، شن. زمين در آن تا اين حد جل يد و م نی خورش تاره يع جز دو س م متحرکی  الم، جس ھا و در ع

الم ھا را برای مدتی طوالنی به ھم می ام، آن ی خشک را در دست گرفته چند شاخه. امواج ھم ھستند ه... م ن جرق ردان... آه اولي ونتس، برگ ارلوس ف ک
 1380کبری ولدخانی، مجموعه داستان شوکران شيرين، گردآوری اسدهللا امرايی، انتشارات مرواريد، چاپ دوم، 
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 نامه آخرت
 

 
 

ی. خدمت رفيق ميرزاخان کوفسکی باش، سالم عليکم کل ال ل سفر من  يم و نق ستخط حوالت کن ر مريضخانه، د ه محض دخول ب د ب رده بودي مر ک ا
بات عصرگاھی می. حقير را چارھای نيست جز اطاعت امر ... الجزء د ن ارت مرکزی، آب قن م ام ر ساحل حوض عظي ن نشستھايم ب ر اي نوشيم و ب

د ه در آب غوطھورن اده، فيالجمل ر و م ان ن ه. خاليق کافر مسلک در عجبيم که با يک نيم قواره پارچه گلدار در حوض شدھاند و بسان ماھيي اليقطع ب
ما که ھر. مان را بدھيم رمزگشايی کند ايم ديلماجی بيابيم نسخ و دفاتر پزشکی گشته. اند ی شويد مشغوليم که طبيبان طھران تجويز کرده جويدن عصاره
ه ھا و کاغذھا و داروھا، از نام عناصر و قد و وزن و ارقامشان سر در نمی شويم به اين فتوغرافی چه خيره می ھم ک ان  به ھيبت نادان چ،  ه ھي آوريم ک

ی نگين می در م ان س ن دلم تانمان سست آييم، اي ود و دس ان می. ش ر و پاھايم م از کم ِد. رود ھمت بازگشت ھ د بن ا بياين داريم ت ه ن م ک بر ھ دا و پيغم خ
ه. بختی که اندرونيم مان شوند بلکه خود برھانيم از اين سياه توسل کرده ب قت  ار است، رفا ليک شما را که در آن واليت از ھر کدام نيم دوجين در اختي

ه د ک ا ببندي محض بازگشت نعش حقير، که يحتمل بار طياره خواھند کرد، به ميل خود يکی خدا و يکی پيغمبر سوا کنيد و بر سر دکان و اسم و رسم م
رط بی. هللا آبروداری شود نزد خلق که فالنی از ف ند  اوه بباف سرمان ي د و پشت  سرزمين نروند نان و خرما و چای و نباِت مفت به حلق کنن خدايی، در 

شيرين مان، مردن در آن خاک، از جويدن عصاره به جان شما نباشد به جان والده عيال اجنبی. کسی مرد غربت گرفتار آمد و به بی شويد  تر است و ی 
ست ديمی. ميلمان به ھمان است و دريغ که فرصت ني زد دوست ق سپرده مخلص کالم، مبلغی ن ه امانت  ه صالح به وقت حاجت آن. ايم مان ب طور ک

اج مان که به کار جھان نيامد، بلکه سھم روح زنده. سھم روح ما را ھم بدھيد ھر که خواستيد. دانستيد خيرات کنيد به روح مابقی اموات مان نسيب محت
ده. شود ان ش رده به اصرار عيال، ھمين چند دو سه خط را که به صدای بلند ترجمان کرديم، به ھيبت مردگ تند قصد سفر ک اره، دانس دان ايم يکب ايم، دن

ان می قرچه می ر زب حزين ب قش می کنند و آيات غريب و جمالت  وا ن صليب در ھ د و  د آورن ه. کنن ان ب ه در خونم سترول ک ميزان کل ين  تيم ا ما ندانس
نداری ريشه در بی چين مرغ و ته جريان است، از تخم ر انگشتان. مان دارد ايمانی اش آمده يا پ توان ب ه چشم و  وت ب از ق ند صباحی ب گر چ د، ا مان مان
ارادتمند باريس . دھيم کسی به حضور برساند کنيم می خط می وقوعات را دست
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 سال 10دوردنيا در 
 

 
 

گزارشی از نمادھای سفر در ايران معاصر 

 
ران است ه دست اولی از. روزی چھار يا پنج کليک تمام توجه ما به نمادھای گردشگری اي دوار نمون برادران امي سايت  ا وب  د ام ان نگيري به خودت

در تمام کتابھای درسی دوران تحصيل ھم چيزی از اين دو برای کودکان نه بيخود ورق نزنيد،. ميزان توجه ما به دو تن از مفاخر فرھنگی ايران است
مه عيسی و عبداله می. شود، آنھا درتاريخ رسمی ھم جايی ندارند و جوانان گفته نمی سفر برنا ين  غاز ا پس از ريزی کرده گويند چھارسال برای آ ند و  ا

ای موزه برادران اميدوار در گوشه: اند شان به ارمغان آورده اند و ميراث اين سفر و آن دشواری را برای ميھن آن مسير دشوار و پر داستانی را پيموده
و البته پس از يکبار دفن. گرفته است ده سال زندگی پر ماجرا که از اسکيموھای شمالی تا قبايل آدمخوار آفريقايی را در بر می. ی سعدآباد از مجموعه

ه شدن اتومبيل در زير شن ستند تصويری را از خان يه می ھای روان عربستان اولين گزارش م دا تھ د ی خ ه در اون سال«: کنن دام ب ا اق که م ھا موقعی 
ه. برای اينکه نگھبانان صحن کعبه، کوچکترين حرکت ھر نفر رو زير نظر داشتند. ی اين فيلم کرديم کار بسيار خطرناک و دشواری بود تھيه اما ما ب

شود و در شرايطی آغاز می 1333سفر اميدوارھا در سال »  .دليل اينکه مھمان شھردار مکه بوديم، به ھر حال اين کار رو با دلھره زيادی انجام داديم
رد، می. استکه در تمام ايران تنھا دو جاده آسفالته وجود داشته  جا ازدواج ک د عبداله اميدوار، که پس از پايان سفر دور دنيا به شيلی رفت و در آن گوي

رده است ھای شرقی آغاز کرده سفر خود را از سرزمين ر«: اند و شاه سابق ايران شخصا آنھا بدرقه ک ه کيلومت ه ب اه گفت اگ ميره، ش ادم ن ھيچ وقت ي
ندين! شمار موتور زياد نگاه کنين ممکنه خودتون رو به کشتن بدين ياد بھش اھميت  د آھسته! پس بھتره که يه دستمال روی اون بکشين که ز ما باي ش

بت و »  .بريد تا به ھدف خودتون برسين ه مھم... آغاز مسير دو برادر از افغانستان بوده و پس از آن ھند و ت قدمات آن است البت سفر، م تان  تر از داس
ار سالگی، برای سفر کسب آمادگی کرده 21سالگی تا  17نه؟ برادران اميدوار چھار سال، از  يد چھ ه طول انجام که ده سال ب رای سفری  اند، يعنی ب

ه بوده اند و در آغاز سفر بر خالف ضرب سال کسب آمادگی کرده دهللا المثل معروف بسيار سفر بايد تا پخته شود خامی، پيش از آغاز سفر پخت ند، عب ا
ساله١٩۵۴ما سفر خودمون رو مانند يک کمپانی عظيم شروع کرديم، يعنی قبل از حرکت در سال «  :گويد اميدوار در اين باره می ار  ه چھ  يک برنام

بعد از اون. من داخل باشگاه کوھنوردی نيرو راستی شدم و به اتفاق برادرم عيسی از تمام قلل ايران ديدن کرديم. درست کرديم و اون رو اجرا کرديم
ا ره ن غارھ ل چراغ آورد شروع کرديم به غارنوردی و از داخل اي بی مث م ھای عجي ه آوردي زی و جمجم يد! ھای برن موزه تول يک  در ھمون باشگاه 

قتی . کرديم م١٧يادم ھست و ه کالردشت رفتي ودم ب ساله ب ا از يخچال.   م ت به دره کالردشت رفتي م و داخل دره در راه چالوس  ھای دائمی عبور کني
رد طور که بر روی يخچال ھمون. طالقان بشيم ه ک برادرم رخن غز من و  ه م ن فکر ب وديم اي ه چھار. ھا مشغول نھار خوردن ب از اون روز يک برنام

يم وختن زبان. ساله درست کرديم که در اين چھار سال تمام مشکالت رو حل کن ه آم کرديم ب يا! مثالً شروع  ای دن موختن جغرافي به آ کرديم  !شروع 
م د کني بط عمومی تولي م. شروع کرديم ارتباط بين المللی و روا ير بکني ونيم تعم ا رو بت ه چه جوری موتورھ کرديم ک برداری و! شروع  م  م و فيل رفتي

کنند عيسی و عبدهللا قصد می»  . ساله شديم تھران رو ترک کرديم٢١اين برنامه چھار ساله رو مو به مو اجرا کرديم تا اينکه وقتی . عکاسی ياد گرفتيم
رده ا انتخاب ک سفر دور دني برای  ه  ھيچگاه به عقب بازنگردند و برای ھمين ھم وقتی در سيصد کيلومتری تھران و در راه مشھد دوشاخه موتوری ک

د باره می دھند، عيسی که با زحمات او موزه به راه افتاده است در اين گردند و مسير را ادامه می شکند به تھران باز نمی بودند می يل«: گوي ين دل به ھم
اره . من ھم به مشھد برگشتم و موتورھا رو تعمير کردم. ھای دور افتاده در چادر موند عبدهللا در ھمون جاده ه٧٠٠دوب تم و ب جا برگش ه اون تر ب  کيلوم
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طول گويد که حضور آن عيسی می»  .در آخر به سمت مرز افغانستان رفتيم و از اونجا وطن رو ترک کرديم. راه افتاديم ھا تنھا در ھندوستان ده ماه به 
ران«ماند و پس از آن تايلند و يک  انجاميده است کشوری که از نظر تنوع زيستی و رسوم به مثابه يک قاره می اريخی اي ار ت در»  يک نمايشگاه از آث

ا  ور آنھ ه موت او حمل می 13ھنگ کنگ در حالی ک که گ اری  يک کشتی ب به روز روی  شده است کرده جا دوار سفرنامه. جا  رادران امي ی مفصل ب
اند و شنيدن آنھا شگفت انگيز است و گاه لبخند را ھای محتلف ديده از رسوماتی که فرھنگ. خاطرات جالبی از شکاف فرھنگی در جای جای دنيا دارد

شتند و گويد که مھمترين نکته عيسی اميدوار می. نشاند بر لب می د، بازگ ده ماندن م زن ی سفرشان اين است که آنھا به تمام دنيا سرکشيدند و در نھايت ھ
برای اجراجو را  رادر م ن دو ب حاوی خاطرات اي يار نفيس و  اب بس وام مختلف و يک کت ای اق لوح از آھنگھ امروز يک لوح فشرده تصويری، يک 

رد ھا و کارھای پ ی برادران اميدوار و مقاله به اين البته بايد موزه. اند فرھنگ دوستان به ارمغان آورده ته را اضافه ک صورت گرف برادران. ژوھشی 
ه و پژوھش ھای پرماجرا در آمريکای جنوبی راھی اروپا می اميدوار پس از داستان دوی آورده شوند و از راه ارائه مقال ل ب ه از قباي ند ھا و اسنادی ک ا

کار زيادی در اروپا نداشتيم به دليل اينکه برای ما کاری برای انجام دادن نبود، جز اينکه تحقيقات و مقاالت«: کنند  سفر را جبران می بخشی از ھزينه
نه ھای خودمون رو در کشورھای مختلف اروپايی ارائه می و فيلم االت و فيلم داديم و قسمتی از ھزي ن مق روش ھمي ق ف ه ھای سفرمون رو از طري ھا ب

سال می»  .کرديم ھا و تشکيالت مختلف کسب می سازمان يتروئن تحويل و البته پس از ھفت  يل از س ات يک اتومب ين تجربي بال برخی از ا د در ق توانن
ا و يوگسالوی و بلغارستان و«: گيرند ريش، ايتالي ايی، ات ود از کشورھای اروپ ه عبدهللا سوارش ب ور سيکلت ک يک موت ل و  ما به وسيله اون اتومبي

ران شديم،٣ما فقط حدود .  سال وارد ايران شديم٧ترکيه گذشتيم و بعد از  ا وارد اي که م ال تاسف سومين روزی  با کم رديم و  يران توقف ک  ماه در ا
کرد مادرم به دليل بيماری چندين ساله مه»  .ای که داشت، فوت  انع ادا يز م ادر ن وت م سفر نمی به ھر حال ف تان و شود و اين ی  ھی عربس ا را بار آنھ

شود و ھای روان مدفون می آيد و اتومبيل بدون بنزين در زير شن شوند والبته ذات اتومبيل فرانسوی به مذاق صحراھای عربستان خوش نمی آفريقا می
شتر بکشيم«: شود يک کاروان اعراب صحرانشين ناجی آنھا می يله يک  ه وس د روزی ب ديم اون رو چن ر! مجبور ش نزين گي االخره ب دتی ب د از م بع
يا بخش بوده ھای رھايی کشورھايی که غالباً يا مشغول جنگ. داستان آفريقا نيز جذابيت ديگری دارد»  !آورديم و دوباره حرکت کرديم به سمت مکه اند 

ه دادن آن ھای داخلی و باالخره قبايلی که نشانی از تمدن نداشته درگيری لف و ھدي ات مخت با کمک شکار حيون اند و به قول يکی از اين دو برادر تنھا 
يک فرصت مناسب دو! ھا عازم شکار فيل شديم به ھر حال يک روز در جنوب سودان با چند نفر از بومی«: توانستند به قبايل نزديک شوند می توی 

برديم. فيل خيلی بزرگ شکار کرديم لذت  ی  دوار می»  !خرطوم فيل برای ما خيلی لذيذ بود و من و عبدهللا از خوردنش خيل سی امي ه از راه عي د ک گوي
سيا ھای بودند که حدفاصل قاره برادران اميدوار اولين انسان. اند کرده سازی نيز کسب درآمد می ھای سرم شکار مار و فروختن سم آن به کارخانه ھای آ

خ و آمريکا را قدم زده اره اند، بر روی بخشھای ي ان دو ق ه در«  :زده آب مي الی ک بود در ح بوديم چھارشنبه  ستاده  ره اي ين جزي قتی در ا من وعيسی و
ديم يعنی ما پنجشنبه رو جلو چشمامون می. جزيره بعدی پنجشنبه بود ين. دي بود و بنابرا يخ زده  قاره  ن دو  ا بي يديم آب م ا رس ه آنج ما چون زمستان ب
بوديم تونم با جرات بگم که ما اولين انسان می. تونستيم روش قدم بزنيم رده  ار رو ک ين ک ان ا ا ان زم ه ازای روزی»  .ھايی بوديم که ت طال ب جستجوی 

دوارھا است خاطرات امي نھايت ھای بی اسکيموھا انسان«: چھل دالر دستمزد در سرمای شديد و البته زندگی عجيب اسکيموھا نيز بخش جالب ديگر 
البته! دادن ھاشونو به ما ھديه می نوازی کنن زن خواستن مھمان وقتی ما پيش آنھا رفتيم کبريت براشون ھديه برديم و آنھا وقتی می. نوازی بودن مھمون

ا در می ما ھميشه به بھانه ن لطف آنھ ر اي ه»  .رفتيم ھای مختلف مثل کمر درد از زي ن دست خاطرات و گفت دوار از اي رادران امي سيار سفرنامه ب ھا ب
موزه. دارد ران است و  يز در اي سی ن رادر ديگر عي م دارد، ب عبدهللا ھم اکنون در شيلی سردبير دو نشريه سينمايی و سياحتی است و يک استوديو ھ

سعدآباد راه دوار را در مجموعه  ته است برادران امي مايش گذاش به ن ستاورد ده سال سفر را  رده و د ندازی ک با وجود آن. ا دوار  ا برادران امي که تنھ
ه ين تجرب ه چن ند ک رادی در جھان باش خ ايرانيان و شايد معدود اف ھای درسی و تاري تند و درکتاب ان ناشناس ھس ان ايراني ان در مي ما ھمچن ند، ا ای دار

ه ھای گردشگری ايران اين روزھا در حالی اولين. شود رسمی يادی از آنھا نمی ار آرامی را در دھ تند روزگ ان ھس که شايسته توجه بيشتری از ايراني
د ھشتم زندگی طی می دوار. کنن برادران امي همسير سفر صفحه فارسی سايت  ل قول  کلي ا بی ھا از مصاحبه ی نق دوار ب برادران امي سی بی ی مفصل 
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 حاال، ھنوز
 

 
 
اه. ھا ی آن َکن،بگذار تا از يادت برود ھمه ديگر، بُنِه« که شاخه نگ يدی  تادرخِت ب ا کمی آن ھايش را می ات را بگير از ايس باد، ت ه  د ب يده دھ سوتر را د

گر شايد که اين. حاال پيچاپيْچ کوره راھی را ببين کشيده، کژرفته تا به باالی کوه و از اوج به زير بيا، از اللوی گز و گون. باشد و آھنگی دي ا ساز ت ج
ساعت  بينم  میام، از جايی که من ھستم، که نشستهجا،  حاال، اين»  با من بيا. کند ھر روز،  ضرب ، لباس4اش، مثل  ه  ِد رختی ک دری، ھا را از روی بن

باری، دوده می. کند بام گير داده، جمع می ھای آنتن روی پشت چپ و راست، کمی باال و پايين، به ديوارھای کم تعداد و ميله َر تکانَدشان، شايد غ يا پ ای 
ری به د کبوت بيده باش ان چس اه می. ش مان را نگ د آس اال می. کن د ح ه. آي ايين می دارد پل ا يکی پ د ھا را دوت اق وقت. آي ه وارد ات ود اش است ک د. اش ش .ش

يراھن تان می اش را در پ ا دس اال می آورد،ام ان ب د اش ھم ار می. مانن ا چيزی کلنج ن نمی ب ه م داری عينک. ام فھم رود ک ودم اول .اش است پن ر ب من اگ
د، شان می کمی نگاه. ِکشد بيرون ھدف می ھا، که روی تخت انداخته، چند تکه لباس، بی از توی سبد لباس. ام را آوردم، بعد پيراھن ام را در می عينک کن
جره میپوشد؟  چرا نمی. کند شان فرو می  ھا را و سر را توی کشدشان، لباس به مشام می. ھا را لباس نار پن يد ک اه .آ ه زير می نگ د و ام بفھمی نفھمی ب افت
د می رود پا راست می روی تخت می. خواھد پنداری جواب می. پايد دارد مرا می. کند بعد پنجره را باز می. چرخد ام می گردن د، ق جه کن تا از گن ای کشد 

می. اش را بردارد آن باال چمدان گاه  ه ن ا دور و بََرم را ک وی ن ار است و ب قط غب تان. نشستن و خيره شدن چه سود« .کنم؛ ف بودی کاِرس ه  مگر نگفت
يا نکند با من برنمی. خواھی؟ َکندن ھمان است می پس ب ھم،  رو، خواستی  و پيشاپيش ب يد؟ خواستی ت نی مگر؟ رگ نمی. آ سنگی بي ستون  يت از دو  ھا

د و ات، دارند راھی به کف سيمانی خانه ھای صندلی ھا و آھن اند بيرون، پيچ خورده دور آن ميله پاھايت زده جاخوش کنن ند و  فرو برو ا  د ت ات می يابن
و نيستی ھای سبز بيرون می ات برگ وقت است که از تخم خاکستری چشمان بدوانند تا به انتھا و آن گر ت ا،  حاال ، اين»  .زند و تو دي که منج جايی  از 

.پرد حاال روی تخت دارد باال و پايين می. می بندد. بندد اش را می دارد چمدان. اش، نه مثل ھر روز بينم  میام، ھميشه ھستم، از جايی که ھميشه نشسته
سته آدم مسافر خانه«گفت  مادربزرگ می. کند دھد، رتق و فتق می سروسامان می. شوريده است. گردد رود، برمی می. زند ام غنج می دل گل ی  اش بايد د

ند ازش اش که آمدند ھمه باشد تا اگر زبان الل، ديگر برنگشت، خانه ام نيک بما گر برنگردد؟»  چيز سرجای اش باشد و ن دی« ا گر ندي ه دي ايد ک .ام ش
مه. ھا را گاه پشت و رو کنند بگو که قالی. ام ھوا بگيرد بگو که گاھی پنجره را باز کنند تا خانه. ھا را سيرآب کنند ھا و درخت بگو که گل از نا ھايم را ب

چرخ ميخ. آيی دانم حاال ديگر نمی می. بخوانند. کنند ر را می کوِب آن صندلی  مام عم ته است»  .مانی دار، ت باد. چراغ خاموش است. حاال، پنجره بس
 85سپينود خرداد. اش بينم  نمیام، جا نشسته جا ھستم، اين من اين. آيد نمی
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 سيزده دفتر گذشت
 

 
 

دانکیھنگامی که  يام کردن اه ق يه پادش شھرياران کوچک عل د،  ايی را آغازي لوب .  برای جھان زيرين، سفر دري ان مغ شدندانکیبزرگ نان اعم از.   آ
ر   توفانی خروشان و تکاور؛ آب چونان شغال، پاروھا را میانکیزورق . بزرگ و کوچک، چون سنگ پرتاب شدند شيرانکیبلعد و در براب ، چون 

فتر گذشت ]1[. درد عقب زورق را می دارم زورق سيمينت را شکسته ھای... سيزده د ر چشم ن شکی ب نه ا ای،  ام، دردی نيست ديگر دردی  ھای ھ
نده. اش سازم ای ندارم که از درد آکنده نيست پنداری که ديگر سينه م گذرا ا ھ دارد بی. ايم اينجا درھا ھمه سپيدند، به اندازه کودکی که ب چ ن تاقم ھي ھيچ ا

شگفت. زنبورکی که تو بيايی و در آن روحت را به من نشان دھی ا  دم از ديوارھای رک و لخت اينج ه آم ه آن زن آن روز ک دم ب زده، روی برگردان
کی؟ االن درست صد و ھشتاد روز -حال نه ... نه  -. خواھم  وسايلم را می. اينجا خيلی از خالی پر است -: دانی نامش مريم است سپيد جامه، می پس 
حال. است که اينجايم ا  کردم ام و آغاز  رای ت تر اول را ب نده می... دف ھا را نخوا ه آن م می ای، نمی دانم ک ه خواھم کسی را ببين ا من دانم گل پر، ام داری 

شب. توانم، اين روح ديگر آنی نيست که تو را روزی عاشق کرد نمی ياد داری؟ روزھا و  ه  ادر را ب ه وقت در فکر آن ھنوز م ته است و ھم ھايم رف
ست دانم، می گويم می نه، نه، اين اکنونم را نمی.... بلندای قدی ھستم که چادر بر سر مرا از کودکيم تا اکنون مرده ا ادر  يا کشتمش؟. دانم م مرده است 

بارھا از تواين را پرسيده بودم. جويدم، دست در دست مادر، ياد تو افتاده بودم ھا را می آيد؟ وقتی قرص کردم جنون يعنی چه؟ يادت می ھميشه فکر می
ی ه روزی ديگر می اما تو با لبخند، گوشه ابروانت را باال کشيده بودی و از اين سر شھر تا آن سر شھر الم تا کام حرفی نم د يکدفع تی زدی و بع -: گف

ودم را می»  گی«راستی چرا ... ديوانه. جنون يعنی ديوانگی... مانا يده ب خرش؟ پرس بانند آ د... چس يادی را در من می. يادم آم ند مادر روزھای ز .ما
ع چرا می دنبال چه؟ نمی. گشت ھا می ھا، تمام اتاق در اتاق. واقعيت اين است. ام کرده بود خسته ه واق مد دانم ب ته -: گفتم می. آ مادر خس چرا... ام کردی 
ا می گردی؟ چه می آيی، چرا می می گاھش از روی ديوارھ مادر؟ ن ھا چشم می خواھی  ه تابلو زان گذشت ب دربزرگ آوي ه از پ به آن عکسی ک دوخت 

ود. ھمان که تفنگ بر دوش داشت. ديوار کرده بود ه ب دش. بارھا گفت يرزای کوچک جنگلی فرستاده بودن ال م ه. دنب ر دوش ک ا تفنگی ب اسب سوار ب
چشمانش. تر ھايی افتاده تفنگ با شانه شايد برای ھمين بود که در عکس بعدی آويزان ديوار تنھا خودش بود بی. کشاند دانست بار چه را بر دوش می می

مادر می. تر بود فروغ ھم کمی انگاری بی ود گرچه  ته ب د مريض گش ه گذران ی سفری ک م در بی. سخت. گفت در پ ايد عکاس ھ ما ش تر کردن فروغ ا
ند آمد و به آنھا چشم می اما مادر می. دانم نمی... تاثير نبوده باشد چشمان پدر بزرگ بی مادر می. دوزا ا  تم ام يوار برداش ل عکس را از د باز اواي مد و  آ

ا می... آيی مادر؟ مگر آرامش نداری چرا می -. کردم التماسش . دوباره زدمش به ديوار. دوزاند ايستاد و چشم می روبروی ديوار لخت می شوی، چرا پ
م؟ نمی می دانم چه کن قل چيزی بگو ب يوار؟ الا ين د ه ا تم چه می آيی اينجا رو ب رد می دانس اندم، حرف گالب می. ھا قبرستان رفتم پنجشنبه توان ک پاش
ود ھر کجا را نگاه می. ديدمش خواست يا چرا می دانستم چه می نمی. آمد دوباره می... آمد اما دوباره می. کردم زدم، ناله می می جا می. کردم ب تم ھر ک رف
ند دوست ندارم اين. روند آيند و می ھی می. ... بايد قاب پدربزرگ باشد دانستم می ای از فضای روبرويش که می زد به تکه آمد و زل می می .ھا را بخوان

عنی آرامش. آيد از وقتی کشتمش ديگر نمی. کنم برای ھمين در درزی پشت کمد جاسازيشان می م آرامش. اين ي از ھ م ب مش ھ م آرا عنی ھ ين ي مادر. ا
ل بی. کش مادر. سياه مغاک. شھر پليدی. روم بابل حتما به پارادايز رفته است و من می ود... مادر اواي ی نب ادت می! اوايل دم پيشت ي يد؟ ھمان روز آم آ
ادر ماه...مانا  -. زدی دنبالم راه افتاده بودی و در سرت می رده است ماه عنابکم، م ه م ل می فکر می. ھا ھا ک يد کردم عزازي يدم، می    می. آ تم ترس خواس

نم ان ک ودکيم خود را پشت سرت پنھ د ک مرا محافظ باشی. مانن ردن الغرت  د و گ د بلن ا آن ق ه کمر بزنی و بخواھی ب تانت را ب و دس د. و ت ا نيام .ام
گذارده می. دانستم چگونه است حالم آمد نمی مادر که می. پاک باشم. خواستم گرفتار ھيچ نباشم می. نيامد... دانی می رزخ  ا در ب .ای دانی انگار کن يک پ

شتم. نه اين سو ھستی و نه آن سو ادويی. کاش من به جای زنبورکت فلوتی دا می. ج ن سو مادر را  ا نمی می. آوردمش اي تم ام د خواس تم. ش ھرچه گش
ه. مادر نباشد. خواستم مادر را بکشم کنی؟ من، مانا می خواستم بميرد باور می برای ھمين می. آيد دست و پا زدم ندانستم چرا می تا ب ه  آرامترين زنی ک

کی می بايد سوار کشتی می. راھی نداشتم. توانستم که نکرده بودم ديگر چه می. سخت بود. حال ديده بودم مادر ي ا  ا در سفر ب ا او می شدم ي مرد شدم ي
ال و می. گشتم کشتم و خود به نفرين ابدی دچار می يعنی من او را می مادر در آب ]2[دانی کشتی به دست ارشی گ د و  يران ش اره... ھا جان داد و دوب

 85-سورا. جان داد

اين. شود اين شعر سومری درمورد انکی ايزد خرد و پسر خداست و نبرد او در زورق ھنگام سفر به جھان مردگان که به دست ديوان گرفتار می ]1[
ده. است) ھرمزدبغ(اسطوره بن مايه اسطوره مانوی درباره به اسارت افتادن کشتی انسان نخستين  مانوی ام تون قبطی  ل کشتی در م کر آن تمثي که ذ

ور. ک.ی آفرينش بابلی، ن تحليل منظومه. ( و نماد اسارت روح انسان در تن مادی است. است که ]2[) ساندرز، ترجمه دکتر ابولقاسم پ ی دوزخ و مل
مردگان در اساطير سومری 
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 اندر احواالت يک مسافر
 

 
 

ای ) مثالً گروه دوم(ھا  است و برای اون يکی بعضی»  رفتن و برگشتن«سفر به معنی ) مثالً گروه اول(ھا  آھای ملت، برای بعضی تن«سفر به معن رف
ه. ھستن! که ھر دوتاشون ھم بر وزن مفاعلت»  مھاجرت«و به سفر گروه دوم ميگن »  مسافرت«به سفر گروه اول ميگن . است»  و ماندن حاال شما ک

ر) مثالً شخص ايکس(نفر  غريبه نيستين، فرض کنين که يک نه ب که قبالً سفر از نوع مھاجرت داشته، يعنی رفته و يه جائی مونده، بخواد يک سفر بک
ين احساسات و برداشت). مثالً ايران(منتھا به کجا؟ به ھمون جائی که ازش قبالً مھاجرت کرده . اساس مسافرت ن شخص ايکس حاال سعی کن ھای اي
ا :حالت يکم. رو تجسم کنين افرتش عموم طول مس ه شخص ايکس در  يده است در حالی ک ای ناد د از مکانھ برای تمام مسافران سفر به معنای بازدي

يره کيش و بھش :راه حل اول. شاھد مکان ناديده نيست چرا که ھمه جا را قبال ديده بوده چند نفر دست به يکی کنن و شخص ايکس رو مثال ببرن جز
باز ھم چند نفر دست به يکی کنن و :راه حل دوم. يک تعداد ساختمان با اجناس بنجل فروشگاھای اروپائی رو نشون بدن که صبح تا شب داشته ميديده

رای يک ساعت ماشين سر جمع تقريباً يک. ببرنش خيابونھای جديد و گشادی رو بھش نشون بدن که قبالً نبوده قی ب سافر احم يچ م ه ھ ساعت سواری ک
ی :حالت دوم. سواری در تھران ھزاران کيلومتر راه نميره ماشين سفر است در حال برای تمام مسافران به ھمراه داشتن سوغاتی، حاصل بازگشت از 

سافران. شود که شخص ايکس در زمان رفتن به سفر با سوغاتی ھمراه می حل اول. فعلی بر خالف تمام م به مقصد :راه  اجر  يک مھ ردن  سوغاتی ب
توشه آورده در حالی که آقای ايکس تازه سفر در واقع يک نوع روان درمانی خيالی است که مثال شخص ايکس از سفر داره برميگرده و با خودش ره

کاريش نميشه. گرده خود شخص ايکس ھم دلش ميخواد اينطور وانمود کنه مسافرت بوده و داره برمی:راه حل دوم!! رفته سفر داشته می که اينو ديگه 
چيزی است که بر اساس عادت و تکرار شکل ھا به معنی دور بودن از ھر آن مفھوم مسافرت در کليه فرھنگ :حالت سوم. باالخره اونم دل داره. کرد

مان تکرار گرفته و رھائی از اين تکرار ه ھ قع ب ھا و ھا ھمون حس مسافر بودن و توريست بودن است در حالی که شخص ايکس در طول سفر در وا
ای جوون دمخور کنن که شخص ايکس نه اصطالحاتشون رو بفھمه شخص ايکس رو اجباراً با عده :راه حل اول. گرده ھای قديمی خودش برمی عادت

فعال وجود :راه حل دوم. اون وقت ميشه گفت که شخص ايکس نسبت به نسل جديد سرزمين مقصد، نوعی مسافر و توريست است. و نه زبانشون رو
با مکان :حالت چھارم. کنيم نداره ولی اگر سفارش بدين يه کاريش می گرفتن  سفر، عکس  ده ھا و آدم بخش مھمی از  ی در آين ا بتون يد است ت ھای جد

ای و به ديگران بفھمانی که دنيا در عين گرد بودن بسيار گشاد است، در حالی که آقای ايکس چون چنين نشان کنی که تو ھم روزی در آنجا بوده خاطر
بوده ھائی قديمی می ای ندارد، تنھا به سراغ آلبوم و عکس دليل و انگيزه ا  م آنج ه او قبال ھ د ک حل اول. رود تا خاطرنشانش کن ين :راه  يک عدد دورب

ده گر مان ه ا د ک ھم ببينن ا  تا آنھ ھد  شان بد به ديگران ن ديمی را  ديجيتال به آقای ايکس ھديه کنن تا در زمان بازگشت بتواند تصويری تازه از مکانی ق
نود درصد عکس. بندی درستی دارن و نه زاويه خوب ھای مسافرتی نه کادر اصوالً عکس :راه حل دوم. بودن بودن چه گونه می ه چون  ا از زاوي ھا ي

د ی دراز يک ساختمان را تصوير ميکنه يا اينکه عکس ھمان خورشيدی که در مملکت مسافر ھم تابان است را در سرزمينی ديگر می پائين بدنه .گيرن
سفر ساک کوچکی :حالت پنجم. پس فاکتور عکس در مسافرت خيلی فاکتور مھمی نيست. مخصوصاً زمان غروب شروع  ان  عموما مسافرھا در زم

دان را خرکش می دادی چم ان بازگشت تع ر دوش دارن و زم ان ب ود و زم ال انبوھی چمدان ب سفر حم ان شروع  ای ايکس در زم کنن حال اينکه آق
ان :راه حل اول. ای کوچک به اقامتگاه مھاجرتش بازگشته بازگشت با کوله ه زم م نيست ک چمدان کشی بخشی از فرھنگ مسافرت است و اصال مھ

م: حالت ششم. بنابراين اين حالت نيازی به راه حل ندارد. رفتن باشد يا زمان برگشتن راستشو بخواين احواالت ......حالت : حالت ھشتم: حالت ھفت
!!! ايشا سرتون بياد تا بفھمين چی ميگم. چنين مسافری تمومی نداره
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ه غربت اين اھی ک م می گ ا اذيت د، فکر می ج ته کن ا گذاش اغ لواسان ج ِط ب ردوی وس م را روی درخت گ ن آخری. ام کنم دل ه اي ان ک تيِک جر ھم ھا الس
قِد اآلِن تو بودم، با پسر بزرگِ آقاشمس دوتا دل رويش کنده يادت ھست؟ وقتی ھم. اش جاِی تاب ی وانِت آقاشمس را آويزان کرده بودی به شاخه خورده

خ بتراشم، يک منتھا ماِل من که زورم نمی. ی ھم بوديم، لنگه ا مي ود کمی کوچک رسيد پوسِت درخت را ب ده ب ود. تر درآم ده ب ھم ش له  سر. کج و کو پ
من يکی که کوچک ام ماِل تو، آن گفت، ھروقت زنم شدی اين دلی که خودم کنده آقاشمس می ماِل  می. تر است  م دروغکی  ً من ھ خودم مخصوصا گفتم 

نی. شھر خيلی بزرگی نيست. کنم، کلينيک دارد جا توی ھمين شھری که من زندگی می اين. ام تر کشيده کوچک دارد ايرا ياد ن م ز ود اگر يک.  ھ ته ب گف
می فرستم، می موقع خواستی چيزی بفرستی ايران، بگو من قاطی دواھايی که برای مامان می کی  م ي نبه از اين. برد دھ يدم ش ھم د ا راه می من  .افتم ج

ه شد،. جا ی عزيز، زنگ بزنم آن روی خانه شود تا وسِط ھفته صبر کنم که وقتی می نمی ند روز ھروقت ک ن چ وِی اي بدھم ت سم،  مه بنوي گفتم برايت نا
چيزت، اين دوسال را ھمه ی سر آن بابای بی از صدقه. نويسم که خواھرش بياورد مدرسه، بدھد به تو روی پاکت ھم می. قاطی دواھای مادرش بفرستد

نه از وقتی اقامتم را گرفتم، توی ھمان مھدکودکی کار می. توِی اين خراب شده مثل سگ زندگی کردم ه عکسش را خا ودی کردم ک ده ب ز دي از. ی عزي
نازه می وقتی می. نشستم تا بيايد قدر می اش را ببرد، بايد آن آمد توله تازه بعضی روزھا يکی دير می. ھفِت صبح تا ھفِت شب ن ج ادم رسيدم خانه، عي افت

برم چيزی درست می ھول يک شدم، ھول بعدش ھم بلند می. تا ده و يازده با خودم ب م می. کردم که صبح  ه ھ شام يک لقم اِی  م ج تم دھن ا. گذاش اآلن منتھ
اگر خدا بخواھد بعِد. روم ساعِت چھارونيم ھم می. وضعم بد نيست. کنم توی کلينيِک پسر آقاشمس کار می... ام بيرون جا آمده شود که از آن ماھی می سه

م نمی. گيرم دری، دارم يک سر و سامانی می دوسال دربه يم تن قالً دا ه اآلن طلب ا رزد ک د، يک کارھای شوھرم می ل دگی گوشه ريزن ثاث و زن ام را ی ا
ات دم نمی. برند می ر گوشت می به فھمم باب ه چی زي قتی زنگ می دقيق ه و د ک چی. دھی ھا را تحويلم می وپرت زنم آن چرت خوان ندگی  تو اصالً از ز

د و... حاال گيرم ماندی... مادری پدری، چند روز بی چند روز بی. ِکشی دعوا بود و آجان و فھميدی؟ تا چشم باز کردی جنگ آخرش که چی؟ با ھزار امي
می با لباس سفيد آمده"ی  قدر قصه آن. ی شوھر گذاری خانه آرزو پا می يت می"  روی ای، با کفن سفيد  ه می برا د، ک ياوری گوين باال ب مگر من. خواھی 

ِد يک عمر جان ازه بع تم؟ ت ه نماندم؟ مگر نجابت نکردم؟ از صبح تا بوِق سگ کلفتی کردن و بشور و بساب، زندگی بود که من داش ه ب دن، پايت ک کن
می... گويند تعادل روانی نداری کنند، می رسد، نگاھت می دادگاه می جدا  می دخترت را از دامنت  د، حضانتش را  ای بی کنن ه آن باب د ب که دھن غيرتش 

ش،. فقط به کسی چيزی نگو. خواھی بکنی، بکن ھرکاری که می. چه برسد به بچه بزرگ کردن. تواند بکشد باال شلوار خودش را ھم نمی بی حرِف پي
ود . آيم دنبالت شنبه که رفتی مدرسه، خودم می سه نده"زير ھمان تابلوی اول سرازيری که رويش نوشته ب يد با د شينم، چشم  می"  ی سنگين حرکت کن ن
ايی می ا بي ان ت م می. دوزم به شيب خياب ه با ھ م خان بات روي ه.  ی با سر و کل ه  ار ک ل ساعت چھ دا شود، رخت و تا قب کنی،  لباست را جمع می اش پي
ان سه. رويم می ط می وقتی رسيدم ايران اول ازھمه برای ھم تا بلي نبه عصر، دو ه يک ش ز گيرم ک رويم تبري ه. راست ب م دو روز ک عدش ھ ه ب از آن ب

... کنی، ھم از بابات زنی ھم از عزيز خداحافظی می از ترکيه زنگ می. فکر ھيچی را ھم نکن. مان آيد دنبال بشماری، پسر آقاشمس می
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يده است ام و ريتم متناوب چرخ جا نشسته باز اين رده. ھای قطار در گوشم پيچ عادت ک ن موسيقی  ه اي مروز به مرور ب ده است و ا ام، از آن خوشم آم
عالم می. ديگر آن را دوست دارم ساعات حرکت قطارھا را ا ندگوی ايستگاه  ه پشت بل ی ک وی گوشم است صدای زن وز ت د ھن يز. کن صدای او را ن

عد راه. قطار خلوت است. »لطفا احتياط کنيد... شود  قطار به ايستگاه وارد می... سکوی يازده ! ... توجه«. شناسم و آن را دوست دارم می ه ب ند دقيق چ
.ھوا آفتابی و مرطوب است. شويم کشد که از شھر خارج می چيزی طول نمی. کنم ام و مناظر بيرون را نگاه می افتد و من دوباره کنار پنجره نشسته می

وا می. کند ھا دھقانی کمر راست کرده و قطار را نگاه می در کشتزاری کنار ريل ه ھ ه کوچک ب يک خان .رود در آن دورھا دود کمرنگی از دودکش 
وازات ريل ه م اريکی ب اده ب ستاده چند بچه در ج کان می ھا اي رای من دست ت د  اند و ب که... دھن ا  ھر ج ده است،  م آم ه ذھن سفر ب کر  که ف از روزی 

باره سفر برمی کنم، الی ھر کتابی را که باز می ای که نگاه می روم، به ھر روزنامه می ه چيزی در  می. خورم کنم ب دم  بان ق قتی در خيا االی و زنم، ب
يترين روزنامه. زند بينم که در تابلوھای نئون چشمک می را می»  سفر«ھای توريستی کلمه  سردر دفاتر شرکت ھای فروشی تصاويررنگی زن پشت و

تو می عريان روی جلد مجالت به بيننده يادآوری می نيمه نی آن کنند که وقت سفر رسيده است و  ا اين«چه را  توا ا آن«نداری »  ج .به دست آوری»  ج
حرف. آمدم سه جوان ايرانی در فاصله کمی از من نشسته بودند دقيقه پيش که با مترو به ايستگاه قطار می ھمين بيست اره چه چيزی  د در ب حدس بزني

رده است. در باره سفر -زدند؟  می يدا ک ط پ سفر رب ی. ھمه چيز به  شعر بخوانم، وقت رفتم  نم، تصميم گ دن فکر سفر از ذھ رای ران که ب حتی ديشب 
ود کتاب را باز کردم اولين جمله ھشت ن ب خورد اي ه«: ای که به چشمم  ه آن خان ه ب ن خان ه شرق. »سفر پيچک اي ه روزنام مروز ب گر ا ندارم ا شک 

ه از اعصار»  سفر«مفھوم : طور آغاز خواھد شد ای اين نگاھی کنم، احتماال مقاله وده است ک تاريخ بشريت ب عدی  يکی از مفاھيم بسيار پيچيده و چندب
سوف(گذشته ذھن متفکرين و فيلسوفان را مغشوش کرده و به خود مشغول داشته است  ين فيل ه امان از ذھن ا ه ھم چيز آن را مغشوش ھا و متفکرين ک

به فضا را ممكن است سفر در ذھن فردی خاطره سفر شاه). کند می سفر انسان  فرد ديگری  يا می. عبدالعظيم را تداعی کند و در ذھن  ارت آ توانيم زي
اميم فر بن ن ديپلمات. مشھد را س ا رفت اجرت نوعی سفر است؟ آي ا مھ ان شرکت آي ا و کارکن ه سفر ھ ه آن کشور در مقول ن کشور ب ھای تجاری از اي

ه دل ھمره اوست«گنجد؟ آيا در ذھن  می که صد قافل که ھيچ»سفرکرده«و »  آن سفرکرده  ه چيز اال يک کوله ای  ورو ب قداری ي شتی، پاسپورت و م پ
ه می فردی ک رای  يا ب ست؟ آ حدی از سفر موجود ا ن ھمراه ندارد و در ھيچ کجای دنيا کسی منتظر او نيست، تصور وا ند صبحانه را در وي و(!) توا

ی او از گم ا نگران ست؟ آي ه است، ممکن ا به مشھد رفت دان و نھار را در تھران صرف کند، فھم احساس پدربزرگی که پای پياده از اصفھان  شدن چم
ين  سقوط ھواپيما، به نگرانی پدربزرگ او از اين ا ب شباھتی دارد؟ آي ان قرارگيرد،  تبرد راھزن يكی از»  سفر«که بين راه بيمار شود يا قافله مورد دس

با »مغز«ھمين  ماچين نقطه اشتراكی ھست؟ ابن»  سفر«ھای ايرانی كه به كانادا فرار كرده است و به پيتزافروشی مشغول است،  ن و  به چي بطوطه 
بوده است، و»  سفر«خواھم نشان دھم که در يک رويکرد ھرمنويتيکی محتوای  می... گنجد؟  آيا در مفھوم سفر می»  سفر آخرت« دايما در حال تغيير 

ھوم  که تحت مف يک چيز را»  سفر«به موازات آن تصور ما نيز از سفر به حدی دستخوش تحول گشته است که امروزه مشکل بتوان دونفر را يافت 
منظورت چيه؟  -آی باھم بريم سفر؟  می -... دريافت کنند 

* 
جواب را. پرسم ساعت دقيق رسيدن به مقصد را از او می. زند بليطم را مھر می. آورد کند، مرا به خود می ھا را کنترل می صدای مأمور قطار که بليط

وی ھا و دکل طور که درخت ھمين. اند حتما تا به من برسد ھفتاد نفر ديگر ھم ھمين سئوال را از او پرسيده. داند از حفظ می سرعت از جل ه  رق ب ھای ب
ه می شوند، آرزو می پنجره رد می ه موضوع اصلی، حداقل يکی از. بود ھايم در دسترس می بودم و کتاب کنم ھم اينک در خان که اگر ن ندارم  شک 

ين موضوع گويم، چه با خودم می. است»  سفر«ھای شعرا و انديشمندان پيشين،  موضوعات اصلی در ديوان حال متوجه اھميت محوری ا به  ا  طور ت
ای در شرح گشت و گذار در ھفت ديوان عطار اصال سفرنامه. ھمه غزليات حافظ به نوعی در باره سفر است. تمام مثنوی شرح سفر است. نشده بودم

اه  با خود می. شھر عشق است افتن جايگ ی ي ان سيروسياحتی در کتاب»  سفر«گويم، يادم باشد ھمين امشب در پ شه آن م در اندي به. ھا بکن شبيه قطار  ت
که بی ھمين. دنيا، يا دنيا به قطار نيز قابل تأمل است کاروانی  شد طور انسان به منزله مسافر دايمی  لب با ست، بايستی جا ه در حرکت ا با خودم. وقف

ه انسان غريب ھم. در اشعار زيادی به اين که کاروانسرا جای ماندن نيست، اشاره شده است. ھم فکر کنم»  سرا کاروان«گويم، يادم باشد به  می ن ب چني
دن«ثمر درپی  ناپذير در جستجوی دايم و بی در جھان، که عمر خود را خستگی يدن«، »جای مان ه انگشت«، جای گشودن »جای آرم د کفش ب ھای بن

رم فراغت الھم می»  ن د و امث اطرم می. گذران اد از خ ه سرعت زي اگونی ب ب و گون ار نامرت ار افک أثير سرعت قط ايد تحث ت د ش ت. گذرن ان حال ناگھ
اره ھرچه تالش می. »ای کاش که جای آرميدن بودی«: بينم ھايم می دھد که در آن معنی اين بيت را انگار با چشم زودگذری به من دست می کنم که دوب
اق می فکر می. شود اين حالت را ايجاد کنم، نمی د؟ فکر می کنم، آيا زيارت يک سفر درونی نيست که حوادث آن در عالم روح اتف چه رابطه افت ای کنم 

ھا باش، يا مانند کسی که در جھان مانند غريبه«: ام  يا خوانده دانم آن را کجا شنيده آيد که نمی بين مقصد و مقصود وجود دارد؟ يک حديث نبوی يادم می
رود، که فکرم به اين سمت می ھمين. شناسی تحليل کنم کنم آن را از ديد جامعه توان به معنای اين جمله دست يافت؟ سعی می چگونه می. »در راه است

يرون می کند که در يک راھروی ساکت در اتاقی را باز می ذھنم حالت کسی را پيدا می اب از آن ب زد کند و با باز شدن در، يک خروار کت ه،. ري نه ن
دون فکر دلم می. اش را دارم، مطلب شيرينی است، اما فعال نيرويش را ندارم يعنی حوصله. اش را ندارم اصال حوصله خواھد سيگاری روشن کنم و ب
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نم شا ک طار از جنگل. بيرون را تما د فرش ق ه مانن يده است ک به مزارعی رس اره  شده است و دوب ده ھا رد  ھن ش م در دشت پ ار ھ زرگ کن .اند ھايی ب
ه در دوردست. درخشند ھای سبز نورسيده بھاری در نور آفتاب می برگ ھم تکي به  گار  ه ان نه روستايی ک د خا تند و چن رواز ھس دادی کالغ در پ ھا تع
ھا در مغزم ھا را حس کنم و بوی آن ھای با طراوت غلت بزنم، نم آن داشت تا من در اين علف بود اگر قطار نگه می چه خوب می. شوند اند ديده می داده

کر  ه ف ا و از جمل ه فکرھ ند»  سفر«بپيچد، و ھم يرون ک سرم ب خودم می. را از  طه«: گويم به  خران غب ه حال  که ب يده است  ا کش ه کج کارت ب ن  ببي
ته باشد خوب است جور مواقع اگر آدم يک ھم اين. گيرد ام می و از اين فکر خنده»  خوری می حال داش صفت. سفر با موال از بکاربردن  خودم مع من 
حال. در زبان ما ھيچ صفتی به اندازه اين صفت ھرز نشده است. پرھيزم می»  باحال« م با ھون ھ ست، بت حال ا ی با ست، دوغ آبعل اشعار حافظ باحال ا

»باحال«. ھمه چيز باحال است. ھوا ھم باحال است، فيلم ديروز ھم باحال بود. ھمه باحال ھستند... پره و ابی و  پخته، شھرام شب است، شلغم و باقالی
الی داری«. آور، جالب، تماشايی، لذيد و امثالھم را گرفته است جای صفات زيبا، مطبوع، دلنشين، شگفت ه حال آدم از اين. »!وبالگ باح عا ک ھمه واق

ردن . خورد گی بھم می شلخته ار ب ورد ھم»  باحال«اما به ک رار دارد در م ن صفت سرجای خود ق ه اي واردی است ک نادر م د. سفر يکی از  يا آدم باي
ه من . ھمسفری باحال داشته باشد، يا بھتر است تنھا سفر کند ثل خيلی(اين يکی از اصولی است ک ما م رده) ھای ديگر حت خودم کشف ک از. ام برای 

سيار کم طرفی، روزگار چنين است که ھم سيار ب اب، حداقل ب حرف ھايی می ياد جوان... ياب است  سفرباحال اگر نگوييم ناي ترو  م در م با ھ ه  افتم ک
ه داری زد که نشان می کرد روبه دوستانش حرف خنده ھا که خيلی پرشور و بلندبلند صحبت می يکی از آن. زدند می ياد نگرفت ايی را  داد ھنوز سفر تنھ

سفر، يکی... من که مسافرتو خيلی دوس دارم «: گفت. سفر باحال را درنيافته است و نايابی يا حداقل کميابی ھم ريم  اما توبميری، به ھرکی گفتيم بيا ب
.که به يکی از شھرھای بين راه رسيده است مثل اين. شود کنم از سرعت قطار کاسته می احساس می. »وقتشو نداشت، يکی پولشو نداشت، يکی کونشو

ستد شود، و قطار می تر می  و کم سرعت کم. بينم از دور ايستگاه را می. ام در جھت حرکت قطار قرار دارد صندلی. حدسم درست است اده عده. اي ای پي
ود، ھر چه شدن از قطار می اگر اين آه يا نفس راحتی که مسافران به مقصدرسيده در حين پياده. »بالخره رسيديم... آه «. شوند می در کشند، خريدنی ب ق

دان ای ديگر با ساک، کوله عده. شديم داديم متضرر نمی بااليش می زرگ و کوچک سوار می پشتی و چم خودم می. شوند ھای ب وا«: گويم  با  اره ھ دوب
اندازند، اما دنبال جايی بھتر به حرکت خود ھای خالی می شوند، نگاھی به صندلی ھا از کنار کوپه ردمی چندتای آن. »ھا راه افتادند گرم شد و توريست

ه می طار ادام ھروی ق د در را ره آن. دھن نه در آن در چھ ه  ل توصيفی ھست ک لت بخصوص و غيرقاب ده ھا حا تند دي اده شدن ھس که در حال پي ھايی 
ست، ھا را به ھم می ھا گسيخته و زنجيری که دل ريسمان تعلق. اند ھا راه افتاده آدم. اند شود، و نه در ميان کسانی مثل من که ھنوز به مقصد نرسيده می ب

ا اين«برعکس . است»  جا آن«چيزھای جالب ھميشه . جا را ببينند و ھمه چيز را تجربه کنند خواھند ھمه ھمه می. ھا پاره شده است زنجير دلبستگی »ج
ست،  ا آن«که نه ماه از سال زمستان ا اب آدم را ھالک می برعکس اين. ست ھوا اغلب آفتابی»  ج که آفت ا  ھوای آن ج د،  ا خنک و مطبوع است کن .ج

رعکس آن ه زن ب ا ک ان می ج د تنش ا ھرلباسی بخواھن ان نمی ھ اس تنش د اصال لب ر نخواھن د، و اگ د، اين کنن ا  کنن ا گل«ج ا«ی کشور »ھ ادر»  م ر چ زي
نه برعکس اين. پوسند می مترادف مؤدبا ه  ده است، آن جا که عشق ب ديل ش دن تب برای گايي مل ای  ر يکديگر انطباق کا ھوم ب ين دو مف نوز ا گار ھ ا ان ج

مه آن چه اين آن. اند نيافته ا است جا ھست، خوب نيست، چيزھای خوب ھ يا می. ج ه در اين آ ناممکن است در آن توان آن راحتی و آرامشی را ک ا  ا ج ج
وع  ی که در فقدان آن ھرآينه در خطر خفه»راحت نفس«يافت؟ آيا اين  ا آن«شدن ھستيم، درھوای مطب يا می ممکن می»  ج رای گردد؟ آ توان ذھن را ب

به بوتيک يا  ده مدت کوتاھی به اھرام ثالثه، بازار دمشق، پل زرگرھای فلورانس  انزه ھای جن رده و از ھرزه کش ش ره ليزه سرگرم ک آور آن گردی دلھ
ام ياری دھد کيست؟ براھمانان ھند؟ سالکان ايران؟ روانشناس سرکوچه؟ طب سوزنی چينی يا چای شده تواند مرا در يافتن گم که می جلوگيری نمود؟ آن
چيزی را دانيم چه می نمی. کشيم جا سرمی کند؟ کدام يک دوای بھتری برای دلھره است؟ به ھمه يک ترس را درمان می علفی تبت، کدام نام آن  خواھيم، 

عه. ھای انسان امروز در امان نيست ھيچ مکانی از چشم. دانيم که چيزی کم داريم دانيم، اما می خواھيم نمی که می ستحکاماتی دروازه قل ھا، قصرھا و ا
د گشوده دار آلمانی در کيف خود حمل می  يورويی که زن خانه ھا را بگشايد، به ضرب اسکناس که اسکندر بدکار نتوانست با لشگرخونريز خود آن کن

شعرا و بافی مردم عادی و ھمين ھا موضوع حدس، گمان و خيال چين که حوادث درون آن در طول ھزاره»  شھرممنوع«بليط ورودی . گردد می طور 
بوق قطار در کوه. ھم نبايد بيشتر از اين باشد»  ورسای«ورودی . پردازان بوده است، يک يورو و پنجاه سنت است افسانه ه ھا می صدای  ی پيچد و گل
نده د ھا را می پر فی را روی چھارچرخه يکی از گارسون. رمان ابه و تنقالت مختل طار نوش بادا ای در راھروھای قطار می ھای رستوران ق د، م گردان
ند ھايی که حوصله ندارند شخصا به رستوران بروند، بی تنبل ا از تشنگی بمير ريش حتی از قھوه قھوه. قھوه بمانند و آبجوخورھ ھای ھای قطارھای ات

ه من می. شود اين مدت را بدون قھوه گذراند از طرفی نمی. تر است مزه تر و بی سالن ترانزيت فرودگاه مھرآباد آبکی ه کوپ رسد، مرد گارسون وقتی ب
مه و می چيزی در فنجان می بيند، دارم از قمق رای خودم  ه ی کوچکی ب ن جمل دون گفت زم، ساکت، ب ه آن ري ه ھايی ک شينان ھر کوپ برای سرن ای ھا را 
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 ھای مسافر کتاب
 

 
 
ان نمی) 1 ه کتاب باورت ود ک فر می ش م س ا ھ ه ھ ده، آزاد در کوچ ا ش ده رھ تبداد خوانن د، از اس ی، شھرھا و سرزمين ھا، خيابان کنن اکن عموم ا، ام ھا ھ
کردن کتاب. گردند می ه کتاب ھا در قفسه ديگر حق مالکيت کتاب برداشته شده است و عادت گند تلنبار  ه ھا جايش را ب سافر داده است خان ھمه. ھای م

رده است و می. روند ھايشان می ھا به سراغ خواننده ايم و کتاب ھای سيار شده خانه عضوی از اين کتاب دا ک ا را يار مھربان ما حق مسافرت پي ند دني توا
ه او ديگر محدود به چھارديواری تنگ دربسته. ببيند صورت فل فروش ای نيست که در نھايت در ھيئتی غبار گرفته، رنگ پريده و پير به  ه  ه ب يی زبال
د مالکيت ھا و اتاق خانه ھای نمور کتاب نشين قفسه سرنوشت کتاب گونه ی ديگر رقم خورده، و اين بار نه خانه. برسد ھای مطالعه بلکه آزاد، رھا و فاق

کا 2001در سال  bookcrossing.comسايت ) 2. نشين بلکه مسافر است او نه يک خانه. حق انتخاب دارد انزاس آمري توسط ران ھورنبکر ساکن ک
بت می فعاليت آن. تأسيس شده است تاب را ث سايت آن ک رفتن برچسبی از آن  ا گ سپس در ھا به اين صورت است که ھر کس کتابی را خوانده و ب د،  کن

اب را و اطالعات پارکی، مترويی يا مکان عمومی ديگری رھا می شدن کت دا  اب محل پي ندن کت رد پس از خوا دا ک کند و قرار است ھر کس آن را پي
عال می. ميل به اين سايت اطالع دھد ی آن را با ای ديگر در باره تن ف ند  ند در ايران نيز چ يده. باش عاده ی بکر و خارق ا ه می ال رای مشکل ای ک ند ب توا
د مادی کتاب ايانی کن اره: لينک. (خوانی ما کمک ش ن ب د فرھنگ کتاب) 3) يادداشتی در اي م، نمی بيايي نه کني ھا را در گويم کتاب ھای مسافر را نھادي
د ای يا خط واحدی آزاد کنيم، نه، بلکه فعالً اين حق را به کتاب پارکی، کافه ازه. ھايمان بدھيم شخص ديگری را مدتی برای خوانده شدن انتخاب کنن اج

اب ذت کت م در ل تانمان ھ داقل دوس دھيم ح ند و کتاب ب ا شريک باش ت را از خوانی م ند و حق مالکي ته باش افرت داش دود حق مس ا آزادی مح ان ب ھايم
دھيم کتاب ه ممکن است گسترش داده و عموميت ب تا جايی ک حق را  ن  پز دادن در قفسه کتاب. ھايمان سلب کرده و اي برای فخر فروشی و  ھا ھا را 

تاب می در زندان. ھايمان عضو کنيم خانه زندانی نکنيم، بلکه ديگران را ھم در کتاب کرده ھا را باز کنيم و از ظلم بزرگی که بر جان ک گيری  رود جلو
. ھا کوشا باشيم و در احقاق حقوق کتاب
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 ھای يک در راه مانده ھذيان
 

 
 

خارج می روند، يکی يکی از اين طرف پنجره وارد می اتوبوس را نگه داريد، شھرھا عقب می می ھمه. شوند شوند از آن طرف  ان عقب  .رود ی جھ
رود؟ راه می ام شود نکند يک لحظه به جای شھرھا فقط سفيدی از اين طرف بيايد و از آن طرف ب ند تم ه ابلھی جايی نوشته. توا دارد ک تی ن ين اھمي ا

ن صحنه. توانند بکنند ای نمی است دو خط موازی ھيچ غلط اضافه ه می دقيقاً در يکی از اي اده ھايی ک شند يکی در ج دم می ک ه خورشيد ق د، ای رو ب زن
م می لحظه ه ھ وازی راه ب د دو خط م د آم ند ای پيش خواھ يرد راه می. رس دگان راه ھای راه ريل. م ی آھن آخرين بازمان تند؛ چون جاي ی ھس ھای حقيق

انع می يعنی مقابل جفت ريل آخر ديگر ريل نمی. شوند باالخره تمام می د، يک م ازند رويش می گذارن سند  س خط«نوي يان  گر کمی خوشمزه»  پا ا ا و ي
وع«باشند  دانی می برعکس جاده. »ورود ممن ه يک مي االخره ب م ب سفلی ھ اد  ه می ھا حتی در دارقوزآب ند ک اده رس ن ج ا آن يکی الي شود دور زد و ب
مام دوراھی وقتی ھدف صرفاً رفتن باشد می. برگشت د شود به ريش ت ان خندي تند ترين معضل بشری دوراھی در حقيقت بزرگ. ھای جھ گر. ھا ھس ا
م. ھا نبودند اصالً نيازی به تفکر و مزخرفات مشابه نبود دوراھی ه گفت ان ک ردم، ھم دا ک قام را پي گر. خوب، من راه انت ندگی است، ا رعکس ز سفر ب

ان و حتی دختر چشم ن و زم يانش دست زمي زندگی آغازش به شما مربوط باشد و عموماً پايانش به اختيار شماست سفر آغازش دست شماست و پا
جايی است. رو جايی برای عبور کردن، عين پياده.  مکانی تراژيک است تازه، انتھای راه مگر قرار است چه باشد؟ ھتل. ابرو مشکی شھر بين راھی

ھد خواب است چه می مگر در يک سيستم که واحد ارزشيش تخت. افتاد که قاعدتاً نبايد اتفاق خاصی در آن بيافتد و طبعاً نمی ند رخ بد شايعات. توا به 
د صاحبان ھتل. گوش نکني ود  اری ب چه اجب د  ه ھتل دقت بفرمايي ا ھا رستوران ب که آق نوند  فاده بش د؟ ھر روز غرغر مشتريان پرا ھايشان اضافه کنن

بوده است. مرغ نپخته است، استيک من زيادی پخته است تخم ھم  رای رخ دادن رخدادھای م جاد موقعيت ب برای ده درصد. غرض اي جاده  تابلوھای 
 خطرناک است، مگر من قرار است به جھنم که اينجا پيچ. بقيه مجبورند فقط تماشايشان کنند بدون اينکه برايشان پيامی داشته باشد. اند ساکنينش ايستاده

. تابلوھای جاده نماد حکومت اقليت ده درصدی بر اکثريت است. بپيچم؟ اين مشکل راننده است
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 برای آنان که بستنی دوست دارند
 

 
 

زم موضوع انشا داده. جا بنويسم و خالی شوم ام را اين ھای ام جلسه نگذاشتند که عقده ھا برای آن: مقدمه که از مرکز نگري ند  ند ھا از جنس مفرغ آدم. ا .ا
اما. اولين استاد من مردی بود از جنس مفرغ و نيز خودساخته. شان کرد شود در بازاری که برای ھر چيزی مشتری ھست، آب اگر کھنه ھم بشوند می
چيزی می. من شاگردش نماندم قتی  ه و که به او برای من ھميشه حکم طال را دارد و سعی کرد به من بياموزد ک چيزی را  د آن  سم، جمالت نباي تر نوي

د وييم، داد بزنن اموختم. است آرام آرام بگ چ ني ا از او ھي ن ام م نمی. م ی ھ وانم ھيچ فرق تی نت د وق ه کن دام را ب يرم ک تادی چيزی. کار بگ چ اس من از ھي
بود آمديم، با ھر استعداد قليلی احتمال اين ی چھل به دنيا می ھر کدام ما اگر در دھه. آموزم نمی اد  ديم کاره می اين. که آدم مھمی شويم زي ستيم می. ش توان

ازان اما اکنون، يعنی در عصر حاضر فرھنگ. خودمان را منتشر کنيم و در عين حال چيزی در وجودمان داشته باشيم که کسی را سر ذوق بياورد س
آورد و کسی ی يک متن را سر ذوق می ام چيست که خواننده من ھم ھنوز نفھميده. تر بود شود از اين به نمی! ھا ھستند و فقط به ھمين دليل»بنيامين«ما 

خر می. کند نمی»  جذب«گفتند آثار فالن نويسنده کسی را  ام می مثالً دوستان. است ھم به من نگفته تا آ نی  شروع ک سراغ وقتی يک اثرش را  ا  روی، ام
ما نبايد«. يعنی بتوانم متنی بنويسم که حاضر شوند تا آخر بخوانندش. ام من فعالًً◌ در عجز خودم در ھمان بخش اول مانده. اش نخواھی رفت اثر بعدی

با من می. اين آخرين بخش از شطحيات يک آدم به تمام معنا موفق است. »ھيچ چيز را جدی بگيريم ينماگران را  گويم وقتی حاصل يک عمر تالش س
گر گيريم؟ از طرفی ھم مطمئن شده قدر سخت می دھند، ما چرا اين به باد می»  يی سينمای حرفه«ی  يک برنامه ار دي ام اگر آمريکا به ايران حمله کند، ب

ا موضوع آزاد در سال. شود ی آمريکايی آغاز می شود و يک فاز جديد برای کارگردانان تمام شده سينمای آمريکا شکوفا می ھای دبيرستان انشاھای م
ه چه چيزی می. شان موضوعی دست و پا کنم ام برای مشکل من اغلب اين بود که پس از اتمام انشاھای. بودند جع ب با حال به نظر شما من را سم؟  نوي

بروی. تر است شود نفھمم کجای قضيه از ھمه جای آن جدی فضای موجود در ھزارتو ھنوز آشنا نيستم و ھمين باعث می ا آ نوشتن، ھر شب نوشتن، ي
ان(پس الزم نيست تحمل کنيد . ام امروز از ھمان ناچيزھای گذشته ھم تھی شده. ی نزديک من ھزارتويی بودم گان را نبردن؟ در گذشته نويسنده ام به گم

لن آدم بی ھوده پيموده اگر نتوانيم برای يک سفر، سفرنامه بنويسيم يا راه را بی) الزم نبود بگويم يا ک ا بی ھوده ايم،  تيم و ي رده ای ھس که سفر خود ک ايم 
ته. گذرانم کنم و باقی اوقات فقط وقت می گی می ھا است وقی در سفر ھستم زنده سال. ايم يا ھر سه مورد کرده گی البته به تعريف ھر کس از سفر ھم بس
م. کنم اما با لذت گذشته سفر نمی. سفر کردن را دوست داشتم و اکنون کارم سفر کردن است. دارد فرنامه ھ يک س تازه مجبورم برای ھر سفری حتمن 

با  ه استحضار می«بنويسم که  اند احترامن ب سفر من است آغاز می»  رس ان حاصل  د جاده می. شود و ھم ه نگوين سم ک .ای ھوده فرسوده ھا را بی نوي
ه داد جمالت می می( م  خواستم آرام آرام بفھميد که تھی شدن يعنی چه ک ه از اول ھ د ک ل.... گوين ھی شد، الاق قتی ت ه و سفانه آدمی ظرف نيست ک متأ

کردم. من سفر کردن را دوست دارم) ی اول پرش کرد بتوان به اندازه دارم . قبلن ھم عرض  ما دوست ن د»ھا آدم«ا من سفر کنن د و می. ی  ترسم برون
لی دور است و برنگردد مثلن می. است گی من شده ی جديد زنده بازنگردند و اين خوره يار آن. ترسم يکی برود جايی که گويا خي من در شعاع بس وقت 
که. البته اين بدان معنا نيست که من برای او چنين حقی قايل نيستم. اش نخواھم داشت يی به قدرت او و دوستی بزرگی دوست و دوستی حتا شک ندارم 

ه. کننده نيستم بختانه من در نھايت تعيين اما خوش. اش فکر کنم او برای من چنين حقی قايل است که گاھی راجع به حقوق تم ک يش سفری رف چند وقت پ
ود ترين دست عظيم سيار بزرگ ترس از لک: آوردش نيل به اين قضيه ب يانه دارد، ب ه سه تخم در آش تری است لکی ک اع چھل م .تر از ترس از ارتف

ران را سفرنامه. ھا احترام زيادی قايل شوم؛ البته روشن است که نه فقط از سر ترس لک مجبور شدم برای لک ام اي نه، تم ی آن روز من باور بکنيد يا 
دم نسل آدم اند، آن کنند خيلی مھم ھايی که فکر می ھا از طرف آدم من تا مدت. متحول کرد که فھمي رفتم  قرار گ دير  ا قدر مورد تق حاال حاالھ ودن  ھای ک

ر. که تأثيرگذار ھم باشم دانند که من تعيين کننده نيستم، چه برسد به اين ھا ھم می اما آن. دوام خواھد داشت ند نف که چ يدم  در اين لحظه به اين نتيجه رس
ه برای آدم بی ار الزم دارم ک م ک اطره تعريف کن ان خ ه به. ش رای ھم ن ب ا کسی دم دست نيست و م م  ام ه اس ا ب ه گوي م ک اب مي يرزا«خصوص جن م

است که وقتی از اول يک سفر، آخر آن معلوم نباشد ھيجان ظاھرن اولين بار ناصرخسرو قباديانی به اين فکر کرده. شناسيدش متأسفم می»  پيکوفسکی
سفر. کردم از روی درختان سفر می»  بارون«اش را داشتم مثل  من اگر توانايی. کشد تری انتظارمان را می بيش ال  ندارم از ترمين تم و  ما چون نداش ا
ما راست. اش را بشنوم مقصد من باشد با خودم قرار گذاشتم اولين شھری که نام. کردم ا ا ی از قرارھ ل خيل د و مث ی و دومی نزديک بودن با... اش اول

يدم تری که آن روزھا خيلی به روش به بود مقصدم را برگز ه آن شھر می. تر از امروز  کی ب ه  ود ک م ب ين مھ چ فقط ا گر ھي ھِر. رسم و دي ال ش ترمين
يده. جا از آفتاب خبری نبود آن. ھمه دور يک بخاری بزرگ جمع بودند و ساکت. داری شباھت داشت تر به مرغ مقصد، بيش ی ميگرن تازه وقتی دو پد

شود حل کرد ولی برای دو مشکل داشتم که اولی را با خوردن غذا ھميشه می. شوم سگ می. شود ام بد می خوابی به سراغ من بيايند من خيلی حال و بی
م ام با ترديدی ھم گام اول. سرما: کردم دومی بايد پنج يا شش ماه صبر می تان سال. راه بود که حاضر نيستم با آن شوخی کن عد يکی از دوس ام گفت ھا ب

شود. ھا بعد به يقين بدل کند ھا را سال لعنت به کسی که ترديد آدم. که آن سفر خيلی چيزا را خراب کرد من ناراحت ب من. البته او نبايد از لعنت  چون 
شتباه گمان می. رسد ی کسی ھم نمی ام که لعنت کردن من حتا دِر خانه قدر زير نفرين بوده به خاطر آن سفر آن ا ا م مقصد الزم نيست ام شه ھ کردم ھمي

بودم می افر نداشت. کردم چون يک سرگردان  ا مس شت، ام سافرخانه دا که م ردم  يدا ک شديدی داشته. پيرمردی پ يدم او فراموشی  دھا فھم از. است بع
نيد از تعجب شاخ درمی جای خاطرات خودت می کرد که فردا اگر به اش چيزھايی تعريف می گی زنده سافرخانه! آورد ش کريم امام اطراف م يی زاده ی 

يادم نيست چرا. زاده نماز خواندم و از خدا خواستم باران ببارد در حياط صحن امام. جا ختم خواھدشد است آخر سفرش به آن دانسته بود که احتمالن نمی
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ه خودم دل اين تقاضا را داشتم اما دو سال تمام، غالب نقاط اين کشور را خشک را گرفت و من ب الی سختی ف می س شھر زود خسته. دادم داری  از آن 
رد وراج زنده. شدم مه گی تازه پيرم ام آدم نا به ی تم نده ھای آن شھر را  ا گی خودش تعريف کرده عنوان خاطرات ز که در آن شھر ت دم  من فھمي بود و 
ه کردم باور نکنم که با برنامه عمل می که تالش می چند روز بعد با اين. است حال ھيچ آدم مھمی ظھور نکرده به ر کنم، دِر خان ه دخت ودم ک تاده ب يی ايس

غذ. بود بار پلنگ خورده اش را يک خانه صاحب ودم و دست. البته روی کا قتی بچه ب تا و ه زنگ نمی ح يد اين ام ب ندم ھمه پشت در نمی رس المصب. ما
ست دی ا لی حال. ترديد چيز ب د خودم ک ه از تردي شدم ک تقبال گرمی مواجه  با اس ان  ه چن ه در آن خان ودن نکردم ام ب ده ب .ھم خورد و احساس ناخوان

ود ھم. روی من نياورد اما به. ام نه مسافر خانه خيلی زود فھميد من سرگردان صاحب ی ب سيار خوب ھم از. سرش آدم ب غذا درست کردن  رای  تا ب او ح
تند چون ربطی به ھيچ چيزی که آن. جا ھستند دانستم چرا آن ربطی که نمی ھای بی آدم. گرفت ھای آن خانه اجازه می تک آدم تک بود نداش ا  آسمان آن. ج

ه نفھمی می آن. گفتند ھوا آلوده است می. روزھا ابری رنگ بود نه ابری ند جا مؤدبانه مرا تحت تعليم قرار دادند و به من که خودم را ب حالی کرد زدم 
ما اغلب آن. ھا ممکن است برای يک مدت طوالنی ناشيانه عشق بورزند که تمام آدم ل می ا مدتی سر عق د از  يدی ھا بع د و از خودشان سؤاالت مف آين

اتری جو آن. گذشت و من فھميدم که زود بايد بروم جا ھم خيلی خوش می اما آن. ام جلسه نگذاشتند مثلن دل خوش سيری چند؟ آنھا برای. پرسند می جا تي
ده ولی من فکر می. کردند شان فکر می برای تمام کارھای. کردند جا ھمه فکر می آن. ھای من بود از تمام حسرت ا زن رد ي کر ک آرامش. گی کنم يا بايد ف

ا تصميم خودم. جا ماندنم بود روز آخر آن. کردم پارازيت نباشم زياد بود و من سعی می تم اصلن ب خالفی نداش ما چون م خودم تصميم گرفتم که بروم ا
ه. اش نزديک بود مرا راھی تيمارستان کند چنان شراب قھاری به خورد من دادند که منگی. حال نکردم ه من گفت ک ير ب ر آدم َخ در آن منگی يک نف

ل می. تر سر کار نگذارند رفتم تا مرا بيش. کند فھمد اما مستقبل را نابود می عشق ماضی و مضارع نمی خواستم تا وقتی پول دارم و کسی ھست که غاف
رای خودم بچرخم از ھمه چيز حساب ودم. ام را پر کند، ب ته ب ما واقعن از سرگردانی خس رين می. ا شتم تم شود کردم دل دا رای کسی تنگ ن ھر. ام ب

ود بيش. چيزی که تنگ نشود لزومن گشاد ھم نيست و من تمرين ناموفقی داشتم تی نزديک من ب که وق تم  ستاره داش يک  ام تر دل من در ھفت آسمان 
ارت ھم او بود که باعث می. شد اش تنگ می برای ل از زي د و من قب ه چيز کشک از آب دربياي نم شد ھم مام ک وانم سفرم را ت که. اش نت ی سفری  در پ

بود و در حدود ولی گويا او سوی خودش را عوض کرده. کنم باور کنيد چندان ھم احمقانه نبود، به سوی آن ستاره رفتم که مريدش ھم بودم خواھش می
تا اگر سی صبر می. تر بود طرف صد کيلومتر آن سی يد ح ا بيا بود وسه کردم ت ود صد ن م دل. ھزار ب از ھ قتی برگشت ب رای و ه ام ب د و او ب اش تنگ ش

نی انگيزه. ام آرزوی شفای عاجل داشت اش برای اما ته دل! سرگردانی من فقط خنديد عادل روا ا چون ت شتم ام فرم را ندا ام کردن س رای تم ام ی الزم ب
اره کم ود، چ م در معرض خطر ب تم ک م نداش ه نمی. يی ھ ط خودآزاری می دانم خودآزاری گرفت ا فق ردم بودم ي ا من. ک ال صبر می ام اب مث ام ب ردم تم ک

اگر در آن شھری بودم که پرستار مھربان در آن. ام اساسی بد شود درپی سيگار بکشم تا حال قدر پی ام گرسنه شوند سپس فکر غذا بکنم يا آن ھای سلول
من. آوردم طور حتم باليی به سر خودم می کرد، به گی می زنده خواھم زد، حت به او سر  باره  ادی را نگشته. يک روز دو روی نقشه. بودم شھرھای زي
ده اش را نفھميدم اما از ھر شھری فقط جاھای نديدنی علت. ھم وصل کردم ھا را به آن ه. بود اش نصيب من ش اه محل دترين آن ی ش که زيارالدين ب ود  ھا ب

مام اتوبوس. يی بود شده ھا خالی از ھر انسان ھدايت داد و شب بدجوری بوی ھروئين می ه ت تی ک ال رف سمت از خودم پرسيدم چرا وقتی به ترمين ه  ھا ب
ردم اش نياورند خام است، تمام خانه بيرون يعنی چون ديدم بشر تا روزی که از غسال. و سفر تمام شد! کنند ی جنوبی ايران حرکت می نيمه فی. اش ک کا

يچ ترسی از برگشتن. بود ساعتی حواس خودم را پرت کنم تا به ترمينال رفته و يک بليت به مقصد مبدأ بگيرم جه. بدون ھ سفر يک نتي ين  ما از ا ی ا
پايان مقدمه . تر است بوس بزرگ واقعن اتوبوس از مينی: مھم گرفتم
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 ...سفر برآمد و 
 

 
 
ده ھای بينی بود، ولی تا لرزش پره اش را به شيشه چسبانده درست که پيرمرد صورت« ظن اش را ندي به اين ام نمی بودم،  به رفت  که ممکن است آدمی 

وه که کسی آمده اين سن و سال به ترمينال بيايد، سوار اتوبوس بشود، بی آن ايد بپرسيد »...ای باشد تا برای بدرقه دستی تکان بدھد، نه فرزندی، نه ن :ش
ه. (شود ايد ترديد راوی از کجا ناشی می است، چون قانع نشده جا نويسنده در جذب شمای خواننده موفق نبوده چه ربطی داشت؟ تا اين تم و ب يا خودم گف

ا من می خودش چيزی نمی. اش مرده پيدا بود زن... «: شود در ادامه وضع از اين ھم بدتر می!) شک افتاديد؟ ھا؟ يدم گفت ام رد، من. فھم که ُم اتون  خ
رد نمی: پرسم جا من ھم می اين »...يکه و تنھا. کردم طرف گاراژ خسرو ھم طاقت ماندن نداشتم، کله ھايی پيرم خاطر تن ه  د راوی ب سته باشد، تردي توان

ه ون تجرب ده چ ر گذران ابھی را از س ه  کم نمی  ِدست. ی مش د ک ا کن د ادع ن«توان ه نمی»  اش ظ ه. رفت ما نقط ن و ش اال م الن ح م احتم ترکی داري :ی مش
ه ذھن. پسنديم خواھيم بدانيم داستان از چه قرار است، اما روايت را نمی می که ب ن فکری  ان مان خطور  شايد دومي تان را خودم ه داس ن است ک د اي کن

م. روايت کنيم يت کني د روا يم چه چيزی را باي ايد به. مشکل اين است که برای اين کار ناچاريم تا آخر داستان را بخوانيم که بفھم م؟ ش تر حاال چه کني
ممکن است بعد از کش»  ؟...کند بر کاغذی سپيد، که گويی سپيدی آن از خود دفاع می«مشکل بعدی چيست؟ نوشتن ! است داستان ديگری روايت کنيم

ه اين و قوسی، سيگار پشت سيگاری، احيانن فحش و بد و بی تان راھی، ب که بعضی داس ستند نتيجه برسيم  يت مناسب ني برای روا صلن  کم دست. ھا ا
نده ه نويس اند جايی نمی اش را ب ه  کنيم؟ به پس چه می. رس نم ک ول ک رفتم قب ود زن«شخصه تصميم گ دا ب رده پي ه»  اش م وده ک ن حال عجيب ب و در عي

ه پشتی»  سفر«نوشتن از : ای ھم که گوش نخوابانده ايم و غريبه حاال خودمان»  .اش دست تکان بدھد برای«کس به ترمينال نيامده تا  ھيچ م داده ب قتی ل و
ه، مشغول تايپ الرعايای معين امين»  اش کن تا فردا شب تمام«کشان به تعھِد  يازه صندلی و خم باشی، کردن شده الدوله، يا ھمان شريک دزد و رفيق قافل
ه مان گرو گروکش بود، سبيل مان که آويزاِن درگاھی حضرات ھزارتو مانده دست بر قضا، لُنگ. کششی ندارد شده»تو«صد  ی ھشت خان با! ی ديگر 

يده اب پوس اده طن در افت اه ان ه چ د ب ردم عرض می. ام ی وحي يه... «: ک وب در قض مال و جن م ش اھم دول متخاص ان تف اد پيم ان انعق اه از زم آباد ی ش
ود واره روزھا به اتفاق قوام در گوش. الدوله را داشت در امور رتق سوار جنوب وکالت مختار امين. اش شناختم می ه مشرف ب ی عمارت خسروآباد ک

ه، گرچه عاقبت مستعجل،« ».اش برسد که بعيد نبود خالف -نشستيم به انتظار خبر سالمت ايشان  يولی، می به َگَون اد و مفاھم نھايت، درايت مؤثر افت
د جز ده َگری ھبه: منعقد گرديد و طبق معمول آقا از آن نمد کالھی ھم برای خود ساخت له ی خسروخان در چھارباغ پايين، که بع اتون ھا پشت قبا ی خ

ود»  خان آميز نقی«. کردم اش را پيدا نمی شنيدم سر و ته باور کنيد يا نه، من ھم که داستان را می »...را ھم دزديد»  گاِلر«انداخت، مھر مادموازل  بعد ن
ه. افتاد اش ھم کار می شد چانه وقتی سرش گرم می. اش به راه بود و ھشت سال ھنوز بساط ل ک ل عريض و طوي بود در کل فامي کسی ھم به قدمت او ن

مد دانستيم جفت و جور از آب درمی چه از تاريخ می گفت با آن مخصوصن که ھرچه می. اش صادقانه است کرديم روايت قبول می. تأييد کند يا تکذيب .آ
رد. بود ای که پس انداخته ی تخم و ترکه اش بود و خنده کرد، محض مزه اش زياد می جان را با آراِم »  گالر«بازی مادموازل  حاال لفت و لعاب عشق پيرم
با انداختم به تخت حوض دری شلنگ می مادموازل گالر را يک روز که گيج و مفنگ از پنج... «: کردم نقل می. سرپايی بود خدابيامرز ه  يدم ک ه، د خان

رج می شان که بعد عصر ھم منتھا خالِف عادت. زدند ھم بيرون می د، اين راه خاتون، دختر ترچک خان، به تف سحر رفتن ه. بار دم  تم ک پيش خودم دانس
ا نمی اتون بشود، ام سفيد موطاليی خ سوار اسب  ه  ه به مادموازل ويرش گرفت قع ک تم آن مو ه»  ويرش«جد  دانس ای راست و دروغ »...بود گرفت اش پ

ان آميزنقی ی می! خ ت ول وده: گف ن نب اِر م ذارد. ک روخان بگ ا روی دم خس ته پ رأت نداش ی ج ان کس ت، آن زم م نيس د ھ ه را. بعي ه مفاھم ت ک درس
وب برنمی داده صورت شمال و جن شته بود و جز او ھم کسی از پِس تحميق وکالی ُدَول  ی خان دِل خوشی از او ندا مد، ول ظاھر می. آ کرده اگر حفظ 

رای آن. کند اش عقد می بود خاتون را برای آخر ھم گفته دست.  دست راست خودش نشانده نشين می ھميشه در شاه ران ھيچ بعيد نيست ب با که وي د،  اش کن
ط اصحاب! شود جا شروع می از ھمين»  سفر«داستان . مادموازل روی ھم ريخته باشد م خط و رب باز ھ اميدوارم حضرات ھزارتويی از رونبندند که 

ه ی سھم»تو«سخت است دويست . خوانم الدوله را نمی معين ا در ھر صورت پذيرفت م، ام با ام را از اين شراکت مفت و مسلم خرج دموکراسی کن ام و 
يده اب پوس ده طن د آم ه ی وحي اه ِام ت اه نخواھم.  چ ا کوت أله ام د از يک مس تانی را می: آم ايی نوشت ھر داس وان ھر موضوع انش ر عن عرض. شود زي

ه تعقيب من. خورد اش را می خسروخان خون خون. کند خاتون نزديک بود دق. فرار کردند... «: کردم می کرد ب ر از. را امر  ا يک نف کل منطقه را ب
سفر است. ھم داشت»  سفر«ديديد که  »...خواھم دانست خاطر مادموازل را می می. ھا زير و رو کرديم آردَکپان .راضی شديد؟ فرار ھم خودش نوعی 

...«: شايد ھم نه، ولی به ھر حال. رود ی ھر سفر فرار است، حاال فرار مسافر، يا فرار کسی که که مسافر در پِی او می اصلن ريشه. تعقييب به ھکذا
ناه برده به  خبر رسيد پ ند  َر«ا به چنگ. »ُکردل د مان نمی ديگر  شتيم. افتادن ه. برگ اد پشت قبال ناِم من افت ه  ری ب اتون ده َگ گر. ی خ م دي آن مردک را ھ

سوده که وجدان خواست بيايد سر قبر خاتون، بل می. سفر بوديم شب که ھم تا دی... « »...نديدم ود و خسروخان. کند اش را آ ن او ب ود، بي ين. ھر چه ب ا
بودم بارھا روی ھمين صندلی نشسته. گرفت ام می ھا اولين بار بود که بغض بعد مدت »...اش سفيد بود ی اعمال نامه. خبر گناھی نداشت دختِر از دنيا بی

ر می بودم به چراغ ام را دوخته و نگاه چه دورت کش سوی شوی سو ھای شھر، که ھر  االخره شان دل شود و چشمک خداحافظی دار می شان  ا ب فريب، ت
مام نگاه ھا دل کنده رفتم که از خاطرات اين سال اين بار اما، ديگر می. شان کنی و خالص ای دفن پشت کوھی، تپه ه ت ن باشم؛ ک شنا را پشت آخري ھای آ

دم... باشم؛ که ديگر نباشم تپه، آخرين کوه دفن کرده رد را دي بانده صورت. که پيرم اتون اش را چس به شيشه، خ ه کرده اش مرده بود  طرف بود، کل بود 
. گاراژ خسرو، يکه و تنھا، که ديگر نباشد
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 دريچه
 

  ی برادران اميدوار سفرنامه 
 کننده و کارگردان براداران اميدوار، تصوير دنيای ھنر تھيه

ند اند را در دو سی کرده جمع 1343تا  1333ی خود از سال  ھايی که طی سفر ده ساله ھايی از فيلم برادران اميدوار برش .دی چند سال پيش منتشر کرد
 .ی اولين جھانگردان مدرن ايرانی ھايی از قطب شمال، آمازون و آفريقا گنجانده شده است، روايت به تصوير کشيده شده در اين مجموعه فيلم

 
  سفر 

 درک کمپل، يان ھندريسکه، گروه سازھای بادی ملل، نشر ھرمس
ندی و. ی جھان مشغولند گوشه ھاست به پژوھش و آموزش سازھای بادی در شش اين دو سال ف، از ھ در اين آلبوم قطعاتی از سازھای بادی ملل مختل

 .ھای سنتی جھان است نتيجه کلکسيونی از زيباترين آھنگ. ترکی گرفته تا ايرلندی و اسکاتلندی آمده است

 
  !گوارا زنده است چه 

 ی نسرين گلدار، کتاب امروز ترجمه
بابا خيلی تحفه کنند اين اند به ديوار، ھنوز ھم خيال می شان زده گوارای فقيد را بغل عکس پدربزرگِ مرحوم خورد که يک عکس چه ھايی می به درِد آن

 .گيرشان بشود اش دست کنند، که شايد چيزی از زندگی را تماشا می" خاطرات موتورسيکلت"وعده  روزی سه. بوده
لوييس بوشه است گوارا، احمد بن ھايی از خوِد چه ی مقاله کتاب مجموعه ی و ژان  واد الروي و، ف ند چه. بال، کاترين آکپ يده دار م عق گوارا بيشترشان ھ
 .شايد ھم بوده. داند خدا می. واقعاً تحفه بوده

 
  تاريخ عکاسی و عکاسان پيشگام در ايران 

 تأليف يحيا ذکاء، انتشارات علمی و فرھنگی
ن پل. ست طرح روی جلِد کتاب، تصوير نگاتيو يک عکس قديمی لی شمال يکی از اي ی روِی آبگيرھای حوا ھم جای ديگر. ھاِی چوب ايد  وان. ش عن

ِط شکسته. خوشی ھم دارد خطِ . رنگِ گلی ھمان وسط چاپ شده پرکنش به دھن لوغی خ ِط ش طه منتھا بايد زور بزنيد که وس مام نق د، ، ت يدا کني ھايش را پ
 .اشتباه ھم نشود

د. حکايت عکس و عکاسی است وام آم ران ق يراز و تھ م. از آن موقعی که به اين مملکت پاگذاشت، تا روزگاری که در تبريز و ش نی ھ يک پيوسِت ف
وده ويراستاری. اند خوِد جنس است آگاھان گفته. کشد رخ می آخرش دارد، که اصطالحات عکاسی را به مامی ب ھم حرفی. اش ھم با مرحوم کريم ا باز 

 داريد؟
 .ھزار تومان مايه ببريد فقط اگر خواستيد يکی داشته باشيد، بيست

 
  ھای کوتاه ھمينگوی بھترين داستان 

 ی احمد گلشيری، انتشارات نگاه گزيده و ترجمه
.است»  برد برنده سھمی نمی«و »  مردان بدون زنان«، »در زمان ما«ھای  ھای کوتاه ارنست ميلر ھمينگوی از کتاب ای از بھترين داستان کتاب گزيده

اب،. ی کاملی از ھمينگوی آورده است ای بسيار مفصل بر کتاب نوشته و زندگينامه ی بسيار روان، احمد گلشيری مقدمه جدا از ترجمه ستان آخر کت دا
 .است» ھای کليمانجارو برف«شاھکار ھمينگوی 

 
  باران 

 خان، مؤسسه آوای دوست کيھان کلھر، شجاعت حسين
شجاعت حسين سال ھمکاری است باران حاصل خويشاوندی موسيقی  پس از ھفت  د  ران و ھن اری موسيقی اي به اعتب ان کلھر و  آن چه. خات و کيھ
م نزديک ساخته است ھای متعدد و کيفيات لحظه مشھود است اين که مدت زمان سپری شده، کنسرت ه ھ شايد نھايت. ھای اجرا ھر دو را ب که  باران 

 .در راديو برن سوئيس به صورت کنسرت اجرا و ضبط شده است 1380حسی اين دو در يک احرای زنده است در تابستان  دلی و ھم ھم
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 ی آخر صفحه

 سوزنبان
 

 
 

ه ھيچ. مرد غريب، کامالً از نفسافتاده، به ايستگاه متروک رسيد زرگش ک ود چمدان ب ه ب ا انداخت امالً از پ پا پيش نگذاشت، او را ک برای حملش  .کس 
د ھايی خيره شد که در افق گم می ھايش کرده بود به رديف نرده صورتش را با دستمالی خشک کرد و در حالی که دستانش را سايبان چشم ی. ش در حال

يدايش شد  -يک نفر. درست وقت رسيدن قطار بود: چرخيد، به ساعتش نگريست که بدون توجه به اطراف به دور خود می داشت -که نفھميد از کجا پ
رد در. حدس زد او بايد يکی از کارمندان ايستگاه باشد. غريبه چرخيد و خود را با پيرمردی ريزاندام رودرروی ديد. زد به نرمی بر شانھاش می پيرم

جان و. بازی بود يک دست فانوس قرمز رنگی داشت که به کوچکی يک اسباب با ھي سافر او را  رد، و در ھمان حال م نداز ک مسافر را با لبخندی برا
ردا اول وقت در ت. من عجله دارم بايد بروم» « …ايد تازه به اين نواحی آمده» « ببخشيد، آيا قطار رفته است؟«. پيچ کرد اضطراب بسيار سؤال يد ف با

کاری که بايد الساعه انجام دھيد رفتن به ھتل مسافران و پرس جو. ايد تواند تشخيص دھد که شما نکته اصلی وضعيت را نفھميده ھرکسی می» « .باشم
خواھم سوار می. من قصد اجاره اتاق ندارم«. توانست يک پادگان باشد و سپس به ساختمانی عجيب و خاکستری رنگ اشاره کرد که می»  .از آنھاست
شد» « .قطار شوم ده با اقی مان وز ب ته اگر ھن يد، الب د. ھر چه زودتر اتاقی برای خودتان بياب نه اجاره کني د، آن را ماھا دا کردي گر جايی پي طوری. ا اين

رارم باشم ديوانه شده» « .ارزانتر خواھد بود و سرويسش ھم بھتر سر ق ردا اول وقت در ت  رای ف د ب ان است» « .ايد؟ من باي د حقت راستش را بخواھي
يد، من» « .کنم ولی به شما نصيحتی می. ھمين جا رھايتان کنم و بگذارم خودتان از قضايا سر در آوريد ين بخش از جھان، ھمين» « …ولی ببن طور ا

وز نتوانسته. آھنش مشھور است دانيد، به خاطر خطوط راه که می ن لحظه ھن ه اي ورد چاپ جداول تا ب ی در م بدھيم، ول ات را  ام جزيي ايم ترتيب تم
فت می کتاب. ايم حرکت قطارھا و تبليغ فروش بليط معجزه کرده نيز در ھمه. شود ھای راھنمای قطار در تمام نقاط مسکونی کشور يا ط  روش بلي ا ف ج

ه ترين ايستگاه ادامه دارد، حتی در ناچيزترين و دورافتاده ا برنام خود را ب م  ا را واداري ھای موقتی، تنھا کاری که اکنون باقی مانده آن است که قطارھ
سته است. ھايشان برسانيم يعنی عمالً قطارھا را به ايستگاه -از قبل تنظيم شده تطبيق دھند ما. الاقل اين چيزی است که مردمان اين اطراف به آن دل ب

خدمات را تحمل می نظمی نيز، در اين فاصله، بی ئه  ايش آشکار نارضايتی محفوظ کنيم و وطن پرستی ھای موجود در ارا ه نم ھر گون ا را از  مان م
شھر بگذرد؟» « .دارد می جز گزارشی» « ولی آيا واقعاً قطاری وجود دارد که از اين  ست، چيزی  وده ا ار ب طاری در ک که ق ين امر  تصديق کامل ا

ود د ب ع نخواھ ان می. خالف واق که خودت انطور  ا ريل ھم د، م ته بيني کار گذاش ا را  ند بعضی از قسمت. ايم ھ ه نظر ھر چ دنما ب ه و ب ھای آن کمی کھن
ن. اند ھا فقط روی سطح خاک نقاشی شده در بعضی جاھا ريل. رسد می ی در عي د، ول ا توقف کن ور نيست اينج چ قطاری مجب ه ھي واقعيت اين است ک

انعش نمی چ چيز م ته باشد ھي مدن داش کرده. شود حال، اگر قطاری قصد آ شاھده  ادی را م ور قطارھای زي دگيم عب افران من در طول زن به مس ام و 
په. اند ام که سوار قطار شده بسياری برخورده به کو شدن  سوار  ه در  ابم ک خار را بي ا و شما نيز اگر منتظر لحظه مناسب شويد شايد خود اين افت ای زيب
ه» « رساند؟ ولی آيا قطار واقعا مرا به ت می» « .راحت کمکتان کنم سوار شدن ب صرف  ه  حاال حتما بايد به ت برويد و نه ھيج جای ديگر؟ شما بايد ب
تی می. ھنگامی که پا به قطار گذاشتيد، زندگيتان نوعی جھت قابل تنظيم خواھد يافت. خود تبريک بگويد چه اھمي به ت نرسيد،  ان  ه در پاي ند اين ک توا

ده است» « داشته باشد؟ رای ت صادر ش ل جور درمی. يک دليلش آن است که بليط من ب با عق م  ظرم ھ ه مقصد مورد ن من ب يد، اين و رسيدن  طور آ
امد در ھتل فرصت خواھيد داشت با اشخاصی صحبت کنيد که پيش. اشخاص بسياری ھستند که در اين امر با شما توافق دارند» « نيست؟ ھر پيش نی  بي

ده. اند اند و چندين دسته بليط خريده قابل تصوری را کرده ده در واقع مسافران آين ر اساس قاع ستگاه نگر، ب ام اي رای تم ا ای عمومی، ب ھای روی خط ج
از دارم من تصور می» « …اند برخی افراد تمامی ثروتشان را صرف خريد بليط کرده. کنند رزرو می اه. کردم برای رفتن به ت فقط به يک بليط ني نگ

ط برگشت در» « …کنيد روش بلي ناوگان بعدی قطارھای ملی کالً به ھزينه شخصی کسی ساخته خواھد شد که ھمين چندی پيش مبلغ گزافی در امر ف
يده است ھا و پل ھای دقيق تونل ھای آن، از جمله نقشه گذاری کرد که نقشه خط آھنی سرمايه ه تصويب مھندسان شرکت نرس وز حتی ب ما» « .ھا، ھن ا

افران! بله، ھم آن قطار و ھم بسياری ديگر» « قطار يکسره به ت ھنوز برقرار است؟ ند، و مس امی ندار راستش را بخواھيد، در اين کشور قطارھا تم
دارد ھم می ل ذکری وجود ن ج سرويس منظم و کامل قاب که ھي ارت. توانند به دفعات بسيار از آنھا استفاده کنند، به ويژه با توجه به اين حقيقت  به عب

رده شوند شوند انتظار ندارند به جايی که واقعا می ديگر ھيچ يک از کسانی که سوار قطار می د ب ست؟» « .خواھن ه ھمه می» « چطور ممکن ا د ک دانن
ده است مديريت راه داماتی خطير متوسل ش ه اق وارد ب ه. آھن در اشتياق وافر خود برای جلب رضايت مردم در برخی م که ب ند  ايی وجود دار قطارھ

ور می بل عب ات ساعت نقاط غير قا اھی اوق ل مسير خود گ رای تکمي ن قطارھای اکتشافی ب د، اي د رون افران. ھا در راھن دگی مس ن فاصله زن و در اي
نادر نيست در اين. گذارند ھای بسياری را پشت سر می دگرگونی ير  ديريت راه. گونه سفرھا مورد مرگ و م يل م ين دل نوع شرايط به ھم ه ھر  آھن ک

توانند ماموران قطار مفتخرند که می. بينی کرده است کوپه ويژه تشييع جنازه و واگونی مخصوص دفن اجساد به قطار افزوده است اضطراری را پيش
يوه ترين ش ا گران ه ب افران را ک د مس ده جس ايی ش د ھا مومي رار دھن ان ق ده در بليطش تگاه مشخص ش کوی ايس ر س ای. اند ب ن قطارھ ات اي اھی اوق گ

ه و ھمچنان که چرخھا از دست اندازھا می. کنند که فقط يک ريل دارند اضطراری از خطوطی عبور می تناکی ب ه نحو دھش گذرند يک طرف قطار ب
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ه. شوند ھای مديريت در سمت دارای ريل جای داده می بينی مسافران درجه يک بر اساس يکی ديگر از پيش. آيد لرزه در می نيز ب مسافران درجه دو 
در اين موارد ھمه مسافران به يکسان متحمل رنج و ناراحتی -در بعضی مناطق نيز اصال ھيچ ريلی وچود ندارد. سپارند سفری پر افت و خيز تن می

من» « .شوند، تا سرانجام قطار آنقدر بلرزد که تکه تکه شود می تان بگويم» « !خدای  جالبی را براي ه  ن. نکت قصبه کوچک ف در نتيجه يکی از ھمي
شود راننده قطار کوشيد با منطقه. تصادفات به وجود آمد ور سرشاخ  کرد و چرخ. ای غير قابل عب ير  ی قطار در شن گ فرو ول ا محور در ماسه  ھا ت

ه دوستی. رفتند تند ک د مسافران برای مدتی چنان طوالنی با يکديگر محشور گش نای گپ ھا و پيون ر مب ر ھای اجتناب زدن ھای صميمانه بسياری ب ناپذي
ده. ايجاد شد بود دھک نيز قصبه ف  کار  سرزنده و برخی از اين پيوندھا خيلی زود در يک زندگی آرام روستايی به ثمر نشست و حاصل  ای مترقی و 

».خوب راستش را بخواھيد، چنين وضعی چندان باب طبع من نيست» « .کنند ی قطار بازی می زده ھای زنگ پاره پر از کوچولوھای ناقاليی که با تکه
ان شديد تان را محکوم و استوار سازيد، کسی چه می شما بايد سعی کنيد شخصيت« م قھرم چ فرصتی. داند شايد عاقبت شما ھ ه ھي د ک د تصور کني نباي

د ات کنن ود را اثب ار خ درت ايث ا ق جاعت ي ا ش دارد ت ود ن افران وج رای مس ی از. ب د يک د مان ام خواھن ی گمن ه ھمگ افر ک ت مس دود دويس ار ح يکب
ی. آھن ما را رقم زدند  راه ی ترين صفحات تاريخچه ترين و با شکوه درخشان دس قطار متوجه غفلت فرھا مھن کی از س ه در ي بود ک قرار  ن  قضيه از اي

ه حضورتان مھندس. ھم درست در آخرين لحظه، پلی که قرار بود پرتگاھی را بپوشاند سرجايش نبود آن. سازی ما شد جدی از ناحيه تيم راه عرضم ب
ه سفر را ب ه  رای ادام کار الزم ب ا ابت قطار به جای بازگشت از ھمان مسير سخنرانی کوتاھی خطاب به مسافرانش ايراد کرد و آنھا را متقاعد ساخت ت

ه. خرج دھند جايی ک فت،  ال يا گاه انتق ه آن سوی پرت افران ب ر دوش مس سوار ب تحت سرپرستی پرشور و شوق وی، قطار قطعه به قطعه پياده شد و 
ار خارق نتيجه. کشيد حادثه غافلگير کننده ديگری يعنی طغيان رودخانه انتظارشان را می ديريت راه ی اين ک ظر م عاده از ن ده ال ان خوشنود کنن آھن چن

ه بود که مديريت از آن زمان به بعد برنامه ساختن پل ل شد ک افرانی قاي ام مس رای تم خور توجه ب نار گذاشت و در عوض تخفيفی در  ھا را به کلی ک
ه ناراحتی ن گون ا اي ايی ب رای روي کافی ب درت روحی  د ق قرارم در ت باشم» « .ھای اضافی را دارن ردا اول وقت سر  د ف من باي ی  ارک» « .ول !هللا ب

يد. شکی نيست که شما مرد با اراده و با ايمانی ھستيد. کنيد بينم که از قصد خود عدول نمی خوشحالم که می افران بگير ل مس اتاقی برای خودتان در ھت
به محض. تان را بکنيد الاقل حداکثر سعی. رسد سوار شويد و بر اولين قطاری که از راه می اييد و  فر بگش بدانيد که بايد راه خود را از ميان ھزاران ن

تاب اين که قطاری از راه می ست، ش يده ا ه لب رس اخير طوالنی جانشان ب که از ت يرون می رسد، مسافران  تل ب با سرو زده و ھراسان از ھ د و  ريزن
ی منجر می مبادالتی و بی بی. کنند صدای بسيار ايستگاه را اشغال می وع حوادث ه وق جای آن. شود ادبی غير قابل تصور آنھا غالباً ب ه صورتی به  که ب
ستگاه بندند و در اين ضمن قطار ھم به راه خود می چسبند و ھر يک راه ديگری را می منظم سوار شوند، به يکديگر می رود و ھمه آنان را بر سکو اي

رين می مسافران نيز از پا افتاده و با دھان. کند وار به حال خود رھا می در ھرج و مرجی ديوانه انی نف ادانی ھمگ ر جھل و ن تند و ھای کف کرده ب فرس
ام يک» « کند؟ و پليس ھم دخالت نمی» « .کنند زمانی طوالنی را صرف ناسزاگويی و آزار يکديگر می ارد محلی در تم برای سازماندھی نوعی گ بار 

مد بينی حرکت قطارھا اين کار کالً بی ھای روی خط اقدام شد ولی به سبب برنامه غير قابل پيش ايستگاه ه از آب در آ ر ھزين به عالوه. فايده و بسيار پ
ال آنھا فقط از مسافران سطح باال حمايت می: خوری تمايل يافتند خود پرسنل قطار ھمه به رشوه يی خود را در قب که ھمه دارا کردند، يعنی از کسانی 

طار شوند خدمات پرسنل به آنھا می د سوار ق تا صرفاً بتوانن ژه. بخشيدند،  ار مدرسه وي ه رفت ی در زمين الی آت سافران احتم ه در آن م ای تأسيس شد ک
د مودبانه و ھمچنين نوعی آموزش پايه برای گذراندن عمر در قطار تعليم می ا. گرفتن د ي ام حرکت کن به ھنگ حتی  طار  ه ق سوار شدن ب يوه صحيح  ش

افران پس از مدتی حتی قرار شد آنھا را به نوعی زره مسلح سازند تا از شکسته شدن دنده. شد سريع آن، به ايشان تدريس می گر مس ھايشان توسط دي
ان می» « .در امان باشند ه» « رسد؟ ولی پس از سوار شدن چی؟ آيا آن وقت مشکالت مسافران به پاي سبتاً بل شما نصيحت می. ن از به  ا چشمان ب کنم ب
وده است راحتی ممکن است تصور کنيد به ت رسيده مثالً به. ھا باشيد مراقب ايستگاه وھم ب قط نوعی ت ين ف ه ا د ک داً دريابي آھن مديريت راه. ايد ولی بع

طر ايستگاه. بيند که به برخی اقدامات خاص متوسل شود برای حفظ نظم در قطارھای انباشته از مسافر گاھی الزم می به خا ه فقط  د ک ھايی وجود دارن
م اين ايستگاه.اند نمايشی ظاھری برپا شده زرگ و مھ نام شھرھای ب با  ی  د، ول جای دارن ان  به آسانی. ھا در وسط بياب ا کمی دقت  ط ب که فق ند  ھر چ

اران. اند ال ساخته شده ھای تو ايستگاه نيز ھمگی از تخته سه آدم. ی تئاترند آنھا شبيه دکورھای صحنه. توان به ساختگی بودن آنھا پی برد می اثر باد و ب
ل آدم. ھای دو بعدی کامالً مشھود است روی اين عروسک بی مث طرز عجي ه  نيز ب قات  گاھی او ی  ه نظر می ول ند ھای واقعی ب ھايشان از چھره. رس

دارد» « !خدا را شکر، ت خيلی دور نيست» « .کند پايان حکايت می فرسودگی و عجزی بی رای ت وجود ن تقيمی ب چ قطار مس .اما در حال حاضر ھي
د بااين حال کامالً ممکن است بتوانيد فردا اول وقت خود را به ت برسانيد، درست ھمان ه آرزو داري ی سازمان راه. طور ک ه نواقصش آھن عل رغم ھم

فی نمی بل منت ی را از ق بدون توقف و معطل د امکان تحقق سفری  ان می. دان چ باورت شان ملتفت ھي ه مقصد ه در راه رسيدن ب افرانی ک شود ھستند مس
امور قطار را می رسد، سوارش می خرند، قطاری از راه می آنھا بليطی به مقصد ت می. اند مشکلی نشده صدای م عد  ه اعالم شوند، و روز ب نوند ک ش

آيا من» « .به ھمين سادگی. يابند شوند و خود را در ت می ای پياده می بدون ھيچ کلک و نقشه. شود تا چند لحظه ديگر قطار وارد استگاه ت می: کند می
ه توانيد، ولی چه کسی می مطمئنم که می» « توانم کاری بکنم که سفرم اين طوری شود؟ ھم می ود؟ البت د ب تواند بگويد که کار شما واقعاً مثمر ثمر خواھ

تانھای سفرشان آنھا فقط می. به مسافران ديگر اصالً توجه نکيند. با ھدف ثابت رسيدن به ت سوار قطار شويد. تان را بکنيد نھايت سعی ا داس د ب خواھن
د شما را مأيوس کنند و منتظر فرصت ه کنن ست؟» « .اند تا شما را در مألعام تخطئ تان چي سوس» « منظور ر از جا ا پ ه قطارھ که ھم قت آن است  حقي

ه سازندگی«کنند زندگی خود را وقف بر انگيختن و گسترش  اين جاسوسھا که اکثرا نيز داوطلبانه کار می. است ديريت می»  روحي ظر م د مورد ن .کنن
نای ای بعد آماده ولی درست لحظه. زنند گويند، و فقط به خاطر حرف زدن، ِور می فھمند چه می گاھی اوقات خودشان ھم به سختی می اند تا ھرگونه مع

ند اقی نسبت دھ ارنظر اتف شد. ممکن را به يک جمله يا اظھ ساده و معمولی با ه  ھم ک در  ا می. حال ھر چق د چطور از البه الی صادقانه آنھ ترين دانن
يک لغزش ناچيز زبان کافی است تا بازداشت شويد و آن وقت شما باقی عمرتان را در زندان غلطان. آميز را بيرون کشند ھا، معانی ضمنی تھمت گفته

شويد ھای رسماً ناموجود در گوشه پرتی که فقط خدا می به سر خواھيد برد، البته اگر عمالً در يکی از آن ايستگاه انی ن برای ھميشه بايگ .داند کجاست 
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ره عزمتان را جزم کنيد و عازم سفرتان شويد؛ ھر چه می تی چھ ا وق د و ت شنايانتان در ت را نديده توانيد کمتر غذا بخوري ر سکوی ی يکی از آ پا ب يد  ا
ندارم» « .ايستگاه نگذاريد شنايی در ت  چ آ من ھي ی  يد» « .ول قب باش يد بيش از پيش مرا صورت با ن  ا وسوسه. در اي جه طی راه ب ھای بسياری موا

شد. خواھيد شد باور کنيد د  ام خواھي ستگاه پنجره. اگر از پنجره قطار به بيرون نگاھی بياندازيد، به احتمال قوی اسير اوھ ه د ا ھايی ھا مجھز ب که ب اند 
سيار آسان است. کنند مھارت تمام انواع توھمات را در ذھن مسافران ايجاد می نيز در قطار. در چنين شرايطی به دام افتادن ب نوعی مکانيسم خاص 

قا می شود و با به کارگيری ترکيبی از اصوات و تکان تعبيه شده است که از خود لوکوموتيو کنترل می ه قطار در ھا اين تصور را به مسافران ال د ک کن
ظر افران مشغول تماشای منا يز مس ين مدت ن مام ا خورده است و در ت کان ن جايش ت که از  حال حرکت است، در حالی که قطار به واقع ھفته ھاست 

ست؟» « .اند ھا بوده جذاب از پشت پنجره ا چي ن کارھ ه اين مديريت راه» « ولی ھدف از اي قول ترتيب ھم کامالً مع دفی  ا ھ ھا آھن ب ھا را داده است، آن
ه می د و احساس جاب اھش دھن افران را ک د اضطراب مس ازند خواھن ی محو س ه کل افران. جايی و غربت را ب رانجام روزی مس ه س د ک د دارن ا امي آنھ
ند، روند يا از کجا آمده سپارند، و به کلی از فکر اين که به کجا می گذارند خود را به دستان قادر شرکت می چيز را به بازی تصادف و تقدير وامی ھمه ا

قا» « ايد؟ آيا شما خيلی با قطار سفر کرده -وشما » « .شوند فارغ می تم آ يک سوزنبان ھس ته. من؟ من فقط  د من سوزنبانی بازنشس راستش را بخواھي
ھم نخواھم شد. آيم تا به روزھای خوش گذشته باز گردم ھستم و فقط ھر از چند گاھی به ايستگاه می شدم و ھرگز  ما. در عمرم ھرگز سوار قطار ن ا

ه قبالً خدمتان. اند دانم که قطارھا موجب پيدايش جوامع گوناگونی شده مثالً می. مسافران چيزھای بسياری را برايم تعريف ميکند نظير ھمان شھری ک
د ھا مسافران را به پياده شدن دعوت می آن. کنند بعضی وقتھا کارکنان قطار دستورھای مرموزی دريافت می. عرض کردم ه بازدي به بھان د، عمدتاً  کنن

سخن می ای خاص، با مسافران درباره غارھا، آبشارھا يا ويرانه ھای منطقه و تحسين زيبايی د ھای باستانی مشھور  خوش. گوين حنی  با ل طار  مامور ق
ه راه می پانزده دقيقه توقف برای بازديد اين يا آن غار و وقتی مسافران به اندازه کافی دور می«: کند اعالم می داکثر سرعت ب با ح د شوند، قطار  ».افت

ده و مھاجر آنھا برای مدتی گيج و سردرگم در اطراف پرسه می» « و مسافران؟« م جمع ش گرد ھ يت  شين زنند اما در نھا ا می ن يدی را بن د ھای جد .کنن
ه دست. دھد اند، رخ می ھای اضطراری در مناطق دور از تمدن که ازلحاظ منابع طبيعی غنی اين گونه توقف در اين موارد گروھی از مردان جوان ک

ل تصور لذت قاب ه  ھر گون دگيتان را در يک غرق می -عمدتاً زن  -تصادف آنھا را برگزيده است، خود را در  د زن د، چطور است؟ دوست داري کنن
ه از گوشه پيرمرد چشمکی زد و با چھره»  ی طبيعت، در معيت دختری جوان و جذاب به پايان بريد؟ ی زيبا و ناشناخته گوشه ای بشاش و خيرخواھان

يد. چشم به مسافر خيره شد گوش رس ه  سوتی از دور ب ع صدای  رد و. ھمان موق اال ب رد، فانوسش را ب جور ک اراحتی خود را جمع و  ا ن سوزنبان ب
رد»  قطار رسيده است؟«:غريبه پرسيد. سروته شد مشغول دادن عالمات عجيب و بی داکثر سرعت، شروع ک ا ح تپاچگی و ب سوزنبان بازنشسته با دس

يد. به دويدن روی خط آھن ياد کش د و فر شيد«. وقتی نسبتاً دور شده بود، چرخي يد. موفق با ه مقصد خواھيم رس ردا ب ان چه. ف تگاه عزيزت اسم آن ايس
د لحظه»  ...ه«: مسافر پاسخ داد»  بود؟ ما نقطه. ای بعد پيرمرد در افق دوردست گم ش يان ريل ا وز در م کرد و وخيز می ھا جست ی سرخ فانوسش ھن
مد می توجه به سوی قطاری که پيش می بی د آ ه. دوي درت و عظمت واقع امی ق با تم و  بل، لوکوموتي ذرگاه طرف مقا شکافت ازگ ضا را  ب، ف .ای پرنھي

 1382خوآن خوزه آريوال، برگردان مراد فرھادپور، مجموعه سومين کرانه رود، انتشارات روشنگران، چاپ دوم، 
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 ی اول صفحه

 اخالق، از نظريه تا عمل
 

 
 

يان می مطرح می»  فلسفه اخالق«ھر بار که عنوان  ه م سايل ريز و درشت فلسفی ب داد شود، پای انبوھی از م ھا تع ه ھر يک از آن رداختن ب که پ يد  آ
ست ته ا ا. زيادی از متفکران را به خود مشغول داش چه شرايطی است، اصوال آي ابع  د چه مفھومی دارد و ت يد و نباي دی چيست ،با ی و ب اينکه خوب

سبيت اخالق گيری ھا و تصميم توان فرض کرد که اخالق، گزاره می د در بحث اطالق و ن ا باي شد، آي شرايط و مقتضيات خاصی با تابع  ھای اخالقی 
ده.... ھمچنان بر سر مواضع گذشته اصرار کرد يا تفسير و معنايی دوباره و متفاوت از آن به دست داد و ھا فھرستی از مباحث عم رار باشد تن گر ق ا

ل فھم اما در اين نوشته سخن بر سر مطلبی ديگر و البته ساده. تر نياز داريم فلسفه اخالق عرضه کنيم به مجالی گسترده ا از. تر است تر و قاب م ت بر آني
دازيم منظر اخالق به احوال جامعه خود نگاھی واقع بی ان ه دور از خود فري نه و ب ه. گرايا به ھم پرداختن  ضرورت  د اھميت و  پيش از ھر سخن باي

د ھم از معرفت را استشمام نکن شاخه م ن  ا اي ه. زوايای فلسفه اخالق را مورد تذکر قرار دھيم تا خواننده از اين نوشته بوی دشمنی و جدال ب چيزی ک
ريط می ام با نگرانی وا می نويسنده را قدری به تامل تو فراط و تف ا. افتيم دارد عادت ماست که معموال در ورطه ا ه تنھ به مباحث انتزاعی ک پرداختن 
ه دانايان گاه چنان با توده در می. فھمند دردی است که جامعه علمی ما ھمواره از آن رنج برده است گروھی متخصص آن را می اه ھم آميزند که به ناگ

ظر نمی گيرند که ھيچ يک از دغدغه کنند و گاھی آنقدر از مردم فاصله می چيز را فراموش می د ھای آنان را در ن وز سخن. آورن ايد ھن بدين ترتيب ش
افتن حد وسط است ان ي به. معلم اول، ارسطوی بزرگ درست باشد که نبوغ ھم ن مشکل رو ا اي يز ب حوزه اخالق ن به در  ا يکسره  نی ي تيم يع رو ھس

 .شويم ھای تکراری و کسل کننده متمايل می گراييم يا به اندزگويی مباحث انتزاعی و ديرفھم می
 

ه از با کمی دقت می. گذرانيم ھمه ما بخشی از وقت خود را در جامعه و در ميان مردم می زرگ را ک توانيم انبوھی از اعمال غير اخالقی کوچک و ب
ا سر می م  ديگران و خود م ه روشنی ببيني د ب ان.زن نادار مي اد و مع ه فاصله زي خود را ب د توجه جدی  سخن بگوييم باي اده  صريح و س خواھيم  گر ب ا

جدی. پردازی و عمل در ساحت اخالق معطوف کنيم نظريه در  ه تر، خشن نگارنده سخت بر اين باور است که ھر ق ه دور از تعارفات معمول ب تر و ب
ستی. توانيم به نگاھی شفاف درباره وضعيت جامعه خود دست يابيم اين فاصله، علل و نتايج آن بينديشيم بھتر می دن و دريافت کا ھای اخالقی برای دي

بر پرسش الزم نيست فيلسوف يا جامعه ھم و انديشه شناس باشيم بلکه ھمين آگاھی عرفی و متوسط کافی است تا خود را در برا م ھای م قرار دھي .سوز 
گنی خود می ای که به ريشه اينکه چرا در جامعه برای تبعيت در اليه ھای ستبر تاريخی و فرھن صدھا الگوی شايسته  د و از  اگون اخالق بال ھای گون

وار. وجود داشته باشد... نظمی و فردی و اجتماعی برخوردار است بايد اين حجم دروغ، ريا، تھمت، بی جزوه، ن اب،  اين در حالی است که انبوھی کت
گر حوزه ه دست می و فيلم در فلسفه اخالق، اخالق، وعظ و اندرز و دي رتبط دست ب ته باشد ھای م اثيری بسزا داش دون اينکه ت ی. شود ب ساله زمان م

ه شود که می تر می دشوار اگون جامع ل گون داد می بينيم جامعه ايرانی به علل و دالي يدتی قلم انی عق به مب ند  نی و پايب يار دي ه حضور ای بس چرا ک شود 
نی در بخش دارھا و ظواھر دي ان موج می پدي ثر ايراني ات اک د ھای مختلف حي ات، نيزاحاديث و. زن داد از آي که چه تع اوريم  ه خاطر بي افی است ب ک

گر. و عالمان برجسته در راستای تحکيم اخالق و چگونگی اخالقی زيستن بوده است) عليھم السالم(رفتارھای بزرگان دين اسالم اعم از معصومين  ا
 .ھوشمند باشيم ھمين تامل کافی است تا جنس، حجم و صداقت دينی مان را نيز بر ما آشکار سازد 

 
. گو باز است تا نظر شما چه باشد و باب گفت

صدرالدين شرف
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 اخالق ايرانی
 

 
 

ل است به نام روح ملت مھندس مھدی بازرگان کتابی نگاشته: نوشت پيش، اثر مھندس مھدی بازرگان »سازگاری ايرانی«گزارشی از  ھا که خلقيات مل
ا. مختلف را بررسی کرده است حاقی روح ملتھ وان فصل ال به عن م  ايی و ھ ه تنھ م ب وی بعد از چاپ کتاب بخشی برآن افزود، اين بخش پس از آن ھ

بودنام داشت و سخن را درباب اقوام جھان »  سازگاری ايرانی«اين بخش افزوده شده . منتشر شد رده  به. کامل ک ھر صفت ديگری  يان بيش از  ايران
ما است .اند سازگاری خو گرفته ما از  شناخت  يه مشاھدات و  ر پا ال پاسخی مستدل و ب به دنب ی  ه از بازرگان. نوشتارسازگاری ايران برای کسی ک

د خوانده و به او اندک دلبستگی دارد نگارش متن آشناست ھر ادعايی با گواھی ھمراه است سعی بر اين است که به خواننده نمايانده شود آنچه می خوان
کالس درس از. گمان نويسنده نيست و بر روی آن انديشه صورت گرفته است مھندس مھدی بازرگان، زمانی که در خارج از کشور دانشجو بود، در 

د ھا تکه ھا عدل پنبه خريديد حواستان باشد چون ممکن است بين پنبه استاد شنيد که اگر از ايرانی اله بگذارن د سرتان ک شد و بخواھن ستاد. سنگی با آن ا
به و ديگر مشاھدات تا جايی. اطالع از وجود يک دانشجوی ايرانی برسر درسش چيزی گفت که بعدھا بر بازرگان تاثير بسيار گذاشت بی ن تجر که اي

قرار داد بازرگان درغرب سبب شد که او تربيت نيروی انسانی متقی و ھمراه با اخالق مذھبی را درانجمن خود  ار  ان. ھای اسالمی سرلوحه ک بازرگ
يد می اش از باب علم وارد می در کتاب سازگاری ايرانی مطابق رويه ار و شود و تاک بر رفت قوم  ھر  تر  اس بزرگ يوه زيست ھر کس و در مقي د ش کن

ستدالل بحث را می عاداتش و حتی آينده سياسی ن ا ا ھمي ر است و ب شايد اش موث ج. گ ش، ھفتادوپن اه سال پي نی حدود پنج اب، يع ان نگارش کت در زم
زاق می اورزی ارت ران از راه کش ردم اي د م وده است کرده درص ان ب ه اصلی ايراني اورزی پيش يز کش اريخ ن ول ت ه در ط د و البت ر. ان وی ديگ از س

خود گاه ھای ايران نيز يا به دليل وجود بستگان و امالک و يا به داليل ديگری نظير تفريح و در غالب استراحت شھرنشين اط  مواره ارتب ھای فصلی، ھ
ند را با زندگی روستايی و زراعت حفظ کرده ن می. ا ان ھمچني ه بازرگ ه گون يران ب ساختار شھرھای ا د  تاھايی گوي ا روس ه بسياری از آنھ ای است ک

دايی اند و شھر شده ھستند که به داليل گوناگون رشد جمعيت و خانه داشته يز بی اند و از ابت سلوب شھرسازی ن به خوبی در ه  بھر ترين ا اله  ن مس ند؛ اي ا
اھده است ساختار بافتھای حاشيه ن استدالالت می. ای تھران امروز نيز قابل مش يان اي ا ب ان ب د  بازرگ ردم«گوي ه م يا روحي اغی و فکری  ساختمان دم

ه«: گيرد و اين حرفه بر روحيات ايرانيان تاثير بسياری گذاشته است از کشاورزی نشات می»  ايران يد بگوييم ک گريم با که بن ھر طرف  ابراين از  بن
ستعداد. شھرنشينی اصالت و نقش مثبتی نداشته است. ايران و ايرانی از کشاورزی برخاسته است ادگی و ا دن آم شينی و تم رای شھرن ی ب حال يا ايران

شته دار و آدم نگاه شده است و يا شرايط اجتماعی شھرھای ما آدم  در اين گرداب منقرض و مستھلک می کافی نداشته، تانی را دا وده، حکم قبرس پرور نب
يابی می»  .است ه ارز ن گون د مھدی بازرگان نتايج مستقيم زندگی زراعتی و زمين محور را اي دگی،: کن ايی، نوسانھای زن اری، شلختگی، وارھ بردب
يار. بردباری اول صفت آشکار است .زيستی گيری و تک زمين يا بس رم و  سيار گ راه ھوای ب به ھم دايی  بزار ابت ا ا سختی و دشواری شغل زراعت ب

عل می سردی که کشاورز با آن روبرو است او را بردبار می باری و تحمل منف ان برد اری را بازرگ ين بردب د سازد ھر چند که ا را کشاورز را. دان زي
دارد. نظمی است صفت دوم شلختگی و بی. راھی برای غلبه بر آفتاب يا سوز سرما نيست دونی ن در کشت. در قياس با صنعت و فن کشاورزی نظم م

ست ادتر ا اله ح ده است. ديم اين مس ايی نامي مزد. صفت سوم را بازرگان وارھ م بيشتر  ايد ھ بر و ش د دوبرا ر کارکن که دوبراب ارگری  صنعت ک در 
ام داده نخبه يک سال ممکن است جان کنده حداکثر بيل زده علف«گيرد؛ اما کشاورز  می دان انج ا منتھای وج ات را ب ترين چينی و آبياری و ساير عملي

به ھدر می بذر و مناسب د ترين کود را به کاربرده باشد ولی يک سرمای بعد از سيزده عيد ھمه زحمت او را  ه نوسان»  .دھ دگی کشاورزی ب ھای زن
ا خشکسالی وآفت محصول. ھايی گفته شد متفاوت است تناسب آنچه در دوران راه ب الی ھم گر زمين. سالی پر از نعمت و برکت و س گيری صفت دي

ا زمينش را از دھد و مصيبتی را تحمل می ای را می کند، اين وابستگی کشاورز به زمينش و اينکه ھر ھزينه گير می است، زمين زارع را زمين د ام کن
ه نيازھای او ده را يک مجموعه می. تک زيستی آخرين صفت مورد توجه بازرگان است. دھد دست نمی داند که در تاريخ ايران غالبا اين مجموعه ھم

اختار  کرده و چون آب و خاک حاصلخيز در ايران جز در باريکه شمالی جای ديگر يافت نمی خود را در درونش برآورده می ن س ا و»  ده«شود اي تنھ
ه«: است کرده»  زی الطبع يا تک اصالتا خودبين و انفرای«است و ايرانی را  دور از ھم باقی مانده خودبينی، خودخواه بودن و اخالق اجتماعی نداشتن ب

ادی ناشی از ده دار زي تی است مق ينی و جدازيس اره می»  نش م اش ه ديگری ھ ه نکت ان ب م می بازرگ ر مھ ه نظ ه ب د ک د کن ران در«: آي ر زراعت اي اگ
دوده ه است صورت نمی مح ات و محصور در قلع ه قن ه متکی ب تقل ده ک زا مس رتبط دشت ھای مج ترده متصل و م ا را گرفت و حالت گس ھای اروپ

مد داشت چنين وضع و اثر خاص کمتر پيش می می به دست»  آ ی را  ندگی ايران بر ز ستقيم زراعت  ر غيرم نج اث يه پ ار اول ين آث ان از ترکيب ا بازرگ
د مثالش ساده و دم است است ايران رد طول تاريخش حمله اعراب، مغول. صفت نخست سازگاری است. آورد می يش چشم گذران ھا و اسکندر را از پ

نی ھای زندگی و زمين از ترکيب تاثيرھای مستقيم بردباری، نوسان«: اما آسيب جدی نديد و ھمواره پايدار ماند ق در ايرا گيری اين خصلت کلی و عمي
ھر ننگ و به  ا  ه ھر سختی و مشقت و احيان د و ب پيدا شده است که به عنوان يک سيستم دفاعی خود را با شرايط گوناگون زمان و مکان منطبق نماي

ند و نوکری . نکبت تن دھد قايی ک يد، آ نار آ ده برای آن... در سرما و گرما بسوزد، با فراخی و تنگی بسازد، با دوست و دشمن ک که سرجای خودزن
با مليت«:گويد و در جايی بعدتر می»  !بماند دن در کشمکش  ھل جنگيدن و جان کن ا ديگران و ا ابقه ب برای رقابت و مس برد و کوشش  ھای ما اھل ن

ذھبی و»  .بنابر اين قالب روحی مستقل نداريم. دھيم تقليد و سازگاری را ترجيح می. ھای بيگانه نيستيم بيگانه و با فرھنگ د است روح م ان معتق بازرگ
ھا ترين محرک ايرانی توانيم بگوييم عمده اگر نگوييم يگانه محرک می«: ھای زندگی دارد صوفی مسلکی ايرانيان ريشه در صفت وارھايی و نوسان

پدرام الوندی
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ه عشق اند يا کار مثبتی در ورای معاش و منافع انجام داده اند و به ميل و ابتکار شخصی مثل اش ثروت و مال ريخته انجا که به پای خود جنگيده ند، ب ا
ستقيم را . »است خدا و آخرت و به سائق دينی بوده ر غير م اله«بازرگان به دليل جدايی و دور بودن دھات از يکديگر سومين اث اعی و مس ه اجتم تفرق

ران می...«: کند گرايی در ايران جستجو می است، او اثر چھارم را در مساله روح ملی عنوان کرده»  امنيت به تھ ه  گانی ک ا گلپاي سعی يک رشتی ي يد  آ
ھر اداره دارد با ھمشھری ه  ند و ب ميزش ک از می ھا آ ا ب ه پ خودش جمع می ای ک ه دور  ا ب د از آنھ د کن خانوادگی و عشق و تعصب. نماي ی و  ھای محل
د و می ھر چيز را خواستن توصيف می»  زود و زور«ھا را  نويسنده در ادامه آخرين ويژگی ايرانی»  تر از روح ملی است شخصی خيلی قوی د کن گوي

سرمايه بی ر بھره ايرانيان دو روحيه دارند که بسيار مھم است يکی اينکه با زمان سر و کار ندارند و و از اين  ه زور چيزی ب ند و ديگر اينکه جز ب ا
يم. يابد گفتار با چند نتيجه اخالقی از سوی نويسنده پايان می. آنھا کارگر نيست تفاده کن ان اس اينکه بياموزيم از فردگرايی و خودبينی پرھيزکنيم؛ از زم

... و
* 

به. اند عصرش مھدی جعفری و علی شريعتی ھم نشان داده و آنھا نيز روی آن نظر داده گويد کتاب را به دو متفکر ھم می»  سازگاری ايرانی«نويسنده 
. ھای مکتوم بسياری برای گفتن دارد ھر حال اين گفتار قديمی شايد با شرايط امروز نيازمند بازنگری باشد اما در کلياتش حرف
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 ی اخالقی زيستن  دغدغه
 

 
 

بد و  است به درازنای اجتماعات بشری؛ چرا که اخالق و اخالقی زيستن در ارتباط با ديگری و يا ديگران معنا می ای دغدغه اخالقی زيستن، دغدغه يا
ست،. توان از آن به عنوان مفھومی اجتماعی ياد کرد می خالق ا آنچه تاکنون انسان و تفکرات انسانی را به خود مشغول کرده است؛ ارائه تعريفی از ا

سيط از آن که تاکنون ِهِ◌ِ◌يچ انديشمند و متفکری و به طور کل ھيچ انسانی نتوانسته است تعريف دقيق وکاملی از آن به دست دھد و ھمچنان تعريفی ب
نخستين بار، فردی که نشان داد تا چه اندازه تعريفی که ما از اخالق و مفاھيمی از اين دست داريم، بسيار سردستی است. ھا وجود دارد در ميان انسان

قی از. توانيم به صورت عقالنی از آنھا دفاع کنيم، سقراط بود و نمی د تعريف دقي ا بتوانن رده است ت خود مشغول ک ه  سوفان را ب ه فيل پرسش اساسی ک
ا دارای معيار ابع زمان و مکان ي اری است ت خالق امری اعتب ا ا ه اخالق بدھند، اين است که آي ان و مکان؟ آنچه ک ارغ از زم ھايی مشخص است ف

دگی می-ای از فيلسوفان مانند سوفسطائيان  مشخص است پاره سقراط و افالطون زن يش از  ند کرده که پ به آن -ا قد  چه معت ثل ني ھا کسی م و پس از آن
تند توان حکم کلی اخالقی صادر کرد، زيرا ھر مرجع بيرون از انسان را باطل می  است و نمی ھستند که اخالق اعتباری و قراردادی و تاريخ مند دانس

ان است اجتماعی و تنھا در رابطه افراد با يکديگر معنی پيدا می و چون اخالق امری  کند، بنابراين مانند ھر آنچه که در ميان آدميان و روابطشان جري
اری. دارد، قراردادی است و در ھر زمان و در ميان ھر فرھنگ تعريف خاص خود را دارد د است، ريشه اينکه رفت د نيچه معتق به مانن ردی  ه ف البت

فی نيک شمرده می ه  خير عمومی در آن است بلکه رفتار شود اين نيست ک ا  ه انسان ذات خوب است ي ام می ھايی ک شته انج بار در گذ ند ھای واالت داد
می شده و رفتار ھای نيک شمارده می رفتار ودن رفتار ھای پست از سوی افراد عامی سر  د ب يک و ب ل ن ه می زده است و دلي ن نکت د ھا را در اي از. دان

می ه تما ديگر سو کسانی ھستند مانند افالطون و پس از آن کسانی مثل کانت که قائل به اين ھستند که احکام کلی در اخالق وجود دارد که قابل تعميم ب
ه می. شرايط و زمان و مکان است تند ک سان با توجه به اين نکته گروه دوم قائل به اين ھس ار ان مورد رفت ه داوری نشست توان در  مورد. ھا ب ن  در اي

اره ن و پ شته مھمترين حکم اخالقی که تاکنون صادر شده است و بسياری از حکيمان مشرق زمي اره دا ه آن اش ن ب ای دي اند و پس از آن در ای از اولي
خود نمی«  :آرای فيلسوفان غربی ھم به ميان آمده است، اين است که  ند ھر آنچه بر  ھم نپس برای ديگران  سندی  م. »پ سيوس حکي ھم کنف ين حکم را  ا

به آن اشاره) وبه گفته برخی از روايات ديگر امام حسن ( چينی و ھم امام علی  ل کانت  سوف روشنگری امانوئ ه فيل از اوليای دين و در غرب ھم ک
ی ای که کانت به آن اشاره داشته است و به نظر می اما مھمترين نکته. اند داشته که داوری اخالقی در زمان ن است  رسد که بسيار حائز اھميت باشد اي
توان به داوری تواند صورت پذيرد که فعل انسان در فضای آزاد صورت گرفته باشد و از روی اختيار کامل انسان باشد؛ در اين زمان است که می می

ھای محدود امکان کنيد و به غير از يک انتخاب و يا انتخاب اخالقی نشست، در غير اين صورت زمانی که شما در يک فضای ديکتاتوری زندگی می
د ديگر نداشته باشيد، نمی رار دھي خذه و داوری ق ورد مؤا ن شرايط م ارش در چني ه خاطر رفت ه انسان، آزاد و. توانيد فردی را ب تا زمانی ک ابراين  بن

ست مترين کار. دارای اختيار نباشد، داوری اخالقی در مورد اعمال وی بالموضوع ا گر از مھ رای داوری اخالقی يکی دي ه ب ھای کانت آن است ک
اه نمی که ھيچگ وان مرجع بيرونی را حذف کرد و آن را به وجدان آزاد انسان ارجاع داده است  ا آن بت ه ب اری را ک ن معي توان از آن گريخت وھمچني

م داد کرد، رفتاری را می رفتاری را اخالقی دانست به اين گونه بيان می ه در اخالق و. توان اخالقی بر شمرد که بتوان آن را تعمي ما نکته ديگری ک ا
ن ی فيلسوف اخالق تشريح وضعيت فلسفه اخالق مطرح است، اين است که آيا وظيفه تر اي ھای اخالقی است يا صدور احکام اخالقی؟ برای وضوح بھ

حد: گويد او می. کند، بسيار راھگشا است مورد، مثالی که آيزايا برلين در گفت و گويی با برايان مگی در کتاب مردان انديشه ذکر می ان وا در يک زم
ستری می اری نارسايی يک کودک و يک دانشمند بزرگ که برای جامعه بشری بسيار مفيد بوده است، در يک بيمارستان ب يز از بيم شوند و ھر دو ن

ر می کليه رنج می د برند و در اين بيمارستان تنھا يک دستگاه برای بھبود اين بيماران وجود دارد و تنھا يک نف ستفاده کن تگاه ا ين دس ند از ا يا در. توا آ
ن ه اي ده ب اين موقعيت اولويت با آن دانشمند است يا با آن کودک؟ گرچه دانشمند بسيار منشأ اثر بوده است، ولی چه ضمانتی دارد که کودک نيز در آين
ستگاه را ن د مرتبه نرسد؟ اينجا بايد چگونه رفتار کرد؟ در اين ميان آيا وظيفه فيلسوف اين است که به مانند يک معلم اخالق حکم صادر کند که بايد اي

نمايد؟ به دانشمند يا کودک اختصاص داد يا اين که اگر به دانشمند اختصاص دھيم، اين شرايط پيش خواھد آمد و اگر به کودک، شرايط ديگری رخ می
ه در اين محمل د و نکت ه اينکه حکمی صادر کن د و ن  مناقشه، فيلسوفان تحليلی قائل به آن ھستند که وظيفه فيلسوف آن است که شرايط را توصيف کن

ھايی که پيرامون ما رخ توان از رخداد ھا را نتيجه گرفت؛ يعنی نمی ھا، بايد توان از ھست ديگری که تحليلی مشربان به آن قائل ھستند اين است که نمی
ه. دھد، نتايج مشخص و قطعی استخراج کرد می ند نکت ه چ ناقص ب ه  يان فيلسوفان تا اين قسمت به صورت خيلی کوتاه و البت ه محل مناقشه در م ای ک

ا ذکر يک ام و تا کنون به نتيجه ھم نرسيده  آن بسيار فکر کرده خواھم به پرسشی که خودم به است اشاره کردم، اما در اين بخش می ه ب پردازم، البت ام ب
ه ای باشد برای داوری رفتار رسد تنھا حکمی که تا حدودی بشود به آن تکيه کرد و سنجه به نظر می. مثال :ھای روزانه، خود ھمان حکم کانت است ک

ا پسندی و نمی اما سؤال اينجا است اگر فردی با شما طوری رفتار کند که شما نمی. »پسندی برای ديگران ھم نپسند ھر چه برای خود نمی« که آي ی  دان
ار را فرد مقابل با آن رفتار مشکل دارد يا آن را می بل آن رفت ه شخص مقا يريم ک پسندد، چگونه بايد رفتار کرد؟ در اين مثال حتی فرض را بر اين بگ

ن موقعيت پسنديد، آيا شما ھم می پسندد و مشکلی با آن ندارد ولی شما آن رفتار را نمی می خير؟ در اي يا  يد  ام دھ قابلش انج تار را در م بايست ھمان رف
ن توجيه گونه که شخص با شما رفتار کرده است با او رفتار کنيد، آن حکم اخالقی را نقض کرده اخالقی چگونه بايد رفتار کرد؟ اگر آن ا اي گر ب ايد و ا

ذير می که با ھمان شخص می ستثنا پ ه توان اين رفتار را داشت، با وی رفتار کنيد، اين حکم اخالقی از يک حکم عام خارج شده و ا شود و ھر وقت ب

حميد صداقت
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پس در اينجا چگونه بايد رفتار نمود؟ . شود ھای گوناگون آغاز می ھا برسيم کارھای دشوار و داوری استثنا
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 نقش اخالق در پردازش شخصيت يک روايت
 

 
 

ر ماھيت قدم ب ا دشوارتر از شبيه پردازی را ھم توانيم شخصيت گاه می اش است، آن اگر بپذيريم که انسان موجودی است که وجودش م ا حت سازی پا ي
وده فيزيکی انسان بدانيم، که در قرن اخير يکی از دغدغه ی. ھای دانش بشری ب يا ادب تی تصويری  بر رواي که در برا ايش،( ھنوز، ھنگامی  م و نم فيل

ھا و رويم و به دنبال تعارض ھای آن روايت می کند، به مثابه يک انسان، در قالب انسان گيريم و ماجرايی را، ھرچند ساده روايت می قرار می) داستان
ھد ای پيش روی سازد که چه بسا الگوی رفتاری منحصر به فرد و يگانه ای را می که آن روايت، انسان ويژه يا اين. گرديم ھا می تشابه رار د حال. مان ق

ا ارواح اگر اين روند را به جای آن ه ب سازيم ک انی، روحی، ب وانيم انس ايد بت م، ش طی کني دا و اصولی  که از محصوْل با فرآيند توليد پس برويم، از ابت
مايز می زيادی ھم ه او را مت کی از علت پوشانی داشته باشد، مضاف بر آن صاحب خصوصياتی باشد ک ايز ي جذابيت است سازد و تم اخالق از. ھای 

ْل از آن. ارکان اصلی شخصيت است که عم ج می اخالق به معنای خلق و خو، کردار، و افکاری  باب سيرت و. شود ھا منت فن شعر، در  ارسطو در 
شارت. سيرتھا بايد پسنديده باشد...«  :گويد خلق اشخاص داستان، می چه در سابق ا ه مطابق آن خاص محسوب ميشود، ک سيرت  تی دارای  شخص وق

نديده است ند سيرت او پس .رفت اقوال و اطوار او حکايت از سلوک و رفتاری سنجيده بنمايد، و البته چنانچه اين سلوک و رفتار پسنديده ھم باشد، گوي
شخاص ممکن ھست يافت شود قات ا ه از طب يوه []1[»  .و سيرت پسنديده در ھر طبق ده است ی نگارش و رسم ش ر] الخط، حفظ ش ا فرات ارسطو حت

ی ن خصلت م ه اي اد دارد ک يرت رود و اعتق وند ھا و س م بش ته ھ د برجس راق.(ھا باي ه می آن) اغ ا ک د ج يوه...«:گوي د ش ار باي ن ک س دري ان و پ ء نقاش
ن،. زيرا اين جماعت چون خواھند اصل چيزی را تصوير نمايند، تصويری سازند شبيه باصل اما بھتر از آن. صورتگران ماھر را پيش گرفت ھمچني

ا) يا جبانند و يا نقصی از اين گونه در اخالقشان ھست(شاعر نيز بايد، وقتی که ميخواھد اعمال و اطوار کسانی را تقليد و تصوير کند که تندخويند آنھ
د را چنانکه ھستند تصوير کند اما ھمچنين، آنھا را برجسته ما می ]2[»  .تر و ممتاز نشان دھ ه آن ا ساختن و تراشيدن شخصيِت دانيم ک مروز در  چه ا
ذت کشف بيش يک روايْت اصل است، نسبی بودن اخالق و خالِف گفته تا ل قی ی ارسطو، زيرپوستی بودن خصوصيات اوست  برای مخاطب با تری 

ه در باورپذيری ی ارسطو، اشخاص ِداستان و قھرمانان، نبايد لزومن سيرت باز ھم خالف گفته. بگذارد شان ھای يک سره پسنديده داشته باشند، چرا ک
راژدی آورده می آن. شود خدشه وارد می وان اصول ت به عن ن شعر ارسطو و  طه چه در ف ه راب يان ترس ی تزوآنتی شود ک شفقت) fear(تز وار م (و 

pity (ی نفس و رسيدن به تزکيه) ،کاتارسيسcatharsizes ( اه انسان رخ اه و ناخودآگ اق خودآگ ه در اعم اقی است ک ر بستر اتف ه ب مه و ھم است، ھ
سان ِ شبيه پنداری فرآيند پيچيده ذات ھم. ی لذت بردن از متن است اين اتفاق ريشه. پنداری ذات دھد به نام ھم می ان مخاطب و ان ده ای است مي ی سازی ش

به درون و ذاِت مخاطب و ويژگی د،  ستان مربوط می درون ِمتن که بخشی از اين فرآين ه قھرمان دا وان. شود ھای اخالقی او و بخشی ديگر ب به عن
فرد ِ مخاطب باشد، ھيچ ا انتخابی نمی مولف يا خالق يک روايت، در قبال بخش ابتدايی، که  ه دخل و تصرف و ي ما شخصيت. توان داشت گون ھای ا

د ھم داستان را می ا فرآين بی ذات توان با ذکاوت آفريد ت داری کامل و  ذارد پن بر روان و ذھن مخاطب بگ م  گری ھ ار دي سا آث ام شود و چه ب .نقص انج
م بزرگ»  سيرت پسنديده«ی ارسطو قھرمان روايت فرض کنيم بنا به گفته سنديده ھ ايی شود داشته باشد و اين سيرت پ ار. نم اری ک خاب مخاطب آم انت

چه پس او را دست. پوشانی را با اين قھرمان دارد ترين ھم که اين مخاطب با احتمال قريب به يقين، کم سختی نيست و دانستن اين نايافتنی، فراواقعی و 
ان نمی اش نمونه وجو ميان اطرافيان او حتا با جست. داند بسا ناشناس می بد ای را برای قياس با اين قھرم د ھم. يا اقص می ذات  پس فرآين داری ن شود و پن

ه تيپ. شود رو می باور و با عدم جذابيت روبه اثر، ابتدا غيرقابل يکی از خطاھای ُمصطلحی که ھنگام بررسی شخصيِت داستان رايج است؛ تقسيم او ب
)type (و شخصيت)character (که تيپ پايه و فونداسيون شخصيت حال آن. ارزش دانستنِ تيپ در برابر شخصيت است و خطای بعدی، ناچيز و بی

راش می ای صاحِب تّشخص، بر آن بنا می تيپ، نمونه و الگويی است خام، که در صورت پرداخِت درسِت شخصيت، مانند پيکره. است خورد شود و ت
م، می. شود و ُسفته می دانيم اگر تيپ را ظرفی تصور کني ردار شخصيت ب خو و ک ق و  ات آن را خل ی ِ ساخِت. توانيم محتوي ه در پ ی ک يکی از داليل

نده و جذاب عامل پيش. کند، عدم وجود تضاد است ارزش می سازی را بی نادرست، تيپ ده بر ق و کنن ان خل که مي ين پارادوکسی است  ی شخصيت، ھم
وار. ھای ابدی و ازلی ميان خير و شر ِ درونی انسان درگيری. سازد ی کنش و واکنش برقرار می خوی او رابطه لم ن ان يک في )Noir(چيزی که قھرم

کی را می را برای ما جذاب می يرودار، پس از ُکشتن کسی، دسِت کود جات کند در حقيقت ساختن گانگستری است که در گ گيرد و او را از معرکه ن
يک آدم يا ميل و عالقه. دھد می ه ی  ه کش حرف خود ھم ا  که آن را ب اھی  به گي د جا حمل می ای  ھی). The professional, dir:Luc Besson.(کن بدي

ه جای موقعيت و ھا ھستند، پيچيده ی شخصيت کاوانه ھا که در پی ِبررسی روان تر، مثل آن ھای پيچيده است که در روايت اه ب ه گ گی شخصيت است ک
ه دوش می برنده ماجرا پيش ان داستان ب البن وزن اصلی را قھرم ه غ اده ی روايت است و بنابراين شخصيت، ک م از شخصيِت س م ک به) flat(کشد، ک

ا ساعت کشد که رفتار شخصيت، مخاطب را وادار می جا می رود و گاه حتا کار به آن و بعد پيچيده می) round(سوی شخصيِت کامل د ت د کن ھا فکر کن
ه اين ی ادوارد مورگان فورستر در کتاب جنبه اشاره(»طور شد؟ چرا اين«که ان ب ن که انسان ھای رم ستان، اي ه در دا شين ھنگام وقف ه و غارن ھای اولي

غايی و ارزش) »چرا اين طور شد؟«پرسد که انسان مدرن می حال آن»  بعد چه شد؟«پرسش را در ذھن داشتند که ايد ھدف  ن ش خالق روايت و اي ِد  من
وِد نقطه ھای خاکستری رنگِ شخصيت و گاه از يافتن لکه برد از چرخ زدن ميان تناليته مخاطب لذت می. باشد ا وج ده ي سياھی آه ای سپيد به وجد آم ی 

ودم چه می«يا »  چرا او اين کار را کرد؟«آورد و مدام در کش و قوس است که  از نھادش برمی چرا؟ اگر من جای او ب اِه کوچک. »کردم و  ترين نگ
ِ ش ز را پي ايی از راز و رم ان، دني تی قھرم ِت زيرپوس می و حرک انی شخصيت روی او می زيرچش ی انس ای روح ن زواي ذارد و او از کشف اي و(گ
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ر پيشانی. برد لذت می) خودش ی ب نگ کفرگوي يامبران جذاب مان نخورد، اذعان می اگر ا ستان پ ه آن بخش از دا لذات کنيم ک اه و  ه گن ه ب ست، ک تر ا
يز می رسد، گوش بسيارند کسانی که در داستان عيسای مسيح ھنگامی که عيسا به مريم مجدليه می! شوند انسانی و پست نزديک می لذت ھا ت با  د و  کنن

ل می فرستد و او را با حربه که سليمان ِنبی، سردارش را به جنگ می يا دانستن اين. کنند تری داستان را دنبال می بيش به قت وه ای  ه ھمسر بي ا ب اند ت رس
بل فھم! شود تا سليمان را از خود بدانند ی او برسد، باعث می شده ود يک انسان با تمام خطاھا و اشتباھات انسانی و البد سخنان او ھم قا ھد ب و. تر خوا
، از عناصر تراژدی، دانست به)Fear(ی ھمان ترس ی ديگری زيرشاخه توان به گونه فرآيند نامحسوس ديگری که می. ھای بسياری از اين دست مثال

خ و مرگ. پردازی نوعی بازتاِب خوی انسانی است در شخصيت نيدن حوادث تل به ش ه  ه ھم ل مبھمی ک نيدن آن و مي يا ش نزاع ديگران  دن  ...بار، دي
که آن عمل در که پيدا کردن حاشيه بل. ترس نه به معنای ترسی که ماھيتی فيزيکی دارد. ای است از ھمين ترس داريم، زيرمجموعه ای امن و بازتابی 

ن ناخودآگاه ان دارد ذھ ه می اين. م ابه برای ک رايطی مش يم ش د ترس ان پيش آي ان قسی. م م ھم ا ھ ه م م ک ر از آن شک داري ا فرات ا حت ه ي يم ک القلبی باش
که نسبيت و. مان قرار داده ی روايت پيش روی شخصيِت روايت ھست يا بدانيم که او در حقيقت بازتابی از ماست در تصويری که آينه شايد اين است 

دا می نگری، که شالوده قطعی عدم جای خود را پي تان،  چه در داس م و  ه ی مدرنيسم و پسامدرنيسم است، به آسانی در روايت، چه در فيل ا جايی ک د ت کن
ه رسد که منتقدان سرسخت اين مکاتب را به واکنش وامی جا می بازند و کار به آن ھای نو و معاصر رنگ می ترين اخالق در روايت مذموم پس«دارد ک

ام آن می) ترين منبع آن را می توان تاريخ تمدن ويل دورانت دانست که به(اما در نھايت با ِسيری در تاريخ پيدايش بشر. »اخالق چه؟ ه بينيم که تم چه ب
يی و جنس خواری، زنای با محارم، ھم اند، ھنجارھايی بودند که از ابتدا وجود داشتند مثل آدم نام اخالق، ارزش و ضدارزش خوانده شده ما حاال...گرا ا

ده سازی شخصيت، ھمه جانبه بررسی می ھا و شبيه اند اين است که؛ با روايت آن تنھا فرقی که کرده سان«ی وجوِد  شوند و اين از رموز پيچي است»  ان
دارد و او را و اين ميان مخاطب را فقط به تفکر وامی. سازد پذير و نسبی می ناپذير بودن روح و روان ِخود، تعريف ای را با وجود تعريف که ھر پديده
. کند ترين کاری است که يک داستان می کند و اين کم ترين زوايای وجودش معرفی می ترين و روشن به تاريک

 69ھمان، ص  ]2[ 66، ص1343کوب، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم  فن شعر، ارسطو، دکتر عبدالحسين زرين ]1[
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 اخالق از زوايای مختلف
 

 
 

ی تو تاب د از شکن زلف  از کنن ای حسن خط از دفتر اخالق تو بابی شيرينی از اوصاف تو حرفی ز کتابی از بوی تو در تاب شود آھوی مشکين گر ب
يرامون ملکات انسانی بحث«: ی اخالق اينگونه نوشته است  تفسير الميزان درباره۵۵٨ صفحه ١جلد »  سعدی« ه پ فنی ک علم اخالق عبارت است از 
لش  کند، ملکاتی که مربوط به قوای نباتی و حيوانی و انسانی اوست، به اين غرض بحث می می ھا را از رذاي ند کند که فضايل آن وم ک ازد و معل دا س ج

ا ا خود را ب ايی آنھ عد از شناس ا آدمی ب يه نقص اوست، ت کدام يک از ملکات نفسانی انسان خوب و فضيلت و مايه کمال اوست، وکداميک رذيله و ما
ای وم و ثن سانی ستايش عم اع ان ا دراجتم ھد ت ام د که مقتضای فضايل درونی است، انج فضايل بيارايد، واز رذايل دور کند و در نتيجه اعمال نيکی 

ن واژه. است اخالق معادل دو اصطالح شمرده شده»  .خود را به کمال رساند جميل جامعه را بخود جلب نموده، سعادت علمی و عملی نخست اينکه اي
طالح  انی دارد و از اص ه يون ه شده Ethicريش نی دارد و از گرفت ة التي ن واژه ريش ه اي ر اينک ت، و ديگ ذ شده Moralاس ت اخ ی از. اس بعض

جام. اند به کار برده Ethicو اخالقيات را در معنای  Moralنظران واژه اخالق را در معنای  صاحب ن دو ان ان اي ه مي کی ک گر و در تفکي سوی دي از 
اره Ethicاز ديگر سوی . بخشد در اين معنا اخالق، فضای فضيلت فردی را سامان می. اشاره به رفتار فردی دارد Moralتوان گفت  است می شده اش

ن. دھد به ارزشھای خاص جامعه دارد و در اين معنا اخالقيات، فضای ارزشھای اجتماعی را سامان می م کاي حد زدي وا را  رديم و ھ عقل را معزول ک
چون شدی معشوق از آن پس ھستيی مشتاق نيست  تی است  و ب شتياق ت اين ا بدان ک ا«جاللت اليق اين عقل و اين اخالق نيست تا تو مشتاقی  »موالن

مزاج  با واژه ]1[ھای مرجع خود  امروزه روانپزشکان اخالق را در کتاب د تعريف می ) temprament(  ی  رای. کنن دن است ب ل ب مزاج ھمان تماي
م پاسخ ه فرمان تنظي اری ب ای تحريکی فيزيکی ھای رفت ز از. ھ زاج را يک ج تال چس، م انم اس اس و خ اندر توم ای الکس ن عرصه، آق گامان اي پيش

ناخته می. دانند اش متفاوت است می چگونگی رفتار که از علت و چرايی ر ش سامی زي ه ا مزاج ب رار از آسيب : شوند به طور خاص چھار  Harm( ف
avoidance(  ازگی وآوری و ت ال ن ه دنب اداش  )Novelty seeking( ، ب ه پ ته ب ر سختی )Reward dependence( ، وابس اوم در براب (ھا  ، مق

Persistence  . ( ينه ه پيش يم می ی گذشته بايد مد نظر داشته باشيم که اين چھار مزاج را اگر ب اه کن ار مزاج شان نگ درن چھ واع م ه عنوان ان توانيم ب
يدوار  ، خوش)ٱوری و تازگی به دنبال نو(خو  ، آتشين مزاج و تند)فرار از آسيب(آنھايی که غمگين ھستند . کھن بشناسيم پاداش(بين و ام ه  و) وابسته ب

ھر شخص زود). ھا مقاوم دربرابر سختی(تفاوت  بی ندگی  بروز به طور خالصه، اين زوايای شخصيت، با اين علت که آنھا ارثی ھستند، در ز ام  ھنگ
ده می سازند و در فرھنگ کنند و مانيفيست آن فرد را می می زاج نامي تند، م تند،. شود ھای مختلف ثابت ھس رار از آسيب ھس زاج ف ه دارای م کسانی ک

دبينی اد تعريف می ھمراه با ب رس، خجالت و خستگی زي بل، خوش ، ت ه شوند و در مقا شجاعت، روحي نی،  ند بي تری دار ماعی و انرژيتيک کم .ی اجت
وداری و ی تجسس، ھوس آوری ھستند، دارای روحيه کسانی که دارای مزاج در جستجوی نو بازی، ولخرجی و حساسيت باالتری ھستند و در مقابل، ت

ادتری اشخاصی که وابسته به پاداشتند، عادات عاطفی، گشاده. داری کمی دارند جويی و خويشتن احتياط، صرفه انی زي رويی، گرما وصميميت و مھرب
د گی، گوشه عالقه دارند و در مقابل، بی بر سختی. گيری، سردی و استقالل کمتری دارن قاوم در برا ه م م ک کوشی، اراده، ھا ھستند، سخت اشخاصی ھ
ودن، کم گرايی بيشتری دارند، و ھمچنين دارای روحيه ذوق و اشتياق و کمال موزی و واقع ی تنبلی، لوس ب تند آ تری ھس نی کم تر. بي و خوانم ز دف بر ت

ر ند ثم ه سنگت ز ھر ک ايه فکن  اش از درخت س م مب کريم زر بخشش ک کان  ا ھمچو  ه جف اخالق آيتی در وفا و در بخشش ھر که بخراشدت جگر ب
» حافظ«بخشش از صدف ياد دار نکتھی حلم ھر که برد سرت گھر بخشش 

 2064ی  صفحه. جلد دوم. مرجع تخصصی روان پزشکی. کتاب روانپزشکی سيناپس ]1[

سرزمين رويايی

ی ھزارتو مجله

9

136 of 952



 

 ای اطالق شده بر ھيچ علم اخالق واژه
 

 
 
ه پاره"  ھزارتو"  که به عنوان موضوع اين بار "  اخالق" الم ب ايد ح يا ش ا راضيم نکرد  سيش ام اند و تبارشنا چه رس به ني ھای معرفی گرديد ابتدا مرا 

ا عنوان . ای مناسب نبود شادان نيچه تاين ب اب اخالق"  باری، به ھر جھت متنی از سخنرانی ويتگنش اب "  سخنرانی در ب ا پست"  در کت از مدرنيسم ت
می نوشته الرنس کھون را مناسب"  مدرنيسم ا ن شتی ي ردم يادا دم و شروع ک ونم دي حاالت اکن ه  ته تر ب ن ای بی دانم نوش انگويی اي ا در ھم نه ادع ھيچگو

ده علم اخالق واژه"نام اين نوشته کوتاه را که برگرفته از اين سخنرانی او است . وقفه ادامه يافت و سر شوقم آورد سخنرانی نوشتن که بی طالق ش ای ا
حتی در صحبتھای ھر روزهای اطالق شده بر ھيچ علم اخالق واژه. ]1[نامم  می"  بر ھيچ  ا  ه م چيزی ک رده است  مان  ويتگنشتاين از مثال شروع ک

گران ھا را می ترين سخن جوييم و به بدترين نحو ممکن انتزاعی تر شدن افکارمان از آن دوری می برای روشن کار دي ظار نزديک شدن اف گوييم و انت
ا از آنچه او از داخل متن سئوالھايش بيرون می. به خود را داريم ه آنچه م ه نوعی ب قع ب ا در وا کردن آنھ با مطرح  کشد يک دريافت ھمگانی است و 

بيه کند تا چه اندازه حکمھايی که داده می پردازد و خاطر نشان می گيرد و بيشتر حالت مطلق دارد، می حکمھايی که از علم اخالق نشات می شود از تش
آيد ما که در حکمھای ارزشی مطلق به نظر می پردازند حال آن جويد و تا چه اندازه تمامی حکمھای ارزشی که نسبی ھستند به امور واقعی می سود می

ست عی ا ان واق رارفتن از جھ ه نوعی ف ستيم و ب رو ني ثال . با امور واقعی روب ا م تاين ب صندلی "  ويتگنش ين  یا ين شروع می."  استخوب ه ا د و ب کن
نه حکم نمی اما ويتگنشتاين می. شود  ارجاعی نسبی داده می) خوبی(پردازد که صندلی به معياری که از قبل تعيين شده  می خالق اينگو م ا د  گويد عل .دھ

ديگر شخص کمتر پيش"  خواھم بھتر رفتار کنم دانم رفتار بدی دارم اما نمی می"آورد که اگر من دروغی نامربوط بگويم و به کسی بگويم  او مثالی می
ق است." تو بايد بخواھی بھتر رفتار کنی"  گويد  او می"  خواھد ھر طور دلتان می"آيد که بگويد  می تاين حکم. اين حکم يک حکم ارزشی مطل ويتگنش

بی او به اين نکته اشاره می. تواند حکم ارزشی بودنشان را از دست بدھند داند که بيان امور واقع ھستند و می اول را حکم ارزشی نسبی می ه کتا د ک کن
ا می نمی"  علم اخالق"  با عنوان  ع معن سبی است و تواند با کلماتی که ظرفھايی ھستند که تنھا با امور واق ع در کل ن را امور واق شود زي د، نوشته  يابن

د . حکم در مورد آنھا نيز ارزشی نسبی خواھد بود ھر چه مطلق می"  تعابيری مانن ا  دی مطلق، ي ا ب ی ي ه خود خوب گردد و حکم ارزشی مطلق را ب
د؟ تالشھای کوشيم بيانش کنيم چه می گيرد به گمان ويتگنشتاين اين چيزی است که ما انسانھا در ذھن داريم اما به راستی آن چيزی که می می ند باش توا

ا"  اين آدم خوبی است"  گوييم  جويد که تشبيه گر است يعنی وقتی می ما برای بيان حکمھای مطلق اخالقی از زبانی ياری می ودن ب ن خوب ب ھرچند اي
ند خوب بودن آن صندلی متفاوت است اما به يک صورت کلی شبيه ھم می جه می. باش ھا نتي ن مثال تاين از اي سائل از ويتگنش ه م ا در اينگون که م گيرد 

به واقعيت آن را کنيم اما مسلما وقتی در امور واقعی از تشبيه استفاده می زبان تشبيه استفاده می ا توجه  گذاريم ب ار ب بيه را کن کنيم بايد بتوانيم وقتی تش
ال حکم آيد يعنی به روشنی می دوباره گويی کنيم اما در احکام اخالقی مطلق بدون تشبيه کاری از ما بر نمی شبيه در مث غير از ت به  يابيم که توضيحی 

که. ارزشی مطلق وجود ندارد ا باشد  ين معن ه ا چ است بلکه ب ان ھي لم اخالق بي ويتگنشتاين به اين پاسخ که در نھايت شايد اين به اين معنا نباشد که ع
بان يگانه عملی که ما ھمه می: دھد زباِن بيانگر علم اخالق ھنوز يافته نشده پاسخ می ن از ز ر رفت نی فرات خواھيم انجام دھيم فقط فرارفتن از جھان، يع

ا اند در باره ی آدمھايی که تا کنون کوشيده ی گرايش من و به گمان من گرايش ھمه ھمه. معنادار است ه ب د مقابل ی اخالق و مذھب بنويسند يا سخن گوين
اره. فايده است اين مقابله با ديوارھای قفس ما کامال و مطلقا بی. مرزھای زبانی بوده است تن چيزی درب ل گف ه از مي ايی ک ی اخالق تا ج ای نھاي ی معن

ا اضافه نمی آنچه می. تواند علم باشد خيزد نمی زندگی، خوبی مطلق، ارزشمندی مطلق برمی د گويد به ھيچ معنا چيزی به دانش م نِد گرايشی. کن ا س ام
85سورا خرداد ." ام استھزا نخواھم کرد توانم از احترام عميق نسبت به آن خودداری کنم و آن را در زندگی است در ذھن انسان که من شخصا نمی

از مدرنسيم تا پست مدرنيسم، سخنرانی درباره اخالق، الرنس کھون، عبدالکريم رشيديان، نشر نی  ]1[

سورا

ی ھزارتو مجله

10

137 of 952



 

 ھا جور موقع اين
 

 
 

ادی بی ھا تارھای خودش را در كمال نظم بسته بود و روزھا و ھفته بين ديوار و قفسه کتاب. جا بود داستان من و عنکبوت اين ی حرکت گوشه ھای متم
يد. نوعی تعجيل است»  صبر ايوب«گذاشت که در مقابل آن  ی را به نمايش می»صبر«نشست و  تور خود می م نکش سال ھ پارسال. رابطه ما به يک 

او در اثر رابطه با من. مند شدم من از رابطه با او بھره. اواخر تابستان در يك شب زيبا و پرستاره شروع شدو ھفته گذشته به پايان دردناك خود رسيد
بودم روز پرسروصدا و فوق. خاطرم ھست در رختخواب بودم. زندگی خود را باخت غی را پشت سر گذاشته  عاده دا ه از. ال ك مطبوعی ك ھوای خن

م خنكی از آن اوقات استثنايی سال بود كه در آن ھم گرمای زير لحاف كيف می. بخش و دلپذير بود آمد، بسيار لذت پنجره به درون اتاق می د ھ ھای دھ
بود طور که در لحظه افكارم آن ھايم گرم شده بود و رشته تازه چشم. روی لحاف ه  تم دررفت مول است از دس الم خواب مع ه ع رورفتن ب يش از ف .ھای پ

ھم رديف می جور موقع سروته كه اين تماشاچی منفعل فكرھايی شده بودم بی ال  خود دنب باطی آن شوند و بی ھا خودب ه تعجب ارت چ ماي در.  نيست ھا ھي
صدای جيرجيرك چنين حالتی بودم كه صدای ويزويز حشره صدا خالف  ين  كه ا ردم  نيدم و احساس ك يرون نمی ای را ش يد ھای باغچه از ب پس از. آ

شنيدم از آن را  ه ب ند ك يت خودبخودی بود ه فعال حال بازگشت ب اره در  ا دوب يززززززززززززززززززززززز: گذشت چند لحظه فكرھ حسابی. و
ه ديگر آن را نمی خواب ودم و اگر يكی دو دقيق ود ب نيدم بی آل رد شك خوابم می ش ا. ب زززززززززززززززززززززززززززززززز: ام درست. وي

د نه نه، با اين صدا نمی... ويزززززززززززززززززززززززز . از توی اتاق بود. آمد صدا از بيرون نمی. حدس زده بود د خوابي ا. ش که ب درحالی 
ن صدا نمی: گفتم خودم می دم با اي يرون آم نار زدم و از رختخواب ب حاف را ک د، ل دم. شود خوابي مدتی در انتظار صدا مان ردم و  .چراغ را روشن ک

کردم که منبع صدا جايی در نزديکی بار احساس  اين. رفتم کنار پنجره. آيد طور که کنار تخت ايستاده بودم متوجه شدم که صدا از کنار پنجره می ھمين
تا بالخره موفق چندين بار در حالی که گوش. تخت است دم  ھايم را تيز کرده بودم، از کنار تخت به کنار پنجره رفتم و از کنار پنجره به کنار تخت آم

با. کرد ھا از يک تار عنکبوت آويزان بود و برای آزادی خود تالش می جا، بين ديوار و قفسه کتاب مگس نسبتا بزرگی اين. شدم منبع صدا را پيدا کنم
ردم. کرد شد و پس از استراحت کوتاھی اين کار را تکرار می چرخيد که خسته می قدر دور خود می آور آن سرعتی سرسام صحنه. مدتی آن را تماشا ک

جذاب«اما ناگھان به خود آمدم و متوجه شدم که اين . جذابی بود جدال»  صحنه  به  نم  لت نک ه اگر دخا قديمی اسارت و آزادی است ک جدال  ع  در واق
ردم. شود تر مرگ و زندگی ختم می قديمی جدا ک ار  ج و خسته. مگس را از ت ود گي ده ب بس دورخود چرخي ود از  ده ب با کمک يک.ش سانی  ه آ آن را ب

دتی دست پس از اين. استكان گرفتم، و لب پنجره گذاشتم تا حالش جا بيايد ايش را از باقی كه م د و پرھ ھم مالي ه  اك ھايش را ب بناك پ نده تارھای چس ما
ه حتی. ای را در فضای اتاق پرزد و در تاريكی بيرون ناپديد شد دايره كرد، از جا جست، نيم ابی است ك االی ن ين آزادی چه ك ندا ا تم خداو با خودم گف

با نجات جان مگس ھم مزاحمت آن. با يك تير دو نشان زده بودم. و شادمان از آزادسازی مگس به رختخواب برگشتم! ھا ھم آن را دوست دارند مگس
خرين(اولين . را از سرم كم كرده بودم و ھم ثواب كرده بودم كه احساس می) و به گمانم آ بود  دگی بار  ته كردم در زن خيری گش ار  ا. ام ام باعث ك و ب

ردم. رفتنشان حتمی است خوابم برد كنند بھشت ھايی كه فكر می بخش آدم احساس خوب و آرامش اه ك ا. صبح روز بعد دوباره پشت قفسه را نگ شتم ب دا
ورش. كه او را ديدم»  بست طور تارعنكبوت نمی ھا اين كند، وگرنه پشت قفسه اين خانم مولر ظاھرا درست كار نمی«کردم که  خودم غرغر می گوشه ت

اه می بی بودم ناراحت شدم از اين. كرد حركت كز كرده بود و انگار به من نگ خوراك او را از چنگش درآورده  عدم. كه  خاطر  ه  ور او ب بخشی از ت
ز. توجه و دقت من دروقت آزادسازی مگس پاره شده بود شکار او را ني شانس  ود، بلکه  ه بازداشته ب ا او را از تغذي ه تنھ يعنی دخالت من در قضيه ن

ازگرفتن من باشد، مشغول. تقليل داده بود که گ خود  ار ھميشگی  وجدانم که در آرامش خيرخواھی شب پيش خوش خفته بود، بيدار شد و دوباره به ک
ه. کردم خودم را به خاطر دخالت در اين ماجرا سرزنش می. گشت له، بل بود. ب شتباه  تار من ا کر می. رف يش ف شب پ به  قتی  ما و يک کردم، می ا دم  دي

.رسد که از وجود اين حس اطمينان دارم، ھيچ راھی برای اثبات آن به فکرم نمی خواند و من با اين  ھست که او را به رفتار زيبا فرامی احساسی در آدم
مرگ دست می ا  ه ب رم می ديدم يک حس باطنی در من ھست که از آزادسازی مگسی ک ان از آزار عنکبوت کرد، خوشنود و راضی و ھم وپنجه ن زم

تا پيش. يافت رفت از آن را نمی شناختم و فكرم راه برون با يك پارادكس واضح و قابل لمس روبرو شده بودم كه برای آن راه حلی نمی. ناراضی است
ار بخصوص در»  كار اشتباه«و »  كاردرست«چنان دشوار نبود که رفتارھايم را در دو كشوی  از اين واقعه معموال آن ين رفت رای ا بايگانی کنم، اما ب

ه از و اين يکی از درس. ھا کشوی سومی برای خودم تھيه کنم جور موقع با خودم فکر کردم بايد برای اين. يك از اين كشوھا جايی نبود ھيچ ھايی بود ک
بيشتر فکر کنم، ناگھان به خودم آمدم و»  ھا جور موقع کشويی برای اين«گفتم، يادم باشد که به پروژه  در حالی که داشتم با خودم می. اين ماجرا آموختم

ن. ديدم کنار پنجره و با استكانی در دست، در حال تعقيب يك مگس كوچك فرز ھستم ه اي بانم و ب وت بچس ه تارھای عنكب ه و ب تم آن را گرفت قصد داش
ھا ھای ايران خوانده بودم و از شوفرتاکسی ھزاربار از معلمين اخالق در روزنامه. ام گرفت ناگھان از کار خودم خنده. ترتيب دين خود را به او ادا كنم

نه شنيده بودم که يك كار غيراخالقی را نمی ل ديوا دان شود با كار غيراخالقی ديگری جبران كرد، اما با اين وجود، مث ن مگس ھا البالی گل بال اي ھا دن
شته شود يش ک ودم. بيچاره گذاشته بودم که بنا بر اراده من قرار بود به جای مگس شب پ شده ب عاجز  سه. از دست خودم  نار قف ه ک اره ب م دوب .ھا رفت

لی طور انگار که خشک شده باشد، بی ھمان ود حرکت سر جای قب ده ب له ش شد. اش گو به شدت عصبانی با د از دست من  که باي ردم  .با خودم فکر ک
ار آن اگر از اين عنكبوت. انصافا ھم حق داشت که مرا نفرين كند كه روزی دوھزار حشره از كن ود  سته ب سبی ب ورش را در جای منا ه ت ود ك ھايی ب

صيد نصيبش می ردمی ار  ك مگس مشکل بزرگی محسوب نمی شدند و او روزی سه چھ ما اين شد، از دست دادن ي ه دوازده شد، ا كه سال ب ا،  ماه ج
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يك. تورش را جای بدی زده بود. ای به حق عصبانی كننده است وچله شود، از دست دادن طعمه چاق  جا ردنمی ای از آن حشره ودم نزد من اگر جای او ب
شد ھا احتمال به دام انداختن آن بستم كه به خاطر تردد زياد حشره ھا تار می پنجره اتاق نشيمن البالی گلدان ين قفسه. ھا بيشتر با وار فضای ب كتاب و دي

شه پرنمی«: نه جايی که در آن به معنی واقعی کلمه. كنند وآمد می ھا رفت ھا يا المپ حشرات بيشتر در نزديكی پنجره، گلدان. جای ساكتی است د پ .»زن
ه او سر زدم اره ب ردای آن روز دوب ه می. ف ا ن ده است ي م زن تم ببين ان. خواس ود و ھم ده ب ود زن كرده ب تم بيچاره ممكن است از. جور كز  ا خودم گف ب

يد»  جا رد بشود داند دوباره کی مگسی از اين خدا می«گفتم،  داشتم با خودم می. گرسنگی بميرد م رس ه ذھن ترتلفن عمومی شماره. که ايده خوبی ب از دف
ن زدم ه او تلف ردم و ب دا ك ديمی را پي تان ق ی از دوس ن يك تر او . تلف ه دوست دخ ود ك ادم ب ک(ي يل می جانور) موني ی تحص رد شناس ی. ك س از کم پ
ستيتوی حشره ھم. اما تلفن او را برايم پيدا كرد. احوالپرسی گفت كه خيلی وقت است از مونيک جدا شده است شناسی چنين از او شنيدم مونيكا در يك ان

اه چينی ھمين با وجود كلی مقدمه. وقتی تلفن كردم مونيک فورا مرا به خاطر آورد. از اين خبر خيلی خوشحال شدم. كند كار می ن من آگ ل تلف كه از دلي
د ماه ھا می جاست زيرا عنكبوت گفت كه ناراحتی من بی. ھای من پاسخ داد شد خيلی خنديد، اما در کمال دقت به سئوال د توانن دگی كنن غذا زن بدون  .ھا 

ی، کمی ھا در اين اوقات کوچک گفت اگر دقت کنم، خواھم ديد که جثه آن. كنند ھا از پروتئين جسم خود تغذيه می در اين مدت آن تر و در اوقات فراوان
ه پس از شنيدن سخنان دلگرم. شود تر می بزرگ ه سوی جايی ک اب آن را ب کننده او فورا خودم را به کنار قفسه رساندم، کليد چراغ مطالعه را زدم و ق

اره. ديدم اولين بار بود که تور او را تمام و کمال می. تورش را بسته بود گرداندم ه پ کرده است متوجه شدم ک رميم  ه را. گی آن را ت گر چراغ مطالع ا
تور خود را بين ديوار، تخته قفسه، گوشه پايين جلد. رسانم ھا دقت نکنم، به تور او آسيب می جايی کتاب فھميدم که اگر در جابه روشن نکرده بودم، نمی

کرده»  درد جاودانگی«نجف دريابندری و کنج کتاب »  از سيرتاپياز«اول کتاب  يوار روی يکی از تارھا کز  کی د خودش نزدي بود و  اونامونو بسته 
کرد اين. تر از روز قبل شده بود که کمی کوچک راست راستی مثل اين. از نزديک نگاھش کردم. بود از  من ب دگی  طور بود که او جای خود را در زن

ريزد را حركت بدھم، تارھای او بھم می»  دردجاودانگی«ديدم اگر  يادم ھست چندبار ھوس کردم اونامونو بخوانم، اما می. و باعث تغييراتی در آن شد
شيرين که به عده تر اين از اين مھم. شود و تور او پاره می پلو ای از آشنايان اتريشی که بارھا از من خواسته بودند برايشان يک غذای ايرانی بپزم، قول 

ور او می چنين از آن ھم. داده بودم که دستور تھيه آن در جلد اول کتاب دريابندری بود توانست جايی که گذشتن لوله جاروبرقی خانم مولر از نزديکی ت
تی می. آفرين باشد، دفعه بعد که خانم مولر آمد به او گفتم که ديگر الزم نيست اتاق خواب را جارو کند فاجعه ار وق ن ھرب ر اي نه افزون ب تم از خا خواس

وم، نمی ارج ش تم پنجره خ دم دانس ا ببن ذارم ي از بگ ا ب از می. ھ ر ب ر می اگ د، اگ اق راه بيافت يرد و آب در ات اران بگ ود ب ن ب تم ممك ره گذاش تم حش ھا بس
ا اين. يافت توانستند به اتاق وارد شوند و امکان شکار او کاھش می نمی سرميزدم و ب ه او  ار ب ك ب حداقل ي گاھی آن كه می ھرروز  دم  ما دي ست، ا ا ني ج

سر می قع ھا كنج كتاب دريابندری، و بعضی مو جا، بعضی موقع اغلب آن به  به مرور سرزدن. برد ھا گوشه جلد دردجاودانگی كز كرده و در انتظار 
رفتم تا از حال و روزش باخبر شوم و ببينم شكار كرده است آمدم اول به سراغ او می به او به خود شكل آيينی گرفت، طوری كه ھربار كه به خانه می

ر می ايتاليا می) مثال(پيش از سفر به . يا نه ه ب د ک ته بع بيده است، سه ھف شتم، می ديدم که به جلد دردجاودانگی چس وز گ لت سابق ھن ان حا به ھم دم  دي
بار ھم اين اواخر يكی از بار يک سوسک کوچک و يک يک. ای به دام انداخته است بار ديدم كه طعمه در تمام اين چند ماه فقط دو. جا نشسته است ھمان

ده وپای خشك پاييز پارسال ھم كه از مسافرت برگشتم ديدم كه مقداری دست. شوند خشکه يا تنقالت ايرانی پيدا می ھايی که در بسته سبزی اين شاپرک ش
ار ھم يعنی روی. حشره کف قفسه ريخته است كه احتماال متعلق به يك يا دو حشره ريز بوده است ا چھارب ھم او را در حال. رفته تنھا سه ي ار  يكی دوب

ه. كند ھا و ديوار محكم می شاھد بودم كه آن را با تارھای كمكی به كتاب. ترميم تور خود ديدم سو ب تماشای او كه با دقت و حوصله روی تارھا از اين 
روزی، پيش از شروع زمستان ناگھان غيب شد. اما گيراترين خاطره متعلق به بھار امسال بود. كشيد نمايش جذابی بود رفت و تار جديد می آن سو می

اره سروكله گفت كه بايد يك جايی ھمان. به مونيک تلفن زدم. و ديگر او را نديدم ار دوب ھوا و آغاز بھ دا خواھدشد جاھا باشد، و با گرم شدن  و. اش پي
موازات آن اين. دانم زمستان را كجا به سر برده بود، اما ھمين سه ماه پيش ناگھان ديدم آمده است نمی. گفت راست می به  بار به جای ترميم تور قديمی 

کرد و با ده بيست دی  ور جدي افتن ت به ب تر فاصله از آن شروع  انتی م ستادم. س ا اي ه تماش ندم و ب ه سمت او چرخا عه را ب .يادم ھست سر المپ مطال
نارنجی  آبی نقره. آمدند كمان درمی زدند و گاه به رنگ رنگين تارھای نو در نور چراغ برق می. كندن از اين صحنه مشكل بود دل يكی دو... ای قرمز 

ه) ضلعی درواقع پنج(سه چھار دايره . روز به اين كار مشغول بود و تور جديدی در كمال نظم ساخت ار ب ن ب صلی آن را اي ار ا ج ت ه پن متحدالمركز ك
اره . نراقی متصل ساخته بود»  شناسی خودمانی جامعه«و »  کليدر« قفسه، كتاب  ديوار، تخته ه دوب ار او ک ين رفت لد اول »  دردجاودانگی«از ا از«و ج
. داد بسيار خوشحال شدم و آن را به نوعی تأکيد بر رابطه دوستانه از سوی او تعبير کردم را در اختيار من قرار می» سيرتاپياز

* 
اوی سبزی تی ح ه پس يدن محمول ته و ھمين رس ه و پس ور گل خشکه و تخم ه گاب ط غال قفس ران و اش ان از اي يله زب ه وس دھا ب پزخانه و کم ھای آش

ردن از جھت جويی که در کار آن اند و چاره آالت پنھان بوده ھا و آجيل ھا در ميان سبزی ھا يا خود آن ھايی که يا تخم آن شاھپرک ھا چه سياست بايد ک
اقی قضايا ع و ب دری را ورق می دو :دف اب دريابن تم کت ه پيش داش يرين ھفت خ ش رای طب ه خودم را از لحاظ روحی ب ه يکی از زدم ک م ک اده کن پلو آم

از روی ھواکش نشست وکوله ھا را پرپرزنان ديدم که پس از طی مسير کج  شاپرک جاق گ اھده. ای در فضای آشپزخانه باالی ا مان فاصله از مش از ھ
تباه موجود است ھدف آن فھميدم که بايد از شاپرک نوع پرزدن گيج و بی که در. ھای ايران باشد، اما با خوشبينی پذيرفتم که امکان اش د،  ند روز بع چ

ه کردم که فکر می تای ديگر از آن بيرون پريدند، ديدم اشتباه می ھای آشپزخانه را باز کردم، و سه يکی از کمد ن فکر ک تباه ھست و اي کردم امکان اش
وپنج شاھپرک را ھا را يکی يکی باز کردم و بيست بيست وسايل کمدھا را بيرون آوردم و کنار پنجره بسته. امکان اشتباه ھست، کامال اشتباه بوده است

شش دوروز بعد دوباره در يکی از ھمين کمد. خيالم آسوده شد. از آشپزخانه بيرون کردم ردم و  از ک بودم، ب رده  ميز ک ه ت ھا تای ديگر از آن ھايی را ک
شنج ھا افزايش يافته بود و پرواز آن در طول مدتی که مشغول پيدا کردن راه چاره بودم، تعداد آن. بيرون پريدند ه آن سو اعصابم را مت ھا از اين سو ب

ان حالت روحی زن. ھا ديدم، مستأصل شدم و ديدم بايد يک کاری بکنم ھا را در کمد لباس روز که آن بالخره يک. کرده بود ه ناگھ دار عصبی ھای خان
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ود شود فھميدم و نوشته ناپذير و مستمر بر عليه سوسک و شاپرک و مورچه تلف می امان، سازش ی بی را که عمرشان در مبارزه ای را که شبيه شعر ب
سوسک/ شته، مگس/ سمپاشی تضمينی جھت دفع شاپرک، مور، موريانه: ھا، از جمله خانه خودمان چسبانده شده بود به خاطر آوردم و پشت در خانه

ود، ! آشپزخانه ا(طريقه سنتی دفع سوسک آشپزخانه در ايران، يادم ھست، ريختن نفت در چاه يا چاھک ب زيم ي چاه بري فت در  ا ن تيم ي د ھس قط بل ما ف
ياوريم ا شاپرک) نفت از چاه بيرون ب بارزه ب ما طرز م تم ھا را نمی ا به حالشان می. دانس جدی فکری  به طور  ستی  اره نخستين را در. کردم باي و چ
افتم سته. سوپرمارکت سرکوچه ي وای  ب حاوی ده تکه مق بود  يک طرف آن چسب٢٠در١٠ای  ه  انتی ک بود س ته چنان. ناک  که از توضيحات پشت بس

تراع آن برمی رای اخ که ب ود  ل آمد، معلوم ب ه فقط از ذھن عق ته است ک کار رف ه  ادی ب می زي يد ھا برمی گرای غربی ھا تالش عل ھای عجيب و آدم. آ
ھای شاپرک. گيری را کشف کنند  و آماده به جفت ھای ماده دھنده بوی تن شاپرک ھا موفق شده بودند عناصر شيميايی تشکيل گری که در آزمايشگاه حيله

شتاب از سوراخ که اين بو را حس می نر به محض اين بيرون می گاه ھا و پناه کنند، با  خود  به سوی مرگ می ھای  ان  د و چن ه ريزن ه گويی ب تابند ک ش
 آغشته لرزاند به اين چسب کشنده که دانشمند آلمانی مقداری از اين ماده معطر را که دل ھر شاپرک مذکری را می غافل از اين. روند سوی معشوق می

خود می ھای بی شوند و ماده اند نابود می و به اين ترتيب نرھای شھوتی در حالی که به مقوا چسبيده. است د جفت در حسرت انجام رسالت طبيعی  .ميرن
بيده روز به ھرکدام از آن پس از دوسه. در ھر کمدی يک تکه مقوا گذاشتم و دوسه تکه را به دروديوار آشپزخانه آويختم ر چس ھا آنقدر جسد شاپرک ن

عداد شاپرک با اين. ريختم ھا را دور می بود که ديگر جالی خالی نمانده بود و بايستی آن ده نمی ھمه در ت اھش محسوسی دي د ھا ک ه. ش حرف را ب ن  ھمي
ھا را ببنديد، پيش کليه پنجره«: اسپری دفع حشرات با رايحه ليمو. چرا، داشت. »تر و مؤثرتری نداريد؟ چيز مناسب«. خانم فروشنده سوپرمارکت گفتم

ثر. ھای ورود و خروج ھوا را مسدود کنيد ھا و کانال از مصرف قوطی اسپری را تکان دھيد و تمام سوراخ برای حصول حداک که  يد  توجه داشته باش
تش و... محتوای اين قوطی خوردنی نيست ! توجه. ... ھا در طول اين مدت مجاز نيست تأثير، حداقل شش ساعت وقت الزم است و تنفس در اتاق از آ

مد ھای روی قوطی برنمی ھا ذله شده بودم که از فکرم کار ديگری جز دقت در نوشته قدر از دست شاپرک آن. »ھا دورنگھداشته شود از دسترس بچه .آ
 باشند در اسپری را باز کردم، و در حالی که انگشت سبابه يک دستم را روی دکمه آن با عجله و مانند سربازی که دستور تيمسار را به او ابالغ کرده

ه عصر ھمان. فشردم و با دست ديگر دماغم را گرفته بودم از اين اتاق به آن اتاق رفتم و تمام محتويات آن را در خانه خالی کردم می روز وقتی به خان
ام پنجره برگشتم، چنان اری تم کردم چه در دستورالعمل توصيه شده بود، پيش از ھرک باز  بی حکم. ھا را  نه سکوت عجي ود در خا ما ب جره. فر ار پن کن

ه آن ھمين. ی مرده بود ھا پر از انواع حشره دور و بر گلدان. گناه را ديدم جان تعداد زيادی مگس و حتی يک زنبورعسل بی جسد بی ه ب اه طور ک ھا نگ
شاھد چه صحنه جا برسم می که به آن پيش از اين. ھا رساندم سراسيمه خودم را به قفسه. کردم، ناگھان ياد عنکبوت افتادم می ا دانستم  ود، ام خواھم ب ای 

چراغ. »ھا مصون ھستند ھا در مقابل سم اين اسپری عنکبوت. نه نه، اصال نگران نباش«: گفت پيچيد که با خنده می ھم در گوشم می»  مونيک«صدای 
ردم ن ک ه را روش ان. مطالع ای او ھم ت تارھ ه آن نخورده می طور دس اپرک ب يد و دو ش د درخش بيده بودن ا چس ود الی. ھ ده ب ه ش ه گول ودش را ک خ

با نک پس از اين... بيچاره . تر شده بود آمد و رنگش تيره خيلی ريزتر از گذشته به نظر می. شناسی خودمانی و کليدر پيدا کردم جامعه که آن را دوبار 
ين. کردم گری خودم را مسخره می گين بودم و ھم احساساتی ھم اندوه. انگشت تکان دادم، لب تخت نشستم جای ا به  دم  ه دي د دقيق ما پس از گذشت چن ا

. فکر کنم» ھا جور موقع اين«کار، بھتر است به تھيه کشويی برای 
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ن . شود فلسفه با دفاعيه و حکم مرگ سقراط آغاز می يج آت وانين را عد و ق يش 2500حکمی مطابق قوا لوژی را می. سال پ اه آپو اد ھرگ به ي خوانيم 
د اندازد و آن را از ميدان به در می خشونت قانون که پنجه در پنجه عدالت می.افتيم عدالت از دست رفته می ه عدالت. کن ل است ک ين دلي به ھم درست 

مروز عدالت را در آينده می. ترين مقوله فلسفه است فربه ه ا که می. توان تنھا در آينده تشخيص داد ن فردای مرگ سقراط است  فھميم آن حکم درست 
ود ی فلسفه آن چه سقراط پيش از مرگش گفت تنھا حکم ديباچه. عادالنه نبود اله.اش ب قراط در رس سفه ورزی س سقراط فل دون و مرگ  ه، فاي ھای دفاعي

عدالتی حکومت دموکراتيک شود تا بی جايی که سقراط خود با مرگ روبروست و اين ميان پای عدالت، اخالق و قانون باز می. شود است که آغاز می
د. آتن را نمايان کند شار دادن سقراط را انت يه  فون دفاع ه افالطون و گزن اريخ.فلسفه آن ھنگام آغاز شد ک طول ت ه  ا دفاعي ه. تنھ ا دفاعي وز تنھ ه ھن ای ک

سقراط می ه  ان می مشروعيت دارد و ھمواره به تبرئ ر نماي اک ت د و ھر روز سقراط را پ د انجام يه. کن چ دفاع ای مشروعيت پس از مرگ سقراط ھي
ا مشروع دولت مرگ سقراط مرگ مشروعيت دولتھاست و ھر دفاعيه. نخواھد داشت وانين ن ه ق تناد ب ا اس دولت از. شود ھا نوشته می ای زان پس ب

ن به اي ابود ساختن دولت و مرگ سقراط  گی ن أملی در چگون بپردازد، ت يان دولت  ه انديشه پا ه دارد ب فه وظيف بود و فلس ھد   سو ديگر مشروع نخوا
مراه دولت است. اقتدارش واره ھ ه ھم ان سؤال. اقتداری قانوناً ضروری ک نی پاي نی لحظه. دولت يع اب يع يرون پرت ه ب ه سقراط از آن لحظه ب ای ک

ه مرگ می ترين دولت سؤال در قلمرو دموکراتيک. و فلسفه يعنی سؤال. شود می د ھا ھم ھمواره محکوم ب وجيح می. آفرين جی آنچه دولت را ت د ورا کن
سطوره سقراط از چنگال بی. است نه فلسفه رای نجات ا ابودی دولت است ب قانون رسالت فلسفه ن ا توھم. عدالتی  بازگردد ت به اسطوره  يد  سفه با فل

ع حتی در دموکرات. سال است بردگی را برای نوع انسان به ارمغان آورده است 2500توھمی که . ضرورت وجود دولت را از بين ببرد ترين جوام
ود ده دولت خواھی ب و بن م ت م مرگ . ھ نی حک و"دولت يع د"و آن "  ت نِ "، آن "ديگری جاوي ر َم ا از مرگ "  ابَ واره و تنھ ه ھم و "جاودان معيشت"  ت

ند و اتوبان که می"  تو"از مرگ نھاد طغيان گر . گذراند می ور ک ی خواھد ھر زمان خواست از چراغ قرمز عب برود و ھرگز ماليات بر عکس  ھا را 
نخواھی"  تو"،"تو"ديگر . دارد  می را از ميان بر"  تو"  کند؟  دولت چگونه با تو برخورد می. تو يعنی پايان دولت و دولت يعنی پايان تو. پرداخت نکند

د ، به توده"مردم"به "  ھا آن"شوی به  تبديل می"  تو."بود م ندارن ا ھ چ فرقی ب رای دولت ھي ه ب وه مردمی ک د-.ی انب که دولت مانن ن راز اينست  و ھمي
شيد. تو با بسياران ديگر برابری -مرگ انسان است وق مساوی برخوردار با که از حق جز از. نه اين ھد داشت  کس حقی نخوا چ  که ھي سئله اينست  م

و می.طريق اطاعت دولت ه ت چه دولت ب د حقی نخواھد بود مگر آن چ حقی.دھ نی ھي کنی و ببي گاه  برت ن دگان دور و  ھاجرين و پناھن به م کافی است 
وق بشر بگيرد ھا می به آن"  تو"مگر چيزھای پستی که دولت . ندارند ا دارد. دھد تا ژست رعايت حق شھروندان معن رای  ھا ب وق بشر تن م آن. حق ھا ھ

فت ند يا ده. ھرگز به آن دست نخواھ يان اي ه در وضعيت بی ی دولت می حام د ک ر می گوين ان را ھرج و مرج ب لتی جھ ون در دارد، حال آن دو که اکن
ه نظام. بينيم که جھان را ھرج و مرج برداشته است ھا ھم می ی اقتدار دولت دوره انون و ن دام نمی نه ق يچ ک ھرج و مرج را ھای اخالقی ھ ن  د اي توانن

ده. گيری قانون در جھان سنت مبتنی بر اخالق بود شکل. مرتفع کنند دا ش م ج ياری از ھ حد بس اند و ھرکدامشان راه اگر چه امروزه قانون و اخالق تا 
ته باشد توان جاھای مثل مملکت خودمان را بيابيم که در آن رود اما ھنوز ھم گوشه و کنار دنيا می خودش را می بر اخالق داش .ھا قانون ادعای ابتنای 

ستحکاِم سلطه. کارکرد اساسی قانون چيست؟ به جد معتقدم کارکرد اساسی قانون سرکوب است ه زدودن آن قانون به دنبال ا دس است و ن ِت مق .ی دول
ارکردی دارد؟ بی ه اخالق چه ک ه اراي از ب انوِن  ني ارتو می 20-80ی شواھد طبق ق ويم  پ ر 80گ ال غي ام اعم رای انج اع از اخالق ب وارد دف درصد م

ه زندگی. اند ھر دو در پی سرکوِب ميِل آدمی. نيازی به اثبات ندارد که اخالق ھم کارکردی مشابه قانون دارد. اخالقی بوده است ر علي اً اخالق ب اساس
سياری چپ نمی. اخالقيات غالباً چرنديات ناشی از توھماِت جامعه است. کند عمل می د ب ه توانم شکل گيری اخالق را مانن گر ب م زِن دي ه ھ حال ب ھای 

ھا، فئودال. مآب کارانه چه ليبرال چه در دوران سنت و چه تجدد، چه محافظه. ايم  با ھم ھم زده گنداِب اخالق را ھمه. بورژوازی نسبت دھم ھا، بورژوا
اخالق ھم به راحتی آن. ھاشان را سامان دھد اند که زندگی ھای طول تاريخ از اين دشمن شماره يک انتظار داشته خيال خوش. ھا پرولتريا و حتی فاحشه

"اخالقی اخالِق بی"شايد عنوانش را بگذارم . اخالقی ديگر بايد بسازيم. شود از اخالق رايج آبی جز سرکوب انسان و ميلش گرم نمی. کرد را نابود می
. اخالق بزرگترين دشمن زندگی است

حسين واقف محمد
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 فلسفه اخالق برای ھمه
 

 
 
ه«- ا او نظري ه آي ين است ک ھم ا من است بلکه م يا مخالف  ه او موافق  ن نيست ک ه ی اخالقی مناسب مھم اي يا ن يوم»  .تری را بدست آورده است  :ھ
ا سرشته شده... خواھی ھرچند کم مقداری نيک« ر در قالب م ار جزئی از کبوت راه عنصری از گرگ و م نت»  .است ھم ستوری«: کا ا براساس د تنھ

قانونی عمومی شود باش » « .عمل کن که درھمان حال بتوانی بخواھی که  ته  جان و عقل دوست داش ا  خدايت را ب ند  ن و بزرگ.خداو ين اولي ترين ا
سايه. دومين فرمان نيز شبيه آن است.فرمان است  بدار ات را ھم ھم خودت دوست  ين دو حکم خالصه می. چون  ا در ا خدا و انبي ام احکام  ».شود تم

تند«: راسل ا می... ما آرزوھايی داريم که صرفا شخصی نيس که اغلب م اتی  ده نوع حي ھدايت ش بزرگ و غيرشخصی  يال  ا ام که ب سنديم آن است  پ
معنای عميق جنگ اين است«: ھگل»  .کنند،و کامال خود پسندانه نيستند تر از آنند که بسياری از علمای اخالق تصور می در واقع، اميال ما عام... باشد

می شان از ريشه برکنده می ھای فانی ھا حفظ و ھدف که از راه آن سالمت اخالقی ملت يانوس  ر اق ه ب اد شود و ھمان طور که بادھايی ک انع فس وزد و م
ای، عنوانی ی شر مطلِق ريشه خير تنھا نقابی است برچھره«: ی خير وشر ی الکان درباره نظريه- ]1[»  .شود جنگ مانع از فساد صلح دائمی است می

شر ريشه. شی شرمآور شرارتبار“ das ding”مشغولی با  ی ذھن، دل بر وسواس وقيحانه خير،  قاب  ام ديگر يک شر: است ای نھفته در پس ن خير ن
ين شی شرم ه ا حدی ک به  ا  با وقاحت و بی است که منزلتی جزئی و بيمارگون ندارد و ت ا را  چار وسواس می آور م د شرمی د ان. کن که چون حدی  تا 

ل می ھای عاطفی ما را به اضطراب می ضربه ه روال عادی امور را مخت ما امکان می افکند و چونان تنی بيگان به  ن شی  د در خويش سازد، ھمي دھ
صله رای حفظ فا احساس وحدت و يکپارچگی کنيم و خود را از تعليق بيمارگون به اشيا و امور جزئی اين جھانی آزادکنيم و خير صرفا راھی است ب

ا در پس« ]2[»  .بخشد ای که به ما توان تحمل آن را می بار، فاصله با شی شرارت ه م ھيچ چيزبه لحاظ اخالقی نفرت انگيزتر از اين ايده نيست که ھم
طحی از تفاوت ته س ا در ھس انيت ھ ترکی از انس انی ازضعف-ی مش ذتھای انس دھا و ل ريک –ھا امي تی از. ايم ش ی اومانيس وم جعل ن مفھ ل اي در مقاب

ه در نيش رد ک د ک ی تاکي ونت اخالق ی خش ته افالطون ختانه برھس د سرس تگی باي ی ھمبس ار م ه انتظ ان ک ن چن کل ممک رين ش ی از دارت رود، در يک
طرحی از او«: آقای ک جواب داد»  اگر عاشق کسی بشوی چه ميکنی؟«: از آقای ک پرسيدند: است ی آقای کوينر بيان شده ھای برشت درباره داستان
شخص«:آقای ک گفت»  شود؟آن طرح؟ کدام شبيه می» « .شود شوم که به آن شبيه می کشم ،و مطمئن می می درت در قلمرو«- ]2[»  .نه،آن  خواست ق

ه راه انی از چ ان انس نی زيست جھ ده فرھنگ يع ار است و عق در ک انی دست ان ده وپنھ ای پيچي رکوفتگی ھا و ناکامی ھ ا وس اتوان ھ ان ن ھا در مردم
وده است« ]3[»  .آفريند گونه اخالق و ارزش می ی خواست قدرت چه باانگيزه دفھمی ب ]3[»  .تمامی اخالق بھبود بخشی از جمله اخالق مسيحی يک ب

ی... ھرگونه طبيعت گرايی اخالقی يعنی ھر اخالق سالم زير فرمان يک غريزه حياتيست« ه آرمان ند است يک اخت دا از وی خرس ه خاطر خ قديس ک
ار نيست« ]3[»  .آنجا که ملکوت خدا آغاز ميشود زندگی پايان ميگيرد.است ه.ھيچ گونه واقعيت اخالقی در ک نی ھردو ب داوری اخالقی و داوری دي
ه کلی« ]3[»  .ھاست اخالق تفسير نادرست از برخی پديده. ھايی باور دارند که وجود ندارد حقيقت ين است ک خالق ا اد ھردين و ا ترين فرمول در بني

شوی تا سعادتمند  که«- ]3[»  .چنين کن و چنان کن و چنان نکن و چنين مکن  نواع نيازھای ملموس در عمل  رای ا نام مجردی است ب درست فقط 
داريم کنند و ما ناگزيريم اگر زندگی می ديگران بر ما تحميل می حوظ ب مه« ]4[»  .کنيم آن را مل انون ی گرفتاری علت ھ نه و ق سنت خردگرايا ا  ھای م

داری سريش،رنگ و اين متن می ]4[»  .داند ی کلی را نھفته می مدار درفلسفه اخالق است سنتی که در پس ھر گونه شھود اخالقی قاعده ا مق توانست ب
بر روی ی پيچيده به ھم آميزد، يا می ھای قلمبه وسلمبه يی از واژه  اخالق با لفافه ی ی پست مدرن درباره  بتونه در قالب مقاله يه و تمرکز  ا تک توانست ب

دان يک. کرد تحليلی يا آموزنده بپردازد ھای رايج اخالقی به بسط، شرح نقد يا دفاع از ديدگاھی خاص با روی يکی ازديدگاه خاطر فق ه  ن ب سری اما مت
ی تعارض اصول اخالقی نگارنده به که در نتيجهمتنی . شود ھويت ارائه می ھا به صورتی لخت و عريان، پاره پاره و بی امکانات، الزامات و انگيزش

ده است دين شکل آورده ش ده وب ه عھد ش ای ب بانی وف ن می. قربانگاه دوستی برده شده و برای اثبات رفاقت در حق دوستی قر ن مت د اي ند در ھرچن توا
ده -ھای معنوی  ھای کوچک قابل حمل آسان، به شکل قرص شدگی انديشه در قالب بسته ی اطالعات خرده ريز واخته و مثله زمانه گردآوری ش سفی  فل

ی معنويت ارائه شود تا خماری واضطراب ناشی از شکنندگی ھستی و امر واقعی را برای مدتی به باخته از متون مختلف برای بيماران متافيزيکی دل
يرد ھای خودمانی برای نشان ھای اخالِق جمع و يا در ُجنگ فلسفه. فراموشی بسپارند را گ تفاده ق ورد اس ودن م رای. دادن روشنفکری و دانای کل ب يا ب

ا  خالی نماندن پست وبالگ و برای باال بردن سطح کالس نوشته ه امر اخالقی خارج از. آورده شود»  اتوبوسی«ھای وبالگی ي الی است ک ين در ح ا
. توجه به ھياھوی داخل متن متن در اينجا و اکنون در جريان است کامال بی

نو،  اسالوی ژيژک، ترجمه ]2[ی ھادی صادقی، نشر طه  فلسفه اخالق، ويليام کی فرانکنا، ترجمه ]1[ ام  ]3[ 84ی مراد فرھادپور و ديگران، نشر گ
فلسفه و اميد، اجتماعی ّررتی، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، نشر نی  ]4[ 81ی داريوش آشوری، آگه،  ھا، فردريش نيچه، ترجمه غروب بت
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 دريچه
 
  بوباکار تراوره 
است که در آفريقا ) Mali(»  مالی«ترين ھنرمند کشور  خواننده و نوازنده گيتار محبوب) Boubacar Traore(»  بوباکار تراوره«

سال دوستانه ھای ميھن ھنوز ترانه»  مالی«مردم . از شھرت به سزايی برخوردار است راوره در  ه  ای را که بوباکار ت ھای شصت ب
تقالل  الی«مناسبت اس ظ می»  م ده است از حف د و آن خوان ا را در جشن دانن تقالل می ھ الگرد اس م آن ھای س ه ريت د و ب ا در  خوانن ھ

ام او  ھايی در اروپا و آمريکا غربی ھای نود در پی اجرای کنسرت در سال. رقصند ھا می خيابان شنا شدند و ن ھا نيز با موسيقی او آ
 .نزد دوستداران موسيقی اين قاره نيز شھره گشت

ه. توان در چھارچوب مشخصی جای داد نامند، نمی می»  بلوز آفريقايی«که آن را نوعی  موسيقی بوباکار تراوره را، با اين ھای ھای او متن اشعار تران
 . کند ای ھستند که اغلب از تجربيات شخصی او حکايت می ساده

رده است و موسيقی او در طول دو دھه اخير بوباکار تراوره که امروز در پاريس زندگی می تداران موسيقی حفظ ک زد دوس يت خود را ن کند، محبوب
 .شماری دارد السابق ھواخواھان بی کمافی

ه  ما«به قطع ا يل ا م وم ) Duna Ma Yelema(»  دون روه  Macireاز آلب به ھمراھی گ راوره،  ار ت ار بوباک ه«با صدا و گيت Habib(»  حبيب کويت
Koite .(بشنويد 

 
 ) Broken Flowers(ھای پژمرده   گل 

 ...بيل مورای، جولی دلپی و : ، بازی2005کارگردان جيم جارموش، 
ديم نام و امضايی از يکی از معشوقه ی صورتی رنگ بی بعد از دريافت نامه) کاريکاتوری از دون خوان(دون جانسون ه پسری اش می ھای ق د ک فھم

ازی بی... رود ی سابق خود می ھايش سراغ ھفت معشوقه دارد و به دنبال نامه و نشانی ا ب مورای يک فيلم نسبتن شاداب از جارموش ب ل  يم. نظير بي ج
ه می وز دارد تجرب ار ھن ارموش انگ ل آن فيلم ج د و حاص ف، کن ارگردانی مول ه ک ه مثاب ارموش ب ود ج ری از خ س از ديگ ی پ ه يک ت ک ايی اس ھ

قرن ای اين فيلم بسيار دل طنز زير اليه. کنند زدايی می آشنايی ن  م،. چسب و داستان آن، روايت نويی دارد از عشق و تنھايی دون خوان اي ن فيل دن اي دي
 .تان خواھد نشاند که ارزش دارد به مدِت يکصد و شش دقيقه لبخند نمکينی بر لبان

 
  فلسفه کانت 

 نوشته اشتفان کورنر، ترجمه عزت هللا فوالدوند
شده است و می جامع اين کتاب توسط انتشارات خوارزمی منتشر  که می توان گفت  دانی است  رای عالقمن تاب ب نا ترين ک ا نظرات کانت آش د ب خواھن

ين البته ھمانطور که فوالدوند در مقدمه خواندنی و جامع خود می. شوند که ا ده است  گويد در اين کتاب خيلی اندک به فلسفه سياسی کانت پرداخته ش
کمبود با مقدمه زيبای و خواندنی عزت هللا فوالدوند که دکترای خود را از ھاروارد گرفته است و پايان نامه دکترايش در مورد کانت بوده است جبران

ه اصل اين کتاب به سفارش دانشگاه آکسفورد بوده است و در مجموعه. شده است ھم ديگری پرداخت ای منتشر شده است که به فيلسوفان سرشناس و م
 .است

 
  چيدن قارچ به سبک فنالندی و چند داستان ديگر 

 وريا مظھر، نشر نی، چاپ اول
نده مجموعه اوت از نويس تانی است متف د ای ايرانی ی داس اکن فنالن تان واژه. االصل س ياری از داس ِف بس اوت را در تعري نيده ھا و رمان ی متف ا ش .ايد ھ

نده. جا نيست که آيا تعريف متفاوت چيست و تفاوت ارزش است يا خير جای بحث در اين اين رم ای نوآوری ھر نويس ان و روايت و ف .ھايی دارد در زب
ن ھای اين مجموعه ھيچ اما داستان ندارد  نوآوری کدام از اي رق می. ھا را  ه ف ما چيزی دارد ک د ا ه. کن ايد ب ن ش تان از اي کی دو داس ه ي شد سری ب تر با

 2لينک و  1لينک . تر دريابيد نويسنده که در فضای وب ھست، بزنيد تا منظورم را بيش

 
  تاريخچه فلسفه اخالق در قرن بيستم 

 مترجم مصطفی ملکيان
رن. اين کتاب توسط انشارات سھروردی به بازار عرضه شده است به بررسی فلسفه اخالق در ق ده است  ته ش اين کتاب که توسط چند نويسنده مگاش

 .البته اين کتاب به فلسفه اخالق در ميان فيلسوفان آنگلوساکسون و فيلسوفان تحليلی پرداخته است. بيستم پرداخته است
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 ی آخر صفحه

 گالدياتورھا
 

 
 

رد. جناب اسقف، تنھا در مزرعه بود دا ک ار ج ود: به کنار يک پرچين رفت و با يک چوب خشک، عنکبوت درشتی را از ت شکوه ب وی و با .جوان، ق
است، که بداند چه باليی سرش آمده آن بنابراين بی. شد حيوان با تارش بيرون کشيده. کرد ی شکم او را تزيين می رنگی، قبه ھای زيبای بسيار خوش طرح

لوخ . بود تر، ھمان نزديکی الی پرچين در مرکز تار خود نشسته اما عنکبوتی باھيبت. خورد آويزان تاب می بيه مو ا  ]1[ش انه -يا اژدھ ه مار افس ای ک
ا. کرد ی جھان حکومت می حرکت در آن گوشه او در اوج اقتدار، سير و بی. بود -اسمش شيطان است ه قصد امتحان، عنکبوت اولی را ب عاليجناب ب

ند. کرد، ھمان جا چسبيد که خودش را جمع و جور می اين عنکبوت در حالی. پرتابی دقيق، به وسط تار او پرتاب کرد وت. مرد فرصت نکرد ببي عنکب
ه اما به سرعت برق روی غريبه افتاد و بالفاصله با دست و پاھايش شروع به پيچيدن تور نقره. است آمد که خوابيده بزرگ به نظر می ان ب ای بزاق دھ

عصر. توانست تکان بخورد ای قرار گرفت و ديگر نمی بندی شده ی کوچک بسته عنکبوت ظرف چند ثانيه در محفظه. جنگی در کار نبود. دور او کرد
ايين می مزرعه در سکوت بود و آفتاب طبق معمول به طرف کوه. بود عث می ھا پ ار عنکبوت بدرخشد رفت و با قش و نگارھای ت يات ن ا جزي د ت .ش

ل گذشته بی. بود دوباره آرامش کامل برقرار شده ه در مرکز تار، عنکبوت بسيار درشت مث قی فرورفت ه خواب عمي ی ب ود و گوي بود؛ و کمی حرکت ب
ان خود را آزاد. بود؟ گاھی دو پای جلويی، حرکتی تقريباً غير قابل درک داشت آيا مرده. بندی معلق با دشمن درونش تر، آن بسته پايين ندانی ناگھ ما ز ا
عجله در سول بی. صحيح و سالم بود. بود؟ بيرون آمد آيا با تعمق در درون دام، به راز آن پی برده. لرزشی به وجود نياورد. تقالھای مريی نکرد. کرد

ور را تقويت می ه ن اد يکی از تارھای شعاعی ک به راه افت رد. کرد،  کر ک اش«: عاليجناب ف فتی؟ می. تکون بخور. زود ب ير بي اره گ ما»  خوای دوب ا
نزد مولوخ، بی. عنکبوت شتابی نداشت ن آن دو وجود داشت؟عنکبوت بزرگ. حرکت بر سرير، پلک  داری بي رار و م يا ق به آن آ ود  تر مثالً ممکن ب

ه روی به واقع مثل مجسمه. يا چيزی شبيه به اين. »اگر بتوانی به تنھايی خودت را آزاد کنی، تو را خواھم بخشيد«: باشد يکی گفته ای بر جای ماند و ب
که آسيبی به او آن اما عاليجناب چاالک بود و توانست عنکبوت فراری را بی. شد ھا دور می الی برگ تر، حاال البه و کوچک. خود نياورد و چشم پوشيد

ار. بعد برای دومين بار، او را با دقت در تور انداخت. او را دو سه بار تاب داد. برساند، دوباره از آن گياه جدا کند ن ب رای دومي و عنکبوت درشت ب
د ا پري يد و در حالی. از ج االی سر او رس ه ب از می در يک آن ب م ب ايش را از ھ ه دست و پاھ د ک رد او را بپيچان رد سعی ک ود. ک اھی ب يری کوت .درگ

.کرد شد به طريقی دفاع می طور که پيچيده می اما ھمين. توانست برگردد و رو در رو نبرد کند عنکبوت کوچک بدجوری در تور گير افتاده بود و نمی
سيار کم. حرکت ماند کمی بعد، در اين وضعيت کج، بی عه جان اما اين تارھا ب د تر از دف وت بزرگ. ی پيش بودن مالحظه تر در برخورد اول، بی عنکب

از بزاق دھانش را صرف کرده بود و ديگر تقريباً چيزی برايش باقی نمانده بود و مجبور بود به بند و بستی سرسری و باقی گذاشتن فضاھای گشاد و ب
ود. در ھمين لحظه، پشت سر عاليجناب چيز کوچک سياھی تکان خورد. بين تارھا بسنده کند ار ب يا يک م ادن  .شايد يک پرنده، يک برگِ در حال افت

سيار، دور. بود، فوراً به جايگاھش برنگشت عنکبوتی که پيروز شده. اما مزرعه کامالً خلوت بود. او ناگھان رويش را برگرداند قت ب بلکه اين بار با د
از می و بر زندانی ه آرامی گ سليم، تحمل می. گرفت اش به کار مشغول شد و به قصد مسموم کردنش، پشت او را ب ه ديگری از سر ت گار ک کرد و ان
.سه بار به ھمين صورت. بعد انگار پشيمان شد و دوباره شروع به نيش زدنش کرد. بعد به مرکز تور برگشت. او را مدتی گاز گرفت. آمد دردش نمی

سرعت چسبيد ی سوم، زندانی از شکاف کوچک محفظه، انبرک دفعه ه  ای جالد را ب ود،. ھايش را بيرون آورد و يک پ ده ب چار تشنج ش ه د وخ ک مول
ا. اما آن ديگری او را محکم گرفته بود. قربانی را ول کرد و سعی کرد خود را عقب بکشد ا از ج ود ت ده ب بود و چيزی نمان شده  شيده  خاطر، ک ه  پا ب

اه می. ھايش را ول کرد که از قوای زندانی کاسته شد و انبرک تا اين. کنده شود يره نگ ه او خ د، عاليجناب با شک به اين که کسی دارد از پشت سر ب کن
بود: اما چيزی پشت سرش نبود. دوباره به عقب برگشت ده  وان ھشدار دراز ش ه عن يا. جز مزرعه، غروب و ابری زرد که مثل دستی بسيار دراز ب آ

دن. ترسيد مسموم شده باشد می. بار، لنگ لنگان به جايگاھش برگشت به سوی او؟ عنکبوت بزرگ در بھتی حقارت يار، مشغول مالي با دقت نظری بس
نوازش می. پايی شد که حريف آن را چالنده بود پای ديگرش  ھان می آن را با ھفت  به د گار آن کرد؛  سيد را می برد و ان رای امتحان، ِکشش. لي د ب بع

ا را. اما پس از چند دقيقه دردش آرام شد. اش انگار مادری بود با بچه. دھيم مان انجام می مثل کاری که ما بعد از خواب رفتن عضالت. آورد می حاال پ
خاطری. کرد آور باز ھم نوازشش می بعد با توجھی چندش. کند کرد که آيا خوب کار می تقريباً با چنگ زدن روی ھمان تارھا آزمايش می ا  سرانجام ب
د دِر انبرک او در بطن موجود شکنجه شده فرو می. اش برگشت کامالً آسوده و خشمی افزون، سِر کار وحشيانه به مانن ضخامت غشای آن را  رفت و 

کرد، دست در اين حال که آفتاب داشت غروب می. کرد ھا، مايعی غليظ و شيری رنگ شروع به بيرون آمدن می و از دريدگی. دريد قوطی بازکن می
ام کوچکی. تابيد به طوری که بازتابش بر جھان می. بسيار بزرگ ابر، معلق بر فراز دّره، به صورت زنده و ملتھب درآمد ا تم م ب رچين ھ اش، حتی پ

حاال يکی،. در عين حال ھمه چيز حاال بيش از پيش به حالت آرام بازگشته بود. درخشيد از آن می چون ھرچه باشد قبالً دو عنکبوت در کمين بودند و 
ع. جان و سست ای بود بی پيله. ديگری از شکل عنکبوت درآمده بود. حرکت و گوش به زنگ؛ انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است بی حتی ترشح ماي

ه می م داشت لخت طن ھ د لزج درون ب بود. ش يده  را نرس نوز ف ما زمان مرگش ھ ی، ھمان دو دست: ا ی ھای جلوي ه ب ه طور ک ند، ب ظه بود حس در محف

دينو بوتزاتی
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اری گذشت ای از جاده کالسکه. خوردند ی ناچيزی تکان می اندازه ه می. ی کن ادمانه يورتم ان می اسب، ش به سمت شمال از چشم پنھ د رفت و  د. ش بع
ی خشک، تارھا را. مرد، تنھا بود. آوری زده بود عاليجناب صدای زن دھقانی را شنيد، که آن سوی رود، زير آواز دلھره ا چوب يک جراح، ب با دقت 

شی -جا به ھمان شکلی که زندانی شده بود  جانور ھمان. بعد آن را روی يک برگ گذاشت. دريد و جانور شکنجه ديده را درآورد انگار که از جمود نا
طور ھماھنگ. بعد سعی کرد راه برود و روی يک پھلو غلتيد. کامالً مچاله باقی ماند -از فلجی موذی خارج شده باشد  ه  م ب ھشت دست و پا ھمه با ھ

خدايا چه. بود درمان خم شده ھا، روی آن درد بی عاليجناب، زانو بر علف. گناه درمانده، معصوم و بی: انگار که التماس کند. خوردند به آرامی تکان می
د! کار کرده بود ابود کن دگی را ن ه، يک زن خاطر تجرب ه  اچيز ب شد عنکبوت. چيزی نمانده بود تا با يک شوخی ن ه متوجه  ود ک ا ب ن فکرھ او در ھمي
د نگاھش می چيزی سخت و جگرسوز وجود او را دربرمی ھای بی از چشم: کن وت  رده است و. گرفت حال عنکب ھم غروب ک يد  ه خورش دريافت ک

سر او حرکت می. شدند ھای نرم ِمه، رازآميز می ھای در انتظار، بين اليه درختان و پرچين نام او را آرام آرام و حاال چه کسی پشت  چه کسی  کرد؟ 
. جا باشد آمد که کسی آن کرد؟ نه، به نظر نمی زمزمه می

]1[ Moloc : انی می که برای او، بچه) ای در عراق چنين ناحيه فلسطين قديم و ھم: کنعان(خدای آتش در برخی نواحی شرق د ھا را در آتش قرب .کردن
چاپ. سازند که دارای سری گاو مانند است ی آن را به شکل انسانی می مجسمه ز،  ی، نشر مرک راھيم حقيق ردان اب تان، برگ دينو بوتزاتی، شصت داس

 1381دوم، 
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ه-تزو ھمراه با دوستش ھويی-روز چوانگ يک ای رودخان پل زيب راز  ر ف زو ب ائو گردش می ت د ی ھ ن ماھی«: گفت چوانگ . کردن ن اي در ببي ا چق ھ

ه می تو که «: ھويی گفت» .ھاست ی شادی آن جھند، اين نشانه قشنگ از آب بيرون می ی از شادی آن ماھی نيستی، چگون شته باشی؟ توان ا خبر دا »ھ
تم، و نمی«: ھويی گفت» ھا خبر ندارم؟ توانی بدانی که من از شادی آن چگونه می تو ھم که من نيستی، «: چوانگ در پاسخ گفت م بله، من تو نيس توان

شم به درستی از  ستی. دل تو خبر داشته با اھی ني و م ه ت چ شکی نيست ک م ھي ين نکته ھ ا در ا تو . ام ه  ی روشن است ک ه خوب ی از شادی نمی ب توان
که توانم از شايد ماھی چگونه می تو پرسيدی که من . پس بگذار به آغاز بحث برگرديم«: چوانگ گفت» .ھا باخبر باشی ماھی ھا باخبر باشم، و با اين 

 ».ھا از فراز پل ھائو ھا به خاطر شادی خودم باخبرم، شادی ديدن آن من از شادی ماھی اما . دانی، باز اين را پرسيدی کردی که پاسخ را می فکر می
د در  به اين حکايت قديمی چينی که زمانش به حدود سيصد سال پيش از ميالد مسيح بازمی سال بع ن اشاره شعری از پوچی گردد، يک ھزار  و چني ي

  :شد
 حاصل بود بحث چوانگ و ھويی بر فراز پل ھائو بی    
  .فکر آدمی از ذھن ديگر جانداران باخبر نيست    
 جھند ھا می خواری در پی صيد ماھيان است، ماھی ماھی    
  !ی خطر نه از سر شادی، بل به نشانه    
  :خوار گرسنه ھا اندک، ماھی آب نه چندان ژرف، ماھی    
  .ھا گشوده، در انتظار صيد ذھن او در کار، چشم    
  :نمايد، اما از درون سخت پريشان است از بيرون آرام می    
 داند؟ اما چه کسی می -نمايند نيستند چيزھا چنان که می    

خود حق دارد داند و می ھويی با اينکه پاسخ خود را می ا می«: پرسد، باز در شک  ماھی نيستی از کج ه  و ک ی؟ ت نات را » .دان چوانگ يکی از امکا
شادی ماھی«: کشد، اما از صدق آن مطمئن است پيش می جه  من از شادی خودم،  ا را نتي رفتم ھ م چوانگ فکر می» .گ ين ھ شاد است، و چن ه  د ک کن

ا می تواند اطمينان يابد که به راستی شاد  گويد، اما از کجا می می ی است؟ اساس حکم او آموزه دائويی وحدت انسان با طبيعت است، و تنھ د تأويل توان
ا . اساس ارائه کند از حس خود بر اين  سته، ي ه چوانگ درست دان ئن باشد ک ه از کجا معلوم که آن آموزه درست باشد؟ ھويی از کجا مطم راست گفت

  .آن ميان ديگر آدميان از ذھن ديگر جانداران و از . خبر است فکر آدمی از ذھن ديگر جانداران بی: است؟ حق با شاعر است
به نظر می بيند، اما در اين نکته ھم شک دارد، چون می شاعر به جای شادی، خطر می ه  ان ک د،  گويد که چيزھا چن تند، و می آين د نيس ا چه«: پرس ام

ی آن ھا به نشانه داد که جھش ماھی می ھا خبر  گفت؟ البد به آن اگر او روی پل کنار دو دوست بود، چه می» داند؟ کسی می ا ی اعالم خطر است، ول ھ
توان شناخت؟ نمايد، وانگھی درون سخت پريشان او را از کجا می خوار که از بيرون آرام می ماھی حق داشتند از او بپرسند که از کجا مطمئن است؟ 

اده چيز آن نما ھمه آور و متناقض ای شگفت گونه خبر است؟ به خوار بی آدمی از ذھن ماھی مگر نه اينکه ذھن  د می تر  جا که حل نشوند س ا. نماين رای م ب
چيزی تازه، . جھند، چون ما ماھی نيستيم ھا از آب بيرون می درک اين نکته ناممکن است که چرا ماھی ه  وديم ک وم ب جا معل اگر ماھی ھم بوديم، از ک

  :پو، گفته بود يو، شاعری ديگر و مشھورتر، لی پوچی آورديم؟ حدود يکصد سال پيش از  از کار خود سر در می
 چو بود که در رويا آيا چوانگ    
  ای است؟ ديد پروانه    
 ای بود که به خوابش يا پروانه    
 چو ديد؟ خودش را چوانگ    

م. ديدگاه ديگری را بشناسم شود که بپذيريم ھرگز نخواھم توانست تجربه، جھان، فرھنگ و  نگری راديکال فقط در اين خالصه نمی نسبی ين ھ حتی ا
حتی در نسبی. شود يکسان عقل بر ما جاری نمی نيست که باور کنم حقيقت برای من و ديگری امر واحدی نيست، و حکم  ه  گری راديکال اين است ک

  .کنم يا حقيقت با من و نتوانم دريابم که من با حقيقت بازی می حق خودم نيز ندانم حقيقت کدام است، 
  .آوری تام، با حاکميت ترديد، يکی است نگری با شک ترين شکل نسبی راديکال

 
 1383، نشر مرکز، چاپ پنجم، »کتاب ترديد«بابک احمدی، درآمد 
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 وبيش پراکنده ترديد و يقين؛ چند بنِد کم
 

 
 
د از اين» ی سروانتس قدرشده ميراث بی«ی  ، در مقاله]1[ ميالن کوندرا ١ ه از  بع ايی«ک د ھوسرل و پس نوشته» بحران بشريّت اروپ ِت ی ادمون رف

ل می ا نق انی اروپ د، می انس ارت  کن ِل عب دگر ـ در جع دتر، ھاي تباه ھوسرل و بع ه اش د ک ه از سروانتس غفلت» فراموشی ھستی«گوي وده ک ن ب ـ اي
ن ھستی فراموش. اند کرده اوش در ھمي اً ک کارش دقيق ه  د آورد ک ود اگر فلسفه و علوم، ھستی را به فراموشی سپردند، سروانتس ھنری را پدي ده ب :ش

يا  ھنر رمان، ھنر درِک نسبی. ھنر رمان مور بشری  ن«بودن اساسی ا يد در يقي رِد ترد اريِخ خروِج دون. است» خ ِخ ت ا تاري نه، ھمان کيشوت از خا
شر زد، ديگر ھيچ فاصله کيشوت سوار بر اسبش پرسه می آنگاه که دون. ست بربستِن امِر مطلق از نظام ارزشی سنّتی رخت ن خير و  ی مشّخصی بي

ود ده ب اقی نمان ه، بی. ب ان مقال درا، در ھم ن می کون ين از اي ا و دلنش دازه زيب ان،  ان اِر رم ه ک د ک د«گوي ه. است» تردي ان، پرسش است و ن اِر رم ک
ه است و. کار رمان اين نيست که حق را به يک طرف بدھد و ديگری را مقّصر بشمارد: گيری اخالقی موضع بانی مردی خودکام کارنين، قر نه آنا 

درِن ماست» مدرن«ی  بنياِد رمان ـ اين پديده. اخالق نه کارنين قربانی زنی بی اِب ويژگی عصر م د و پرسش: ـ بازت عدم٢. تردي نون در عصر   اک
پی نداشت ايقان، دم زدن از ترديد مجاز است؛ ولی در اسطوره ده: ی عصر يقين ، شک و ترديد جزای نيکی در  ترين نوازن ه، بھ ود اورف ق ب .ی عتي

ايش می در توصيف ِسحرِ  نوايش گفته ه پ د اند چنان بوده که درندگان، به شنيدنش ب اری سّمی. افتادن ت، م ی گرف به زن ديس را  ه، اوري ه اورف شبی ک
ه. ھمسرش را گزيد تون و ب يش پلو ا پ سازش ت حرانگيز  نوای ِس ون را متقاعد اورفه، به  حرانگيز، پلوت وای ِس ان ن به ھم از  ان رفت و ب الِم مردگ  ع

پايش گذاشت. ساخت تا ھمسرش را به دنيای انسانھا بازگرداند ه ھرگز برنگردی و پشت: پلوتون، پذيرفت، ولی شرطی پيش  ن شرط ک به اي رو،  ب
گردد و برای اطمينان از حضور اوريديس و غلبه بر شّک و ترديدش پشت ی خروج برمی رود؛ ولی در واپسين لحظه اورفه می. سرت را نگاه نکنی

ود: پرسيده شايد از خود می. کند سر را نگاه می دار ب ن، واپسين دي راھم ھست؟ و اي وز ھم ده باشد؟ ھن م ش ی آغاز شد؛. نکند گ ا نگران ه ب داری ک دي
ادی در  نويسنده٣. ای بيشتر دوام نياورد؛ تنھا ھمان دم که اوريديس را پشت سرش ديد اطمينان خاطر ِ اورفه، لحظه. ای پاييد و تمام شد لحظه ھای زي
ته غيراخالقی باره نوشته اين شده اند که عصِر ما، اخالق را فراموش کرده؛ که نسبت به گذش ر  د را نشان ھا، فاصله پيشتر سنّت: ايم ت مان ی خوب و ب
يز در دست نيست می رای تمي اری ب چ معي اال، ھي د و ح يز نسبی. دادن ه چ اال ھم اره ح ه چيز می ست؛ درب ه زد و ی ھم ه گفتگو نشست و چان ود ب ش

اً آن تصميمی من اّما برعکس، می. گيری اخالقی را مختل ساخته دھد، تصميم مان می خالصه، ترديدی که خود را ھمه جا نشان ه اتّفاق خواھم بگويم ک
ته ھا به ناِم يقين، گردن زده سال. ست که از ترديد برخيزد، اخالقی ر سر دوراھی. اند اند و کش ه ب د از  چراک د، باي شک و تردي انع«ھای  گذشت و» م

يش تاخت آن رد و پ ع ک ا . را پشِت سر گذاشت؛ بايد با اطمينان و يقين، موانع را قم ارويی ب أله«در روي ھم را»مس ين وضعيّت مب ناِم يق ه  ، خشونت ب
نه می شک تأّملی تصميِم مرّدد ـ که بی. کند مسأله را حل می: سازد شفّاف می أله چا شود ست ـ با گفتگو بر سر مس م ب شيمان ھ دتر، پ ا بع د و چه بس .زن

: نويسد صريحاً می) ]2[:٢١-٢٠(نيکفر . ست بخشی از تصميم اخالقی» ترديد«پشيمانی، چونان 
تندگی آن است می...  تنده در ھس وِد ھس ت، خود، نم را حقيق ت؛ زي يمانی سخن گف ِت پش وان از حقيق ت از. ت واِن قاطعيّ ه عن ا ب ت اّم قاطعيّ

د منم که جھان را با تصميِم خود روشن می: حقيقت به دور است ی باش اگر. کنم و ھيچ معلوم نيست که اين روشنايی، روشنايی جھان حقيق
که اخالق را زيستن، در حقيقت و برای حقيقت بدانيم، می ان است  ِت جھ ا حقيق ِف رابطه ب ن دو شکل مختل ه خاطر اي ه ب وانيم بگوييم ک ت
ا او انسانی. تواند انساِن قاطعی باشد انسان اخالقی نمی. پشيمانی بعدی اخالقی دارد و قاطعيّت بعدی غيراخالقی ه سمِت اّم ه قاطعان ست ک

 .توان نزديک شد روست که وی مرّدد است؛ زيرا به حقيقت فقط با ترديد می گيرد، و درست از اين حقيقت را می
نتزی از روش استتيک و اخالقی۴ ره  در مياِن فالسفه، کيرکگور با توصيف روِش زندگی ايمانی ـ که س پا از داي ر می ست ـ  ذارد و ی اخالق فرات گ

بانی ]3[کيرکگور . کند توجيھی برای تصميم و گزينش قاطع جستجو می تاِن قر طرِح داس ا  راھيم  در ترس و لرز، ب ه) ع(کردِن اسحاق از سوی اب ب
بود ـ ابراھيم برای قربانی. نيست» يقين«و » ترديد«ارتباط با  رسد که بی تفسيری از زندگی ايمانی می ظر والدتش  کردن پسرش ـ که ساليان سال منت

ان شک است. رفت؛ سرشار از شک و دودلی با االغی ناراھوار سه روز پی در پی از کوه موريه باال می راھيم، قھرم يرکگور اب ه: در نزد ک چراک
ند چه اين آن. اش را بر سر آن به خطر بيفکند اندازه ارزشمند نيست که فرد، تمامی ھستی چه در آن شک نتوان کرد، آن آن ه بتوا در ارزشمند است ک ق

سالھا. قدر بديھی که مسلّمش بپندارم را انکار کنم؛ يا آن ھستی مرا تعيين کند، چيزی نيست که به راحتی بتوانم آن ه  دی ک دا کردن فرزن سخت است ف
د، قربانی. نھی؛ با نھايت اشتياق و شور ست که اگر بپذيريش، خود را در گروش می انتظار تولّدش بودی؛ و اين، درست ھمان چيزی چشم کردِن فرزن

ر از دسترسی»بلندايی غيرعقالنی«بلکه از آن باالتر، . ولی کاِر ابراھيم، عملی اخالقی نيست. تابد از لحاِظ اخالقی ھيچ توجيھی را بر نمی ست فرات
ھم دارد: ديانت ـ ايمان ـ تنھا توجيه عمل ابراھيم است. اخالق ان«. ديانت، درون و بيرون و يقين و عدم يقين را در  تر»جھش ايم ينی فرا ، از ھر يق
ه می با اين. ايم ايم و خوانده را بسيار شنيده» توی راِه عاشقی فرصِت ترديدی نيست« ۵. رود می دھا در عشق، رخن يار تردي د حال بس ه يکی اين: کنن ک
انی«ـ در آغوش » بدو لوال، بدو«يا » دود لوال می«ی فيلِم تيکور ـ »لوال» «آيا تو مرا دوست داری؟ آيا من تو را دوست دارم؟« پرسد، از او می» م
توانستی عاشِق کس ديگری گويد تو می کند و می لوال در پاسِخ مانی شک می» .معلومه! خب«دھد  و مانی مطمئن پاسخ می» من رو دوست داری؟«

م. دليل خوبی برای اثبات عشق نيست» تو بھترين ھستی«. باشی ود، ھ يده ب وال را ند انی، ل گر م شد؟ اصالً ا ترين با ه او بھ لوم ک ا مع االن در از کج
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نی؟ کار می وقتی مرَدم چه«ست که از لوال بپرسد  بعد، نوبت مانی. آغوش کسی ديگر خفته بود وال می» ک د  ل يری نمی«گوي ذارم بم ه» .گ مانی ادام و 
قانه می چيز، اين آيد و ھمه کنی تا وقتی آن موجوِد رؤيايی با چشمان آبی می دھد البد کمی سوگواری می می و و او عاش ن ت ن، بي اِب م ار در غي .شود ب

ه آدم«: گويد ـ می» ليزا«ـ پرسوناژ مرد داستان ـ خطاب به ھمسرش ـ » ژيل«) ]4[شميت، (» ھای زناشوھری جنايت خرده«ی  نامه نيز، در نمايش اگ
: دھد ای نيست، ژيل پاسخ می گويد قصدش چنين رابطه اّما وقتی که ليزا، می» .مّدت اکتفا کنه خواد از ھمه چيز مطمئن باشه، بايد به روابِط کوتاه می

اد در اين صورت، برای اين با اعتم ط  ه فق اری ک سھمگين گذشت، ک مواج  که ادامه پيدا کنه، بايد عدم اطمينان و ترديد رو قبول کرد، از ا
شه انجام داد، بايد خود را به امواِج متضاد و متناقض سپرد، گاھی شک، گاھی خستگی، گاھی آسايش، ولی در ضمن بايد دائم خشکی می

 .رو ھم در نظر داشت
 ۶. »اعتماد«: ، تنھا يک چيز است»ترديدھای عشق«پاسِخ ژيل در برابر 

می بعد، عينکش را برمی. کند ماريا متيو را نگاه می. بوسند ماريا و متيو ھمديگر را می ه دارد و  االی پاي ستون و می رود ب ه ی  چرخد و ب
می. افتد پشت از باالی ستون می و  ايش می... دود و  متي يرد او را در بازوھ شده است. گ ا، چشم. شوّکه  از می ماري ه او ھايش را ب د و ب کن

 )]5[:١٨٠ھارتلی، . (حاال نوبت توئه. بھت اعتماد دارم. ماريا خوبه. رنگش پريده است. تواند حرف بزند متيو نمی. زند لبخند می

[طرح نو : ی مدنی؛ چاپ اّول؛ تھران خشونت، حقوق بشر، جامعه ]2[نشر گفتار : پور؛ چاپ سّوم؛ تھران ی پرويز ھمايون ھنر رمان؛ ترجمه ]1[
ی شھال حائری؛ چاپ اّول؛  ھای زناشوھری؛ ترجمه جنايت خرده ]4[نشر نی : ی عبدالکريم رشيديان؛ چاپ دّوم؛ تھران ترس و لرز؛ ترجمه ]3

 نشر نی : ی نياز ساغری؛ چاپ اّول؛ تھران ھای ساده، اعتماد؛ ترجمه آدم ]5[نشر قطره : تھران
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 ترديد عليه ترديد
 

 
 

د وا می ترديد از کجا بوجود می ه تردي سان را ب خارجی ان ا محرکی  ا اصال آيد؟ آي ا آي سان وجود دارد؟ ي يا اصال چيزی خارج از ان ير؟ آ ا خ دارد ي
ه ھای زندگی ھر فرد دارد حال می موجودی به نام انسان وجود دارد؟ تمام اين سواالت نشان از ترديد در تمامی اليه ا ن ه. خواھد وجود داشته باشد ي ب

رد آن است شود انکار کرد يا خير؟ نکته آيا اين را نيز می. ھر حال در چيزی يا کسی اين سواالت بوجود آمده است اره ک ای که بايد در ابتدا به آن اش
ات که ترديد از عقل و تفکر عقالنی ناشی می ه از ايماني ه کانت حوزه. شود و ن ه گفت ه ب ات ک ورد ايماني اه در م اوت از عقالنيت و چون ھرگ ای متف

گر و شکاک است شناخت عقالنی دارد شک می وان گفت ويران شايد بت که پرسشگر و  ه. کنيم آن نيز به مدد عقل مدرن و انتقادی است  ه ک ھمانگون
ا چيزی را در آن شک راه د نگريست و تنھ ده تردي ه دي رنه دکارت برای آنکه بتواند دستگاه فکری خود را بنا کند در ھمه چيز شک کرد و در آن ب

ازه» انديشم پس ھستم من می«نداشت را عقل انسان يافت و آن جمله معروف خود  ه دوران ت ای از حيات بشر آغاز را بيان کرد و با اين جمله بود ک
شد و شايد بھتر باشد بگوييم اين سخن باعث شد حرکاتی که در اين راستا شروع شده بود شدت بيشتری بگيرد چون تنھا چيزی که منبع شناخت قرار

د پس می. توانست چون و چرا کند ھا می گرفت عقل شکاک انسان بود که در تمام زمينه د پدي شک و تردي ه  ای است کامال ه توان اينگونه سخن گفت ک
نگريست که رابطه وثيق با ترديد از نتايج ترديد، نسبی. ای نخواھد داشت عقلی و ھرگاه از دايره شناخت عقالنی خارج شويم ديگر ترديد جايگاه ويژه

نگری به مسئله ترديد بھتر نگريست و در واقع بھتر آن است که است و شايد بتوان با بررسی نسبی دارد که در روزگار ما نيز بسيار مورد توجه بوده
بپردازيم از منظر نسبی د  ه تردي که بابک احمدی می. نگری ب انطور  د نسبی ھم رد  نگری را می گوي ه تقسيم ک سه گون ر  وان ب ا نسبی. 1ت نگری معن

اوت زبان نگری شناخت شناسانه نسبی نسبی. 3نگری ھستی شناسانه  نسبی. 2شناسانه  ات، چارچوب نگری معناشناسانه به دليل وجود تف ا، طبق ھای ھ
ا گروھی پذيرد که معنای گزاره ، نمی...شناختی، مفھومی، نظری و جز آن کس ي ھا، سخن و اعتبارھا به طور دقيق برای کسی يا گروھی فرھنگی، 

ه دوم نسبی. برد قابل درک باشد ھا را آفريده است و به کار می که آن عنی نسبی برخی گون ين شرح داده نگری ي انه را چن ه نگری ھستی شناس د؛ ک ان
ھر ھرگاه از زاويه ه  ذيريم ک نی بپ م، يع رار دھي خود ق اگوراس را پيش روی  م پروت م، و حک ساله توجه کني ی ادراک، شناخت و بيان يک فرد، به م

قال آفريند، و معيار حقيقت برای او فقط خود اوست، و به بيان ديگر،ھر گاه بگوييم تجربه انسان مالک شناخت جھان را برای خود می ھای زندگی انت
رده يابند سخن از نسبی ھا نسبی است، و فقط در نسبت با يک فرد معنا می ناپذيرند، وارزش آن وع دوم ک ان نسبی. ايم نگری ن ا ھم سوم ي نگری شکل 

پژوھش شناسانه، نسبی شناخت به آن روش  م(نگری است که بنا  ال در عل وان مث ه عن ه فرھنگ)ب ا ب ا، و چارچوب بن لی، و-ھای مفھومی ھ ناختی ک ش
تند، و نسبی می سرمشق اوت ھس ده ھای مسلط متف نی يک قاع انه ی شناخت شوند يع دارد شناس ان شمول وجود ن ی و جھ موردی خاص از. ی کل اه  گ
بی انه را  نگری شناخت نس بی«شناس ی نس د خوانده» نگری فرھنگ ان ارزش. ان ا در داوری مي اتوانی م ر ن ه ب وردی است ک ن م ای و اي ا و ھنجارھ ھ

د می ھای ژرفِ  فرھنگی، به دليل تمايز ذارد شناختی، مفھومی و نظری تاکي ه آنچه نسبی. گ ساھل و رواداری بيشتر نسبت ب ده است ت نگری باعث ش
ناگون است ھا، اديان و فرقه ساير فرھنگ سبی. ھای گو ه ن رد ک اد ب يد از ي ه نبا غ دو دم است البت ند يک تي به مان سبی. نگری  به ن ه  اه ک نگری رو آنگ

اد و توانيم شناخت کامل به فرھنگ شود چون عمال ما نمی رسد راه گفت و گو و انتقاد بسته می بياوريم به نظر می ابراين انتق يم بن ھای گوناگون پيدا کن
گری در) ماند يا چنيِن باقی نمی(معضل اصلی بر سر اين نيست ...«: گويد  معنی خواھد بود، در اينجا نيز بابک احمدی می گفت و گو بی که من و دي

ا اين نکته در جای خود اھميت دارد، ولی مساله. گوييم می دنياھای متفاوتی زندگی می کنيم، و از حقيقت متفاوتی سخن  ی بارھا مھمتر اين است که آي
ن می ا ضابطه م ه؟ آي ا ن م ي اِن ديگری را بشناس وانم جھ ا می ت دگاه ديگری دارم؟ آي ابی دي ناخت و ارزي رای ش يوه ای ب وانم ش وه ت يدن، نح ی ی انديش

را حقيقت بدانم، و خالف آن» اعتباری«ای يا  آورد، بشناسم؟ باور يعنی اين که گزاره  باور می ھايی را که او پديد و بدان ھا و ارزش معناسازی، کنش
بر اساس باورھا و) يا حق دارم(توانم  ام؟ آيا می  آن يکسر بيگانه ی دنيايی بپردازم که با آيا ھيچ امکان دارد که به شناخت و ارزيابی نقادانه. را نپذيرم
دانم، موردی از موارد زندگی ام، و آنچه خود حقيقت، خرد، شناخت نظری، علم و منطق می بينی ی دنيا و جھان ھای مورد قبول خود، و ر پايه ارزش

ه بنا به آنچه نسبی» ھر روزه يا زندگی فکری و فرھنگی کسی ديگر را رد کنم، يا در جريان پيشرفت آن دخالت موثر کنم؟ ام گرفت نگری فرھنگی ن
ر نمی خن از ارزش است ديگ وان س ون حقوق ت مولی ھمچ ای جھانش ه حقوق ھ را ک رد زي ر ک ن ارزش بش ی و چني ا دموکراس ر و ي ا در بش ايی تنھ ھ

درن چارچوب فرھنگ مدرن معنا می مندان. يابد و در ساير فرھنگھا ممکن است چنين معنای نيابد بويژه در فرھنگھای پيشا م ه گروھی از انديش البت
ه نسبی نگری در روش ھای شناخت آن متفاوت است و بايد از نسبی معتقد ھستند که حقيقت يکه و مطلقی وجود دارد ولی راه نگری ھا سخن گفت و ن

من«توان اين شعر موالنا دانست  در خود حقيقت مصداق اين نظر را می يار  شد  ترين و جدی. »ھرکس از ظن خود  ا مھم يش ام ه پ ترين چالشی ک
ن سوال نگر روی نسبی اقی است و آن اي وت خود ب به ق اکنون  ه ت بوده است ک ھا و به طبع کسانی که به ترديد باور دارند، وجود دارد، يک پرسش 

ده می«و » ھمه چيز نسبی است« ھا يعنی  توان در ھمه چيز شک کرد آيا ھمين گزاره است که اگر ھمه چيز نسبی است و می توان در ھمه چيز به دي
م می» ترديد نگريست زاره ھ ن گ م آری در اي يا خود يک حقيقت و گزاره کلی و مطلق نيست؟ اگر در برابر اين پرسش پاسخ دھي رد و  وان شک ک ت

شد در آن شوند خود گزاره را نقض می نگری می اين گزاره ھم مشمول نسبی ی با ا منف ر پاسخ م ا اگ کنيم پس حقيقتی کلی و جھانشمول وجود دارد ام
شنه آشيل نسبی. شوند ھا مطلق و کلی می صورت خود گزاره ه عنوان پا ه ب رد شايد بتوان از اين نکت ام ب ه. نگری ن ا نکت به آن ام د  ه در آخر باي ای ک
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ا ای به طور قطع و يقين است تا بتواند دستگاه فکری و ايده اشاره کرد اين است که انسان ناگزير از انتخاب حداقل گزاره ان آن بن بر بني خويش را  ھا 
رای زندگی و شود و راه به نھيليسم خواھد برد و رھا می کند چه در غير اين صورت انسان دچار سردرگمی فکری می تاويزی ب چ دس دون ھي شود ب

ھای خود است و در صورت انسان به ھر حال نيازمند توجيه رفتار. تواند برای پايه آن؛ خود، زندگی و مرگ خويش را توجيه کند سخنان خود و نمی
. رسد که حتا برای خودکشی و مرگ و البته زندگی توجيه نخواھد داشت نگری مطلق به پوچی مطلق می نسبی
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 وقت شک
 

 
 

ا ناخن اش بُِسَرد از الی انگشتان ام عرق بکند و دست لعنت به تابستان و گرما که کف دست برم و خون ام و فکری شوم ت رو ب ازويش ف وی ب ايم را ت ھ
چه ھا تا روی چشم بچکد از جای ناخن ه او را  د ک ادم بياي بع آب ي ه اش مثل اشک جاری شود و من مستاصل، خميده باالی اين من اتی ک طور از راه قن

س نمی ھيچ يد اين ک ا رس د ت ناخت، آوردم و آم ا ش م. ج رط بی چش ه ھايش از ف ار م ی انگ ش رمق اروخس آت ه از خ ود ک ر. خاست زده برمی دودی ب اگ
د بشمارم تا وقت. ھايم تاب نياورند، پستی است که بترسم؛ نبادا مرا ھم با خود فرو ببرد ھايش که نه، دست دست ده؟ باي دتا مان ه. اش چن ل کودکی ک مث

ن برد اين وصله يا که مرا ھم با خود می... شکانده شده و اش  ھايم در گوشت به دو صد نرسيده ناخن. کشد بازی را و بايد که بشمرد انتظار می ی خوني
اه چشم" ام تا بمانم باال بکش"يا که " رھايم کن تا بروم" گويد نمی. شود تا بدزدم نگاھم را کند و نمی حاال نگاھم می. بازو وی ام را می ھايش نگ ا ت َرد ت بَ

اه حاال دارد می. وقت آن خوِف راه آبی که نشناخته بودم تا ھيچ ه می بغل شرجی و دم و خون و عرق زير. ام خواند ھمه را از نگ ايم ک د گوشه ھ ی چک
باران می. زند ام را به ھم می اش، دل چشم ه را می کاش  ار را يک ُشست و می زد و ھم رد و ک رد سره می بُ ه، می نمی. ک وانم ک ھا را ت ا زانو ترسم حت
کاش می تا به کی طاقت می. جا کنم جابه ن ھرم و بی آورم؟  م، اي ا حاال ھ ودم ت ته ب ه ندانس رزمين ک نات زي وی خنکای آن ق گی را چاره شد آن روز ت

قدير خودم ام را می دريافته بودم و راه بروم سر ت يدم  ه. کش حت وار گيسوان کاش روداب ند را سايد اش می ام را کم ن بيا ھا روی زمي تا پا ردم  تکان. ک
ود و ھيچ. اش توی آن قنات يادم بيايد به روزی که ديدم. دارم لخت می شوم. خورد نمی ه انسان نمی ژوليده ب رار. رفت اش ب يکه خوردم و خواستم ف

وی جوی آب جلو رفتم و دست. اش کردم گيج نگاه. زالل و روان و خواستنی. ھايش بود زير قدم". آب"کنم که گفت  ردم ت رفتم و فروب "آب."اش را گ
ھان کف دست" ام تشنه...بينی تو نمی."اش را کشيد دست" نديده بودی؟. آب است. آری"خنديدم ردم ھايم را جام کردم و جلوی د يد. اش ب از."نوش از" ب ب

ستان. اش دوباره و سه باره و چندبار گويی از کوير رانده بودند يد تا سيراب نشد د ن. ام را نبوس د روی زمي ه آم بود ک د از آن  قدم. بع د  ه تردي ھايش ک
اد دارم ھايم که پناه دست آلود باغ گذاشت را و دست اول بار روی زمين خاک ه ھستم، ي ع آب ک باز. ھايش بودند را ھنوز اين باال، باالی اين منب حاال 

می چشمان. بلعد زمين او را می. گيرد ھرچه که بدانم با زمين خو نمی. گذارم نمی. خواھد پايين برود می ين می ام را باز  بينم يوزپلنگان کنم و روی زم
ات. اش کنند برای دراندن لطافت و بکارت نايافتنی ھايشان را تيز می و مارانی که نيش ه قن وی خنکای آن کھن بود ت نده  چرا. کاش با ھمان جويبار ما

د ھا فريب رنگ". تو با من بيا. ھا زيادند ولی آن باال رنگ. "پا به پا شدم" زنيم تن به آب می. تو با من بيا"اش را گرفتم؟  دست م. اش دادن را ھ کاش. م
اد می. اند زانوھا سست شده. ھا تاب ندارند ناخن. بودم و ھمه چيز بسان پيش بود کاش او را نديده. کاش با او بروم. ماندم با او می د فري اه. زنم بلن ام نگ

ه می شکنند ناخن. خندد انگار می. کند می نه دان ازويش دا وی ب اب سوخته  شتک. ھا ت بازوی آفت د ھايم را پس می اش دست ھای عرق روی  د. رانن باي
م ھايش را نگاه کنم و طرح لبان چشم. بشمارم حک کن ان. "اش را در خاطرم  ا" "بم ا من بي ه" . ب اظ می ميل د ی حف ھايش ھايمان روی گونه اشک. خم

با او می حال می. و او ديگر نيست. آنی که پرت می شوم به پشت. آنی بود. آغوش می شود ھم دم انديشم اصلن بود؟ کاش  بروم. مان با او  کاش. کاش 
اد می. اند زانوھا سست شده. ھا تاب ندارند ناخن. بودم و ھمه چيز بسان پيش بود او را نديده د فري اه. زنم بلن د ام می نگ دد انگار می. کن وی ناخن. خن ا ت ھ

وان". بمان" "با من بيا. "رانند ھايم را پس می اش دست ھای عرق روی بازوی آفتاب سوخته  شتک. بازويش دانه دانه می شکنند ام را از آخرين توش ت
دم و فکر می. کنم اين اندام نحيف را چه آسان می شود باال کشيد فکر می. کنم ميان عضالت جمع می مانم را می بن دم چش به ق ان روی ھای باھم کنم  م

ه. کوچک می شود. زند اش مثل گنجشکی ھراسان می ام آرام گرفته و قلب حاال در آغوش. ھای بکر زمستان سال بعد برف ريزتر و ريزتر و انگار ک
دم کاش با او می. کاش رھايش کرده بودم. ديگر نيست بروم. مان ا او  ده. کاش ب ود کاش او را ندي يش ب چيز بسان پ ه  د ناخن. بودم و ھم اب ندارن ا ت .ھ

تاب  شتک. ھا توی بازويش دانه دانه می شکنند ناخن. خندد انگار می. کند ام می نگاه. زنم بلند فرياد می. اند زانوھا سست شده ازوی آف ھای عرق روی ب
ه شده چشم. خيره. اش کند نگاه ام می نگاه. رانند ھايم را پس می اش دست سوخته ارم دوخت ه کجای افک ه من ھايش ب د ک ار ش تيره و ت کی  است؟ آسمان 

ا را می. ی خيس خورده سنگين مثل بار پنبه. لخت می شود. نوازد مان را می نم باران است که سر و صورت ندانستم؟ حاال نم ه زانوھ ع َکنَم از لب ی منب
اران را می من قطره. کنم حاال ديگر به او فکر نمی. گسلد ام با زمين است که می ی تماس ھای پا آخرين حلقه و پنجه. آب باال می ھای ب يرم و  ا گ روم ت

 85سپينود مرداد . ابرھا را بيابم

سپينود ناجيان

ی ھزارتو مجله

7

153 of 952



 

 ای به نام ترديد لحظه
 

 
 

 

 

کالغ سياه

ی ھزارتو مجله

8

154 of 952



  

 

ی ھزارتو مجله

9

155 of 952



 

 

ی ھزارتو مجله

10

156 of 952



 

 

ی ھزارتو مجله

11

157 of 952



 

ی ھزارتو مجله

12

158 of 952



 

 

 

ی ھزارتو مجله

13

159 of 952



 

 

 

ی ھزارتو مجله

14

160 of 952



 

 

ی ھزارتو مجله

15

161 of 952



 
. ھا دزدی است تمام عکس

ی ھزارتو مجله

16

162 of 952



 

 داستان تکراری
 

 
 

دم، توجه زدم و سرتيترھا را می ميلی ورق می طور که روزنامه را با بی ھمين شد خوان ناری جلب  ميز ک سری در سر  ه گفتگوی دختر و پ اد. ام ب ي
ود جا ھم شاھد صحنه افتادم، چند سال پيش آن» خانه ھنرمندان«ی  کافه ن صحنه ب به ھمي شبيه  ا  ه تقريب بودم ک ط. ی گفتگوی يک زوج جوان  ا فق ام
ردم گوش. تقريبا يز ک ايم را ت د و آھسته. ھ ھم آورده بودن ه تر از آن صحبت می سرشان را نزديک  وانم چيزی جز کلم ه بت د ک تک تک و کردن ھای 
نوم جمله ه آن. ھای بريده بريده بش نيدن آھنگ زمزم ا ش يز بی ام ا ن ذت نيست ھ تان تکراری. ل غاز داس اھد آ اره ش ده دوب ی ش که می ي ودم  ا  ب د تنھ گوين

ه رابطه از قيافه آن. کاھد داستانی است كه تکرار از جذابيت آن نمی بود ک وم  ند، معل ده بود م نزديک ش ه ھ ازه ب ه ت ود ک دا ب ا پي شان در حال شکل ھ
ھای نسنجيده ھای باريک قدم در راه. نيستند» ھای باريک راه«شباھت به  بی» جاھای باريک«اين . کشد گرفتن است و کار دارد به جاھای باريک می

شود، ی ھر جمله، ھر تأکيد خفيف و حتی لحن، صوت و شدت صدايی که با آن کلمات ادا می دھد، و در جاھای باريک کلمه به کلمه کار دست آدم می
با خودم فكر. ھا شايد ھم در باره کمونيست. ھا باشد احتمال دادم درباره فوندامنتاليست. »حقيقت و جنايت«. روزنامه را ورق زدم. ساز است سرنوشت

اری» ھا زندگی با ترديد«ھای خود حاضرند آدم بكشند و برای فرار از رنج  ھا برای حفظ يقين كه آدم گاه اين ھيچ. كردم، بايد خواندنی باشد به ھرك تن 
وانم. با خودم فكر كردم، حتما مقاله جالبی است. دھند، مثل امروز آشكار نبوده است می م بيشتر می. قصد کردم آن را بخ دم دل ا دي ن زوج ام د اي خواھ

ه بی صحنه جوان. کنند تماشا کنم را که مثل دو مرغ عشق با ھم جيک جيک می ايی ک وا می خبر از اخبار ھ م نج با ھ الم روح،  د، ھای ترسناک ع کنن
ه. ھايی مثل من که به قيمت فريب موقتی خود ھم که شده، دوست دارند عشق را باور کنند، تماشايی است برای آدم ردم روح آدمی ک خودم فکر ک ا  ب

دکتر«. لخت و عريان است» دچار«با خودم فکر کردم، آدم . ماند جای ھر تماس جزئی و خفيفی روی آن می. شده است، مثل موم نرم است» دچار«
سيم ماليمی روح او را می می ھر ن من اين توانيد آدمی را تصور کنيد که پوست ندارد؟ و  ن است خراشد؟ حال  رد را نمی. ]1[»چني دم صورت م .دي

ای رنگ قسمتی از موھای نرم و قھوه. سال نداشت اما زيبا و رسيده بود ھژده بيشتر از ھفده. ديدم ولی صورت دخترک را می. پشت به من نشسته بود
ينه ای بلوز عسلی ھايش به خاطر کناررفتن آستين حلقه گردن او را پوشانده بود، و سر يکی از شانه د ظريف س ن داشت، بن ه ت ه ب ده رنگی ک بندش دي

د نيست به خود را حس كرده» او«تر از غرور تابنده دخترھای جوانی كه عشق  ھيچ چيز تماشايی. شد می بود و چشم لپ. ان ايش گل انداخته  ھايش ھ
به حرکت دست برعکس مرد، که با صدايی آرام دايما حرف می. ای داشت برق عاشقانه اه زد، ساکت بود و اغلب  ه صورت او نگ اه ب رد و گ ھای م

اه بيند که زن شده باشد، با چشم بسته می» دچار«کسی که خود . کرد می بل نگ طرف مقا ه صورت  تی ب ا، وق رعکس مردھ ع، ب جور مواق ن  ا در اي ھ
م می ه چش د، ب يره می کنن وند ھای او خ ی، روی لب. ش ا ول اه مردھ يز می نگ ورم ل ای مت اگوش می ھ ار بن ورد، از گن ن خ ردن باريک پايي ذرد، از گ گ
اھم روی لب  چه در چند لحظه چنان. پيچد ھا می پيدای پستان ھای نيمه خزد و در منحنی می ود، نگ ه ب تم دررفت ال از دس ه افسار خي ی او ای ک ھای ھلوي

ع که پارچه عسلی ھايش تأمل كوتاھی کرد و با دلخوری از اين سرخورد، از گرن ظريفش پايين سريد، روی چاله زيبا و مرطوب بين سينه رنگی مان
د ه خزي اره روی صفحه روزنام ود، دوب ده ب ود. ادامه حرکت دلخواھش ش رده ب ه خصوصی كل صفحه را اشغال ك ك شركت بيم اتی ي :آگھی تبليغ

ای كوچك و آرام درحال ساله موطاليی را كنار درياچه تصوير رنگی بزرگی يك پيرمرد و يك بچه چھاربنج. »نگرانی از آينده را به ما واگذار کنيد«
د و در دوردست روی نرده. داد گيری نشان می ماھی ته بودن ايی نشس مرغ دري د  ی چن ك اسكله چوب ده می ھای ي بانی دي قايقی باد اد ھا  ه آدم را ي شد ك
د ھای خود نقاشی می بالغ كنار دفترچه انداخت كه معموال دخترھای دبيرستانی تازه يی می ھای بادبانی قايق ود، ھمين. كنن ه ب ه روزنام اھم ب ه نگ طور ک

کرد ديدم می رد. شود عصاره ھمه نجواھای عاشقانه را در دو جمله خالصه  و را می«: م ا راست می«: زن. »خواھم ت د؟ آي ا اين. »گوي ا و ب ه مطلق ک
ھای ھای او ديد که در چشم شود در چشم دوست داشتم ببينم، می. توانستم جلوی خودم را بگيرم کنم، نمی ھا را تماشا می خواستم متوجه شوند که آن نمی

يزه. ای ھيچ حقيقتی را نگفته است وقت، ھيچ جمله دانست ھيچ کرد که انگار می ھای او نگاه می بيند؟ چنان به چشم مرد چه می به انگار غر اطنی  ای ب
د. به صحت آن گواھی دھند» او«ھای  زننده است، اال وقتی که چشم گفت، حرف گول او می دی و تردي رس، ناامي متناوبا اميدواری، شادمانی، يأس، ت

خودت«، »...اما اگر «، »...ولی «، »لبخندش چه زيباست«، »چقدر نازنين است«. »خواھد آه خدای من، او مرا می«: ديدم ھايش می را در چشم نه، 
ازنين است«، »را گول نزن ا ن د داشت«، »نه نه، واقع ا نگه خواھ را حتم اش اين«، »حرمت م دبين نب در ب ا «، »ق ا خودم فکرکردم، سنی. »...ام ب

در سن و سال او، يا آدم خبرھا را نشنيده است، يا اگر چيزی به گوشش خورده باشد، آن را بيشتر. ھا را شنيده است»خبر«ندارد، اما انگار از دور 
اد می ل اعتم الی و غيرقاب ايعه توخ د نوعی ش کوت و کم. دان ی س ی او را م ا اين. فھمم حرف ب دخترھ ان می اغل وی خودش ع ت ور مواق د ج الش. رون ت

د حرف می ھا را ساکت و کم ھا برای يافتن حقيقت جريان دارد، آن ای که درون آن وقفه بی ا آن. کن ه من زن ت ايی ک ا را می ج رای ھ چيز ب چ  شناسم، ھي
ھا با ترديد، خيلی بيشتر از اغلب مردھاست که تالش فکری چندصدساله خود جھت رفع ناسازگاری آن. کند ھا به اندازه ترديد نارضايتی ايجاد نمی آن

ديمی. اند نام گذاشته» جويی حقيقت«يا » دوستی حقيقت«و دفع اين احساس ناخوشايند را  ن از ق ان اي با گذشت زم که ترک آن  عادت مردھاست  ترين 
دوست يا که موجودی حقيقت ماند که آدم پيش از اين به اين حقيقت بسته می» ما«در اثر ھمين عادت مزمن است که چشم . تر شده است ھر روز سخت

قت حقيقت. جو باشد، مخالف رنج و دردگريز است حقيقت ه ھست دوستی و حقي ا آن چيزی است ک رای پوشاندن عجزی: جويی م رطنين ب ی پ عنوان
نی پرجراحت. بزرگ رای ت ی ب ه ... آه «. لباسی مخمل نی نيست ک ن مع به اي حرف  ن  ا اي ه «. »؟...آي ه ... ن که ... ن ين است  ا ا .»...منظورش حتم
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داز اين«، »!فکرھای احمقانه نکن« ه شک نيان ان است«. »!قدر خودت را ب در مھرب ابه بالخره ھمين... » !چق ه آخرين جرعه نوش ام را در طور ک
يز ديدم که دست. ھای دختر جوان ديدم رنگ شدن ترديد و پيروزی اعتماد را در چشم ھای خودم، بی کردم، با چشم دھان مزه مزه می  خود را روی م

ذارد. گذاشت ه او می. وقت آن رسيده بود که پسرک نيز دست خود را روی دست او بگ م ب وی دل تش االن است! االن است«: گفتم ت :گفتم می. »!وق
ا»خر؟ معطل چه ھستی کره«: گفتم می. »!که دستش را بگيری آن را نزديک تو روی ميز گذاشته است برای اين«: گفتم می. »!دستش را بگير« ، ام
ود کم التی ب ايد کمی خج ه و ش اره، پس از اين. تجرب ه دخترک دوب ود ک ته ب د لحظه نگذش ز چن د، دستش را روی مي ردو خنديدن ه چيزی گفت و ھ ک

ی خود اين. »!بازی درنيار قدر احمق اين«: گفتم. »کنی ديگه داری مأيوسم می«: توی دلم به او گفتم. بار کمی نزديک تر به او اين. گذاشت بار بر دودل
ر اش وررفت خيلی با احتياط، انگار که می فائق شد و پس از اين که کمی با زيرسيگاری و با ليوان نوشابه خواھد پرنده ظريفی را بگيرد، دست دخت

دم گارسن را صدا زدم، صورت. ھای دخترک جرقه زد و وقت رفتن من رسيد چشم. را گرفت يرون آم بان، در. حساب را پرداختم و از کافه ب در خيا
ه از درجه حرارت و عمق. توانيم خواھيم، دوست داريم اعتماد کنيم، اما نمی کردم، چيز زيادی نمی حين قدم زدن با خودم فکر می ی ك شيرجه در آب

ی جا، اين توانستن ھيچ جا مثل اين. رسيم خواھيم نمی چه واقعا می گاه به آن و ھيچ. آيد خبريم از ما برنمی آن بی بوده است قدر به خواستن ب ترس. ربط ن
انع می را مثل زرھی فوالدی که ھم جلوی تيرھای سمی را می تن می گيرد و ھم م ه  م، ب مالی دستی را لمس کني وازش احت اد شود ن دون اعتم کنيم، ب

دون رابطه. ای كه برای آن دلتنگيم ناممکن است رابطه ی می ب د و حوض معروف  عل ردم، تصور آدم بی. اش مان ا خودم فکر ک يک ب ه جز  کسی ک
يش از اين. انگيز است را ندارد غم» کس« حوض ھيچ ه غم با خودم گفتم، نه نه، پ ود كسی در مأمن طور نمی اگر اين. انگيز باشد، ترسناک است ک ب
خانوادگی می  نمی واری پناه زندگی عيال د راضی نمی گرفت و به نوعی خودکشی قسطی که آن را خوشبختی  ردم، دق. شد نامن ا خودم فكر ك مرگ ب

ا وجود اغلب ھاج و واج در سر اين دوراھی ايستاده. شدن در تنھايی، يا خفگی در زندگی عيالواری ه حتم ايم و دلمان برای راه سومی تنگ است ک
ه صورتی وھم شنيده. دارد رده ايم وجود دارد، ب ينه حس ک اک و مرموزی وجود آن را در قفسه س نده ن ات آن را خوا ان می ايم، رواي د  ايم و دلم خواھ

.سوزد ھا می دلم برای آن. ھا باشم خواھم که جای آن ھا، اما ديدم ھيچ نمی حال اين جوانک به دريک لحظه با خودم گفتم، خوش... وجود داشته باشد اما 
ا«به حال آن کسی که ھنوز . سوزد در واقع دلم به حال خودم می ود» خبرھ نيده ب نک الکی. را نش ه حال آن جوا ودم ب ه من ب ه ھمين. خوش ک طور ک

ده. »بھتر است دلت به حال اين آدم خودفريبی که االن ھستی بسوزد«: رفتم، با خود گفتم می اری من العالج است. ام گرفت از خودم خن رای. بيم ب
ا آن. ھا شريک شوم حاضرم ھمه كار بكنم ی زودگذر در شوروشوق آن كه چند لحظه اين اورنكردنی ت ه حاضرم نمايشی ب ا ك وان واقعيت ج ه عن  را ب

اتر را احساس آدم. چه برای باورکردن ضروری است ديده است ھايم بيشتر از آن که چشم باوركنم، حال آن ه تئ پرده دوم يک قطع ه  ايی را داشتم ک ھ
ه که پرده اين. اند پيش از پرده اول آن ديده اقی ھنرپيشه ی اول را ب نی در  طور اتف شپرل«ھای وي ه ا ازی کرده» کاف كه  ب ار آخری  رده دوم را ب د و پ ان

ه ه  ايران بودم ب اقی در کاف ازی ھنرپيشه«طور اتف ا ب دان و ب ه ھنرمن می خان اجرا ن ييری در اصل م بودم، تغ ده  ی دي ناريوی. داد ھای ايران يك س ن  اي
ی. ست جايی ھمه ه آن م ه کاف ا سری ب وم، حتم دان ردش ه ھنرمن ر از نزديکی خان تم، اگ ران ھس تی تھ ه وق يزی ھميش راس باصفای آن چ زنم و در ت
سيگاری می می م و  ود. کشم نوش خوش نب الم  ا آن روز ح يران اين. ام ه در ا ود ك ار ب ن ب در خودم را غريب و سرگردان احساس می اولي ردم ق از. ك
ند با اميدھا و خيال. چيز مايوس بودم ھمه ده بود ه اصطالح. ھايی به ايران رفته بودم که جملگی واھی و موھوم از کار درآم ل ب ائل را از قب ه مس البت
ا را روز دوباره به اين واقعيت رسيده بودم كه مشكل اصلی مثل ھميشه سنگ سنگين كرده بودم، اما آن سبك با آن چيزھ ه  ی است ك بی ترازوي ھای تقل
ھنرمندان سردرآوردم و از گرمای ھوا ھدف ناگھان از نزديكی خانه روز نه با قصد قبلی، بلكه پس از چند ساعت راھپيمايی بی آن. كنم سنگين می سبك
بيرون داغ و ھای تازه آبپاشی شده تصوری از خنكی ايجاد می كه خيسی موزاييك توی تراس، با اين. جا پناه بردم به آن ل  ا مث ود، ام ك نب وا خن كرد، ھ
ود و گاه وپنج دختر جوانی، شايد بيست. كننده ھم نبود كالفه اه می ساله، سرميز کناری نشسته ب اه ساعتش را نگ رد گ اب و. ک يز دو کت وی او روی م جل

ه روی آن» ...بخير يو  شب«. ھا را بخوانم ی روی جلد کتاب طبق عادتی عبث سرم را نزديک بردم که نوشته. يک فنجان قھوه بود و کتاب ديگری ک
لم سال پيش را می آلود ھفتاد ھای خاک ھربار که دست دختر و پسرھای ايران کتاب. را ديدم» برتولت برشت«قرار داشت و پشت جلد آن نام  بينم، د

ودم و از او. گيرد می حرف زده ب ورد  ن م ا شخص ديگری در ھمي ه پيشترھا ب در يک لحظه قصد کردم سر صحبت را با او باز کنم، اما يادم آمد ک
که  بودم  ده است«شنيده  ته ش سال پيش نوش م ھفصد افظ ھ وان ح ار منصرف شدم»دي ين ک ی، آن. ، و از ا باره از طرف يدم ديگر صحبت در  روز د

يد حوصله بخصوص که به نظر نمی. يی كه در ذھنم جيران دارد، برت كند تواند مثل گذشته حواس مرا از آشوب و درگيری ھم نمی» چيزھا اين« رس
شد ا کسی را داشته با ود. صحبت کردن ب وی خودش ب به نظر می. ت ته  ن و گرف م سيگار روشن می غمگي يد، پشت سر ھ رد و گوشه لبش را رس ک

ا ام، از جنس ھمان چشم ھا را فقط در ايران ديده ھای قشنگ و عميقی داشت که شبيه آن كه مضطرب بود چشم با اين. گزيد می اه آدم ب ھايی که وقتی نگ
بود، پيچ. ريزد بايين می» ۥھّری«کند، دل آدم  ھا برخورد می آن يرون  ه از پشت روسری ب ايش ک بود و دسته موھ اب قشنگی آرايش ظريفی کرده  وت

اه ھمين. دانم چقدر طول كشيد كه دوباره نگاھم به او افتاد نمی. كردم به افكارم نظم بدھم سعی می. مدتی با خودم كلنجار رفتم. داشت ه او را نگ طور ک
يد اش شدم و چندثانيه بعد، آن کردم، ناگھان متوجه تغييری در چھره می ود از راه رس ه منتظرش ب ن تيپ. ک ه نظر از اي ه ھای روشنفكری می ب د ك آم

يد سری تکان داد و در حالی که صندلی را عقب می. پلكند ھنرمندان می دايما در راھروھای خانه يد، پرس دی؟«: کش ته اوم ی وق م. »خيل ه، من ھ ه ن ن
ن -: ھا را روی ميز به سمت مرد ھل داد کتاب. ربع گذشته بود جا بود و تا آن موقع حداقل يك وقتی من رسيدم آن. گفت دروغ می! ھمين االن رسيدم اي

به اين. شنيدم، ولی دعوا بود ھا را نمی ھای آن حرف. ھا شروع شد صحبت. اوورديشون؟ مرسی -. کتابا ه نگاھش  رد ک طرف و زن جوان برعکس م
مرد. ديدم ھايش اميد، غم، عجز، خشم و استيصال را می متناوبا در چشم. زد گفت، مرتب حرف می گاه جمله کوتاھی می چرخيد و فقط گاه طرف می آن

ز جايی که نشسته بودم می از آن. داد، عصبی بود نشان می» ريلکس«آميزی خود را  که به طرز اغراق جوان ھم با اين ر مي ھای خود را زي ديدم که پا
ه موسيقی. ھای زن برايش ھيچ اھميتی ندارد کند و حرف اش پيدا بود که گوش نمی از قيافه. دھد دايما تکان تکان می با خودم فكر كردم، آيا پيشترھا ب
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ی«صدای او گوش نداده بود؟ در انتظار زنگ تلفن او شعر نگفته بود؟ از رايحه تن او نشئه نشده بود؟ کنار گوش او نجوا نکرده بود که  ی آن زن توي
اعتماد کرده» حرف«شنيد بدون دقت در نگاه او به   جمله را از دھان او می ؟ از خودم پرسيدم، آيا زن، وقتی که اين»که ھميشه در جستجوی او بودم

وا نيست؟ چرا خواسته بود بپذيرد که حرف باد ھواست؟ آيا می بود؟ آيا نشنيده بود که حرف باد ھواست؟ آيا نمی اد ھ ه حرف ب ذيرد ک ود بپ ته ب خواس
ايی است اين يكی از عادی. خواسته بود بپذيرد که حرف باد ھوا نيست بله می. خواسته بود بپذيرد که حرف باد ھواست نه، نمی. شنيده بود ترين چيزھ

د كه ھرروز اتفاق می ن  خواب و خيال. افت ران روی ھمي ندگی در اي ورد ز خود من در م خودم»  حرف«ھای  ه  ادھوا، و من ب ود، روی ب ده ب ا ش بن
ردم. قبوالنده بودم که حرف باد ھوا نيست خودم را فراموش ك .تقالی زن برای نجات چيزی که مرده بود، چنان تأثرانگيز بود كه چند لحظه احوال 

ه از دست داده«: گفتم می. »خودتو سبک نکن«: گفتم ، می»!چشماتو باز کن«: گفتم توی دلم به او می ظ کن! ای او را ك ل غرورت را حف .»بس الاق
د شو. ... بلند شو، خداحافظی کن و برو! حرف را ول کن«: گفتم می م، ممكن است احساس می» !بلن ه او صميمانه اصرار كن م ب توی دل ردم اگر  ك

ردن گفتم حرف پاشو معطل چی ھستی؟ می... گفتم، پاشو  مرتب می. صدای مرا بشنود عنی وقت تلف ك ه می. زدن ي نی؟ قياف اش داد گفتم، مگر نميبي
ن آشكاری نمی. زد چنان با جديت و با صدايی لرزان حرف می اما او ھم. زدن گذشته است زند كه كار از حرف می ه اي يتی ب ه واقع خواستم باور كنم ك

بايد اين حرمت را برای خودش قايل باشد كه از جا. جور مواقع از جا بلند شود و برود آدم بايد اين. كردم از جا بلند شود و برود آرزو می. بيند را نمی
ذارد. بگويد» نه«آدم بايد بتواند گردن خود را راست بگيرد و . بلند شود و برود ا اين. بايد بتواند برای خودش مرز بگ ی از اين ت ا آری ول نه  ج ا  ...ج

ذيرد نمی. نه. خواھد سيگار روشن كند حتی ديدم دوباره می. طور نشسته بود اما او ھمين بود. خواست بپ ا ن نی از واقعيت تنھ ه او در رويگرا من. البت
بر چشمان من می خواستم بپذيرم كه واقعيت نه خيال ھم نمی ه دربرا ن چيزی است ك ذرد ھای من، بلكه ھمي صوتی. گ با  ی زد و دود آن را  پك عميق

كه سعی می. ھايش خالی كرد شبيه به آه از شش تانه و در حالی  ا لحن دوس د ب ی كن رزش صدايش را مخف رد ل رد گفت ك به م ن  -: ای  و... ببي مگه ت
خود را كمی عقب... گفتی  نبودی می يد، کتاب و مرد ناگھان صندلی  ايش را بر كش د می ھ ا بلن ه از ج ا برافروختگی گفت داشت و درحالی ك -: شد ب
طور كه با نگاه او را تا وقتی از تراس خارج شد ھمين. و بی خداحافظی راھش را گرفت و رفت! حاال من يه روزی يه حرفی زدم... ه ... اوووووو 
ال می ردم، بی دنب م  ك م گفت وی دل ار ت د ب ار چن زاده «اختي زاده... ای حروم ل. »ای حروم ه مث الی ك دم درح ردم دي اه ك ه سمت زن نگ اره ب تی دوب وق

ه برق دان گرفت ت، دن ده اس ک ش ندلی خش ار می ھا روی ص م فش ه ھ د ھايش را ب ه. دھ د لحظ رای چن وص ب ه مخص دم ک می دي ره او خش  در چھ
ده. نشدنی، درنده، كور، اما زيبا رام. ھاست پلنگ ماده حاکم ش ه او  ه پيش از آن ب ا ناخن بود، می اگر اين احساس چندثاني رد را توانست ب ايش چشم م ھ

أس داد، و در چشم. دو سيلی جانانه توی صورت او بزند کور کند، يا حداقل يکی ه ي خود را ب جای  كه اما چون ديگر دير شده بود، خشم  دم  ھايش دي
اه می نمی. يأس نيز عقب نشست تا غم بيايد لت متوجه شود كسی او را نگ ن حا تم در اي د خواس ه درخت. كن د لحظه ك ا پس از چن اط را تماش ھای حي

ه موجودی. چيزی در وجودش شكسته بود. مثل يك ساختمان در خود فروريخته بود. كردم، وقتی دوباره نگاھی به او انداختم ديدم كه به يك ضرب ب
ود. جا بمانم توانم آن ديدم ديگر نمی. احساس كردم مثل يك تكه كاغذ مچاله شده است. انگيز تبديل شده است ترحم يده ب ود بيشتر. وقت رفتن رس الزم نب
ه. كردم رفتم، به او فكر می طور كه پياده می مدت زيادی ھمين. دوباره در خيابان راه افتادم. ببينم كه ب ادی  ندكی از اعتم كه ا د  د فھمي ه زودی خواھ ب

رای با خودم فكر می. بارش اضافه شده است دنيا داشت كم، و برعكس يك وزنه ديگر به كوله كردم، اگر شانس بياورد با رنج زياد درخواھديافت كه ب
ه خيلی طور كه می ھمين. آيد كس ھيچ كمكی برنمی حمل اين بار از ھيچ ادم ك گی افت اد آھن ودم رفتم ي رده ب ود آن را گوش نك ه. وقت ب اروان ب تی ك وق

كرد گذارند، برعكس دل، كه نمی رسد، بار از بشت شتر به زمين می منزلی می تازه  طور ھمين. توان بار آن را در ھيچ منزلی زمين گذاشت و نفسی 
تند در«گفتم، در اين ماجرا تو تنھا نيستی،  می. سخت نگير. زياد خودت را ناراحت نكن. گفتم، اما مھم نيست رفتم، توی دلم به او می كه می ه گش غرق

كه پوست می. ھا كنيم حتی به جراحت چيز عادت می گفتم، به ھمه می. »اين باديه بسيار دگر ل من  ده گفتم، مث م كلفت می كلفت ش تو ھ .شود ام، پوست 
دترھا را تحمل خواھی ام، و تحملم زياد شده است، تو ھم يواش يواش ضدضربه می گفتم، مثل من كه يواش يواش ضدضربه شده می ن ب شوی و از اي
! زياد غصه نخور... گفتم، حاال که چيزی نشده  می. دھد ھا را از جای خود تكان نمی چيز آن ھای سنگی خواھيم شد كه ھيچ گفتم، مثل ستون می. كرد
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 ترديد در تناقِض ايمان و ترديد
 

 
 

رآن)که اينک درازنوشته شده است(در اين کوتاه نوشته  اور و دل ، بيش از ھر چيز، ب د، در ب ه نقش تردي مان ام ک ي دار را، در دوره مشغولِي يک اي
ادل بي.  دارد ھاي علمي و مرسوم، فاصله اين نوشته از نوشته. قديم و جديد قياس نمايم و اثر آن را بر زندگي ھر يک مرور کنم ني در ترديد را مع يقي

اد )سوء ظن(اعتماد به ديگران  د؛ تعريف کرده) شک(، در انجام يک عمل، درگرفتن يک تصميم يا در داشتن يک اعتق ادل ]1[ان ه اگر آن را مع البت
doubt  يريم» دودلي«در انگليسي يا ظر بگ شه آنچنانکه مک. در فارسي در ن ن واژه گرگور نشان داده در ري ف، بارزترين  در زبان ي اي ھاي مختل

به ]2[. گردد ھايي است که در مسير پيش رو نمايان مي توان يافت، دوئيت و دوتايي بودن جھت چيزي که مي د  وجود بدين معنا، ھميشه در جايي تردي
م)در رفتار، تصميم، اعتماد يا تفکر(آيد، که در ميان دو راه پيش رو  مي رجيح دھي ر ديگري ت ودن . ، به آساني نتوانيم، يکي را ب ردد ب د و م ا(تردي ي

. نماياند ي شک، در ذھن ما مي تر از واژه از اين حيث، اين موقعيت را به) ھمان دودلي

 
ه. ي آن ترديد در باورھاي کھن بوده است برنده ي دنياي امروز ما و پيش ترين عناصر سازنده ترديد يکي از مھم بي ه در ھم باني انديشگي مدرنيت ي م

ايي فلسفه . ھاي پيشين ، آغاز گرديده است آن با ترديدھايي اساسي در روش ه در طرح]3[)شروع از انسان(شک دکارت در اساس مبن شک گاليل  ،
الون، تسوينکلي)بررسي چگونگي به جاي چرايي(ي جاذبه  مسئله ر، ک ارتين لوت ، تشکيک در نظام کليسايي و نقش سنت در ايمان مسيحي، توسط م

تان( سفه)رھبران جنبش پروتس يدي از فل طرح جد ه در ،  دھايي ک يات و ديگر رون يک، رمانتيسم در ادب د کوپرن اولي، تردي سوي ماکي ي سياسي از 
تر از آن، تفکر انتقادي سقراطي نيز، که ھا و پيش جز اين. گون، نظام پيشين را واژگون ساخت، ھمگي بر ھمين اساس شکل گرفتند ھاي گونه عرصه

د در صّحت پيش ر تردي تني ب شان دادن فرض شايد بتوان آن را راھگشاترين مشي تفکر در طول تاريخ بشري دانست، ھم از اساس مب ھاي ذھني و ن
يز. شايد پُرنادرست نباشد اگر بگوييم، اساساً علم، حکمت و فلسفه در دامن ترديد زاده و پرورده شده است. ھا بوده است ابھامات دروني آن ن ن جز اي

دون برخورداري از عنصر کننده ترين و تعيين در زندگي عمومي انسان، ترديد، يکي از مھم ترين حاالت رواني است، تا حدي که شايد بتوان گفت، ب
خود نداشت مي ]4[روح و کامپيوتروار ترديد زندگي بشري، يک زندگي بي انيت در  َرد و انس ثري از ھوشمندي، ِخ چ ا ود و ھي اھي شک و. ب ا گ ام

دگي او شود، در عمل ثبات ذھني فرد خدشه ترديد مرتباً و بدون خواست و تالش دروني براي آگاھي، موجب مي دار گرديده و اثرات زيانباري در زن
داد مي سازد، زيرمجموعه اين نوع ترديد، که ھراس را بر زندگي حاکم مي. آورد پديد مي ن اي از حاالت ترس قلم ي خطر آفري شود و از لحاظ روان
. است

 
يا شک در ھاي ديني نوعي ديگر از ترديد، که مي گونه، در فرھنگ انسان قديم، انسان جديد به جز آن شک ھراس) 1 د در مقصود  وان آن را، تردي ت

شايد از. بيني شده است ھا، اعمالي براي رفع چنين نوع ترديدي از قلب و جان آدمي پيش عقايد مبنايي ناميد، نيز تقبيح شده است و حتا در بعضي آئين
شک را گمراه ل،  ه ک ذاھب ب ان و م يز دانسته اين جھت است که غالب ادي دادنموده و شکاکيت را کفرآم ده و مخّرب قلم ر. اند کنن ر در براب وم کف مفھ
ن شمرده مي ھا الزمه ايمان، به معناي ترديد انفسي در مواردي است، که ايمان به آن مي. شود ي التزام و اعتقاد به دي ر در و چنانکه  دانيم، سزاي کف

امي را چنين رويکردي به ترديد، در جوامع سنتي نمي. اي از تاريخ اديان، مرگ بوده است بخش عمده ات ناک ا موجب د و ي اد نماي ني ايج توانست بحرا
شيوه اّما در دوران جديد زندگي مالزم است با ترديد در اعمال گذشته، در انديشه. فراھم آورد تاري ھاي گذشته، در تصميمات گذشته و  ه ھاي رف اي ک
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وان گفت ، مي]5[دارد چنانکه آرش موسوي نيز به خوبي بيان مي. اند شده تر درست پنداشته مي از اين پيش درن يک زندگي«: ت شرايط م دگي در  زن
د پويا است که در ھر لحظه مسائل جديدي را در برابر موجود انساني قرار مي ناريوھا و راه حل. دھ ه س ن شرايطي ب د کار نمي ھاي ثابت در چني .آين

ل راه حل ه در مقاب ياز دارد ک ه ن د دارد و البت يار نيرومن بالغي بس ه  از ب نوع، ني ير و مت ائِل متغ ن مس ه انسان مدرن براي حل اي دس ب ھاي ثابت و مق
مسائل اين. ي تکرار شونده و راکد است ي سنّتي يک پروسه زندگي در جامعه«که  در حالي» .ھا را مثل آب خوردن کنار بگذارد راحتي قيام کند و آن

ته مي اند و راه حل بار و براي ھميشه حل شده زندگي يک ا ھا از طريق يک فرآيند پاداش و تنبيه در دوران رشد کودک در شخصيت او کاش شوند و ت
ه آخر عمر او براي تمام وضعيت تند ھا و ھم ائل پاسخگو ھس ه» .ي مس ن مقدم ه(ي نخست را  فعالً اي ه نظر نيم ه ب ه) رسد تمام مي ک ا ساخته و ب رھ

ھاي ايمان و عقيده در فرھنگ ديني مدت) 2. گيرم خواھم نتيجه بگيرم، نتيجه مي ھا، آنچه را مي پردازم و پس از آن، از ھر دوي اين ي دوم مي مقدمه
داد مي اد يکسان قلم ده مديدي ايمان و اعتق ده. اند ش ه عقي بر درستي يک واقع ن  ه ھر چه يقي بوده است ک ن  ر اي داد ي غالب ب ا يک روي تاريخي ي ي 

زايش مي فراتاريخي بيش يز اف د تر گردد، ايمان به آن ن يده. ياب واره کوش ن ھم دافعان دي ن خاطر م ه ھمي ه ب ا اقام ا ب دعاھاي اند، ت ر م قوي ب ي  ي داليل
اريخي  اريخي(ت ا فرات م آن )ي ه زع ه ب الوده اي ک ا، ش ر آن ھ ن ب وده و ي دي م نم ده تحکي دان عقي داران را ب ر ايمان ود و ديگ ان خ وده، ايم توار ب ا اس ھ

عه"آنچه مثالً در ميان ما با نام . ترديدھايي که در مورد آن وجود دارد را بزدايند ع شبھات از جام لمين رف ناخته مي" ي مس اره. شود ش سان ھم دين  ب
ه ه مثاب د و شک ب ته مي تردي اه داش ان دور نگ ان، از دسترس مؤمن راي ايم ده است ي دشمني ب ن آداب و ترتيب. ش واردي در عدول از اي ه م گر چ

اشکال بخوانند و روي دادن ممکن است آن را جايز و بي. کند توان جست، اما بايد گفت که ھيچ ديني ايمانداران خود را بدان ترغيب و تشويق نمي مي
 ]6[. اي مقدم بر وصول به يقين باشد شود، که شک ورزي آن را معتبر دانند، اما حتا اين نيز در صورتي پذيرفته مي

 
اره ه درب اه ک نيز مطرح مي ي آن صحبت مي حتا اگر ايمان مترادف اعتقاد قلمداد نشود، آنگ قادي  مان، اعت ار اي اره در کن ق شود، ھم ه متعلَّ ردد، ک گ

ر نمي شود، پاي گاه از يک احساس يا حالت دروني، که در مواجھه با يک اعتقاد، ابراز مي ايمان ھيچ. شود ايمان واقع مي ه. رود اش فرات ارد ک کرکگ
ي مي» ]7[انفسي بودن حقيقت است« به موضوع شک و ايمان پرداخته است، در  در مقاالت خود به طور پراکنده کوشد نشان دھد، که استدالالت آفاق

يم بيش ثري در تحک د داشت ھيچ ا سان نخواھ ي در ان ن حالت درون يا وسعت، اي وت  ر، ق ا. ت ه درصدد است، ب اور پيشين را ک به وضوح، آن ب او 
ان از درون برمي. شمارد پايه و نادرست مي کند و آن را بي مندتر کند، رد مي تر و قوت استدالل و برھان، ايمان و اعتقاد به يک عقيده را بيش د ايم آي

يي استدالل آفاقي ھرگز نمي. و اين انفسي بودن ايمان، حقيقتي انکارناپذير است. و امري انفسي است يرد و مبنا رار گ اني ق انون توجه ايم د در ک توان
وي و منطق ، که بيش از آنچه در بادي امر مي"استدالل آفاقي در ايمان انفسي"از استدالل آفاقي او در ردِّ . براي آن گردد د است، مي نمايد، ق وان من ت

. تري نيز گرفت ھاي اضافه نتيجه

 
ا  ]8[از ميان ابلھان) 3 براھيم و اسماعيل، ي د آيين(داستان ا راھيم و اسحاق) ھاي پسران اسحاق در دي شنيده]9[اب سيار  بيش از ھر چيز،. ايم ، را ب

.کند ي او قرار گرفته، ترديد نمي ي بااھميت و قابل توجه آن، اين است که ابراھيم، يک لحظه نيز، در انجام عمل گزافي، که در خواب بر عھده مسئله
تار خود، شورمندي بي وار، جنون شايد کردار او از نظر ما ديوانه ين رف براھيم در ا ا ا مداد شود، ام حد و آميز، خالي از عاطفه و دور از انسانيت قل

ندارد شورمندي. رساند ي ظھور مي حصر خويش را به منصه از  ذيرفتن ني براي پ اني  چ برھ به ھي ه  تايش معشوق. اي ک چيز خود را در س ه  او ھم
ه. ترين درياھا افکند کرانه قرارداده و حاضر است، از براي آن، بي آنکه ھيچ از آشنا کردن بداند، خويش را به بي ا آيا اين ارادت ايماني در زمان ي م

يازد، اما بدان دست نمي. ھا را به خاک بسپارد تواند ترديد کند و به مدد ترديد، خويش را از اين مھلکه خالص سازد و تالطم پذير نيست؟ او مي امکان
ه. نھيم اش را ايمان مي اين نيز ترديدي است، که البته نام. سازد و سراپاي خويش را در دامن محبوب، غرقه مي دي در ھم ي اعتمادي ي آن بي تردي ھاي

ده است ته ش ه غيب و ملکوت روا داش ه ب ر سکوت. ک دي در براب ي تردي ه شوند، باق د گفت ه باي ي را از آنچ چ حرف ا سخن خود ھي راه ب ه ھم ھايي ک
ده نمي رار نمي گذارند و ھيچ زبان گوين دار و برق ند اي را پاي ه. خواھ ر ھم دي در براب شدني و دست ي افول تردي ه استعال را ن ايي ک اي محال نيافتني ھ
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ز ترديدي در آنچه ادعا مي. ي ادعاي خويش دارند واسطه دانند و تأکيدي شديد بر درستي بي مي جز تصويري ناچي کند، آن دنيايي و واالست و چيزي 
اي دست و بي دار از دني ده. نيافته نيست مق ود آن پدي دم وج دي در ع ته تردي ر خواس ه ھ الي ک وار ي متع تار دون و خ ود را، در نظر خواس ز خ اي ج
سامان ي آشفتگي اعتنايي آن را به منزله گردد و او با بي شود و از او خواسته مي حرمتي به آنچه به آدمي نموده مي ترديد در بي. نمايد مي اي بي سر و 

او بيش. اي که بتواند، وجود را در آستاِن خود آورد و به ھمگِي آن وحدت، دست يازد بودِن شورمندي ترديدي در غيرقابل حصول. به کناري مي دھد
دي بالھت. جويد  خود، مدد مي يازد و از آن، در باوِر مقصوِد شورمندي از آنکه ترديد را از خود دور نمايد، دست به دامن ترديد مي ن تردي شايد چني

ھا از خدا، جھان پس از مرگ، نظام نيکي و بدي، جايگاه انساني و منزلت خدايي، جن و ملک در ي آنچه در باور انسان گرفتن ھمه ناديده. طلبد را مي
اھيم، از معرفت ھيچ عقيده ھا بر جاي مانده است و باور به کليت اين مفاھيم، در حاليکه بي طول قرن ن مف کردن اي ر  ال پُ ه دنب ھاي اي و بدون اينکه ب

دار آن اي دروني، پيوند زدن، ابلھانه مي شکل را به ايماني شورمند، و دغدغه پيچيده باشد؛ ھمان مفاھيم ساده و بي ال دي ا در نمايد و به سادگي به دنب ھ
. نگرفته، بودن دستوري شکل جايي که ھنوز ھيچ پيش

 
ه خالف آنچه پنداشته مي در نھايت آنچه مي د افکن است و ب رين و تردي د آف ه، استعال، تردي ن است ک گويم اي صخره خواھم ب ر  اد و شود، ب ي اعتق

عالي. اطمينان پديدآمدني نيست الي و وجھي از ت ه تع اً راھي ب ني مطلق وھم زاده ديگر اينکه، تعاليم آفاقي دي ا از ت د، بلکه تنھ خويش ندارن خواھي در 
ز به ھمين دليل در پي القاي ترديدناپذيري خويشند و از ھر گونه شک و ترديد در پندار به تيغ و دار استقبال مي. اند گرديده کنند، آنگونه که عقل نو ني

شود اي به عالَم انفسي عرضه مي ي ترديد در اين توھمات و آن خرافات، چون ھديه ايمان در سايه. کند، ھر چند، ديگر نه بدان شکل قديمي چنين مي
ل مي و از آغاز تا پايان تصوير خويش را در نقش سي تکمي ور مي ھايي انف وع ظھ ر وق چه ب ا در نھايت آن د، ام ه نماي د، يکسره تجرب نه کن اي ديگرگو

باز مي ترديد کن در آنکه استارگان افروخته. شناساند شناسد و مي تعالي خود، خود را مي. است يد  ه اند؛ ترديد کن در اينکه خورش ن، ک د ک رود؛ تردي
 ]10[. زن باشد؛ اّما ھرگز در عشق من ترديد مکن شايد راستي دروغ

 

]1[  GEDDES MACGREGOR, "DOUBT AND BELIEF ", Encyclopedia of[2]http://www.wikipedia.org/doubt  
Rom, pp.424~430.-Religion, Mircea Eliade: EDITOR IN CHIEF, Vol.4, CD 

http://www.manaviat.persiangig.com/document/doubt%20and%20belieft.pdf ي اين مقاله در کتاب فرھنگ و دين؛ زير ترجمه
در مورد آن فقط . شود ي خود دکتر خرمشاھي يافت مي ، به ترجمه 123تا  104ي  ؛ صفحه1374نظر بھاءالدين خرمشاھي؛ تھران؛ طرح نو؛ 

ي مختلف در سرتاسر متن  به سه واژه beliefي  شاخص بزرگ آن ترجمه. (ي نام دکتر خرمشاھي بود اي در حد واندازه توان گفت، کاش ترجمه مي
از اينکه در ويرايش دوم اصالح شده است يا نه، يا اصالً ويرايش دومي دارد يا . کند ،که ھر آدم عاقلي را گيج مي" عقيده"و " شک"، "ايمان"است 

به جاي  ]4[. دکارت و خصوصاً فصل سوم آن مراجعه کرد" گفتار در روش"توان به  تر اين مسئله مي براي بررسي بيش ]3[.) نه، خبر ندارم
اند، کامپيوترھا  چنانکه دانشمندان ھوش مصنوعي نشان داده. استفاده کنيم" الگوريتميک"ي  تر است از واژه ، به"کامپيوتروار"ي  استفاده از واژه

 ]5[. قادر به بروز اعمالي ھستند که از نظر ما ھوشمندانه و يا به عبارتي ھمراه با ترديد در عملکردھاي پيشين است
[6 http://www.uglyduckling.debsh.com/archives/2006/07/post_34.html[ ام را با توجه به حديثي از امام صادق ع  اين نوشته
حديث اين). به احتمال زياد سخنراني در بزرگداشت دکتر شريعتي(ھاي خود بدان استناد نموده است  هللا طالقاني در يکي از سخنراني گويم، که آية مي

داند و بر درستي اين  مي" آن را ابتداي يقين"سرافکنده به نزد حضرت آمده بود، ايشان " شک خود در وجود خدا"بوده که در برابر مؤمني که از 
ي مصطفا ملکيان، سيري در سپھر جان، تھران، نگاه معاصر،  ، ترجمه"انفسي بودن حقيقت است"سورن کرکگارد،  ]7[. ورزد روند تأکيد مي
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حديثي معروف  ]aspx-http://manaviat.blogfa.com/post.78 8]) ام من به اصل انگليسي مقاله دسترسي نداشته. (48تا19ي  ، صفحه1381
اند که مولوي حکايتي در اين زمينه  به من گفته. دانسته شده است" اکثريت اھل بھشت، از ميان اَبلَھان"از پيامبر گرامي اسالم وجود دارد، که در آن 

ي ھنري، چاپ اول،  ي سيد محسن فاطمي، انتشارات حوزه ، ترجمه"ترس و لرز"سورن کرکگارد،  ]9[. ام وجو نکرده دارد، اما من آن را جست
 ]http://dastanpour.blogsky.com/?PostID=21 10]:آمده است" آب و آيينه"اي از آن است که در وبالگ  استناد من البته به گزيده. 1373

 ,Michael J. Quinn, "Parallel Computing (Theory and Practice)", second edition: ام اين نوشته را از اينجا ِکش رفته
McGRAW-HILL, 1994, At first of the book .عبارت انگليسي آن چنين است. آن را گزيده است» ھملت«ي  که خود او از نمايشنامه :

Doubt thou the stars are fire; Doubt that the sun doth move; Doubt truth to be a lier; But never doubt I love. 
Hamlet, Act II 
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 روسری ابريشمی
 

 
 

شوند، يکی عليل،  ھا از مقابلم رد می آدم. ی فالن يک ساختمان سفيد و بزرگ و سياه ھای فالن در طبقه بخش بيماری. ظھر است، بيمارستان است
الی اين ھمه آدم بدبخت دو دختربچه آزاد از بار. دھد، بوی اشک چيز بوی نيستی می ھمه. يکی کور، يکی مريض، يکی گريان، يکی نسخه به دست

موھايش . ھای توردار است جورابش ھم از اين جوراب. ھايش ھم شان پيراھن و شلوار صورتی پوشيده است، کفش يکی. کنند زندگی بازی می
.اسبی تر از دامن و موھای دم آن يکی دامن آبی تيره تنش است با جوراب شلواری کلفت سفيد و يک جور ژاکت نازک روشن. ريزند تو صورتش می

دھند، حتی  خودشان به اينکه از دو دنيای متفاوت ھستند اھميتی نمی. خندد و آن يکی ريز شان متفاوت است، اولی راحت بلندبلند می حتی خنديدن
ھا از ھم قايم  پشت ستون. دود و بعد جاھا عوض چند ثانيه اين دنبال آن می. شان چقدر اشرافی است و آن يکی چقدر سنتی دانند ادا اصول يکی نمی
ھايش  جز چشم. زنی است جوان، چادری. اسبی است شان را پيدا کردم، آنی که موھايش دم مادر يکی. خورند ھا می شوند و ھر از گاھی به آدم می

کند ولی چشم از  زند، مادر گوش می ريز حرف می پيرزن يک. کنارش پيرزنی چادری نشسته است، مادرش يا مادر شوھرش. بينم چيز زيادی نمی
کمی کيفش . دھد ھای پيرزن تکان می کند و در عين حال سرش را به نشانه تصديق حرف بازيش نگاه می ھر از گاھی ھم به ھم. دارد دخترک برنمی

در نگاھش . کند باز به دخترک نگاه می. شود رود که درش بياورد ولی پشيمان می دستش می. شود گردد و از حضور چيزی مطمئن می را می
گرداند با پيرزن صحبت  سر برمی. داند درست است دخترش يا آن يکی دخترک بازی کند يا نه کنم، نگاھش مردد است شايد، نمی چيز پيدا نمی ھيچ
کند و دوباره به دو دختر خيره  دست آخر صحبت را رھا می. کنم دودل است حس می. کند گرداند دخترک را پيدا می چند بار سرش را برمی. کند می
کند،  گرداند مردم را بررسی می کند و بعد سر برمی پوش را برانداز می ھای دختر صورتی اند جلوی مادر و مادر کفش شان رسيده دوتايی. شود می

گويد  شنوم می کند و می آورد سر دختر می گلی درمی از داخل کيف يک روسری ابريشمی گل. کند دخترش را صدا می. گمانم دنبال مادر دختر است
. ديگر چشمش به دخترش نيست. کند گردد با پيرزن صحبت می برمی. حاال برو بازيتو بکن

ميرزا پيکوفسکی
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 جاى ترديد اميد به
 

 
 

ھميشه بايد آماده باشيم که چيزی . ھای جدی فلسفی ترديد تا بيخ و بن ادامه دارد در تمام پرسش«نگاھی به آرای پراگماتيستی ريچارد ُررتی  با نيم
توانيم ترديد  کنيم يا در چه چيزھايی می کنيم در چه چيزی ترديد می ھا، ويتگنشتاين وقتی ترديد می ی رنگ از کتاب درباره» .کامالً جديد فراگيريم

اما در! تواند ھر امری را شامل شود رياضيات، اخالق، علم و حتا طلوع خورشيد فردا کنيم؟ متعلق امر ترديد گويی می گونه و چرا ترديد می کنيم چه
کنيم و به باوری ديگر، يا ؟ در باوری يا موضوعی ترديد می!توان کرد کند اما مگر ترديد نمی تر کسی ترديد می مواردی مثل طلوع خورشيد فردا کم

يا به انکار ) تعليق باور سابق(کنيم و به ناباوری  افتد که در باوری که داشتيم شک می رسيم در اين بين چه اتفاقی می  می) تعليق(انکار و يا ناباوری 
منظور (جا مقيد به قواعد نيست، اما بازی  کاربرد يک واژه ھمه«:گويد  ھا می رسيم؟ ويتگنشتاين در مورد کاربرد واژه می) باوری برضد باور قبل(

دھند ترديدی  ماند؟ بازيی که قواعدش ھرگز اجازه نمی جا مقيد به قواعد است به چه می که ھمه) ويتگنشتاين بازی زبانی يا نوعی شيوه زيست است
ھايی را تعيين کند و  توانيم قواعدی را تصور کنيم که کاربست قاعده کند؟ آيا می جا که امکان ترديد ھست متوقف می ی خلل را آن پيش بيايد بلکه ھمه

دھيم و سپس به باوری ديگر يا  اما وقتی در باوری يا موضوعی شک و ترديدی به خود راه می» ؟...کند و الخ ترديدی را که آن قاعده برطرف می
گاھی ترديد ما به تأييد . ايم يا نه اين فرايند قابل ارزش داوری نيست رسيم حرکتی رو به جلو ھمراه با پيشرفت داشته می) تعليق(انکار و يا ناباوری 
رسد حتا آنجا که دکارت از  خالصه برای ترديد و شک پايانی به نظر نمی. توانيم دوباره شک کنم شود اما اگر فرد شکاکی باشيم می دوباره منجر می

اش را بر اساس اين جمله بنيان نھاد، از اين امر غافل از اين مخمصه فرار کرد و دستگاه فلسفی» انديشم پس ھستم من می«ی  پی شک بسيار با جمله
در ھر صورت ترديد از نظر کاربرد. را بدون ترديد و شک باقی گذاشته است بود که او در وجود ضمير من در آن جمله معروف شک نکرده و آن 

که در زبان و به خصوص ذھن چه فعل و  اما اين. باشد زبان و يا فعاليت شبکه عصبی مغز ھميشه وبرای ھر وضع و حالی امکان پذير و عملی می
که برای کسی امکان ترديد وجود دارد و آن  اما اين. دھيم برای من مشھود نيست گونه و چرا شک و ترديد به دل راه می داده و چه انفعاالتی رخ

دھد که گويی ترديد مدام در مسائل ھستی، زبان و انسان،  برد شالوده تاريخ فلسفه را چنان تشکيل می ديگری مطمـئن و آرام در يقين کامل به سر می
اما . است، از طريق انحالل مسائل، فراموشی، انکار، و يا حتا ماندن بيمارگونه با ترديد ھيچ نتيجه و حاصلی ھر بار منتھی به راه فراری شده  بی

حرکت دوار از شک به يقين و (ھای مندرس تاريخ فلسفه  خواھد راه ديگری را نشان دھد بر خالف مسير درازآھنگ کتاب اين بار ريچار ُررتی می
). دوباره از يقين به شک

****** 
دھد با زبانی  يی از فلسفه ارائه می مشھورترين فيلسوف آمريکايی وفادار به سنت پراگماتيسم برداشت تازه) نيويورک 1931(ريچاد مککی ُررتی 

ررتی ما را از پی شک و ترديدھای بسيار در باورھای مدرنيته، روشنگری، عقالنيت، انسانيت و . ساده و بدون تکلف منطقی روشنگر و فروتن
حتا کاکرد فلسفه دوباره نه به يقينی و باور غير نسبی و نامشروط ديگر و نه به نھيلسم و آنارشيسم و تعليق شکاکانه راھنما باشد، بلکه راه غريب و 

ھايدگر، فوکو، سارتر، تاثير گرفته از متفکران بزرگ و متفاوتی مثل ديوی جيمز، پيرس، نيچه، (اش  اروپايی-ی آمريکايی ی انديشه بديعی را با عقبه
ھای فلسفی او عميقاً دگرگون شده و از جستجوی بنيادھای معرفت و  به بعد که ديدگاه 1970او ابتدا به ساکن از تاريخ . کند پيشنھاد می...)گادامر

فلسفه ھر آيينه که واژگان حاکم به آن به پرسش «. کند دارد با زير سؤال بردن فلسفه و مسائل فلسفی پراگماتيسم نو را معرفی می اخالق دست برمی
  برانگيز و ھم اين مسائل معيار و متداول فلسفه ھمه اين سان کنجکاوی«و اين دليل بر اين است که  ]1[»شود کشيده شود با شک و ترديد مواجه می

اگر . فايده نبوده و نيست اما مسئله آن نه حل مسائل پرسش برانگيز بلکه توجيه منشأ مسائل فلسفی است فلسفه بی. ]1[»است نتيجه باقی مانده سان بی
شود که او مسائل فلسفی را گونه آغاز می شان را انجام دھند؟ راه پراگماتيستی او اين اند رسالت اند پس چرا نتوانسته فيلسوفان حالل مسائل فلسفی بوده

ررتی از نيچه . بيند نظرھا نمی به چالش کشيده و آنھارا نه طبيعی و عينی بلکه ساختگی و ذھنی دانسته و در عمل ھيچ تفاوتی بين برخی اختالف
ھا و  و زبان ارتش سيار استعارھا،کنايه. ھاست ھا حقيقت وجود داشته و حقيقت اراده حاکم شدن بر تکثر احساس آموخته است که به تعداد چشم

ناميم چنان عميق در واقعيت  عناصر چيزی که زبان يا ذھن می» .انگار است دوگانهىِ ھا اشکال ديگر وارد بر فلسفه متافيزيک افالطونگرا تشبيه
 ]1[».است اعتبار شده کنندگان چيزی مستقل از زبان از ھمان آغاز به طرز مھلکی بی است که طرح بازنمودن خودمان به عنوان ترسيم رسوخ کرده 
طبق ديدگاه رورتی بازنماگرا کسی است که به اين عقيده . از زبان است» بازنماگرايانه«پراگماتيست نو مستلزم رد روايت «گويد که  رورتی می

» گرا واقع«گويد که بازنماگراھا  او در ادامه می. ای ضروری بين زبان و واقعيت مستقل از ذھن و غير زبانی وجود دارد متعھد است که رابطه
از . کند آنھا در زبان سؤال از معرفت را مطرح می» صدق«گرا با ھدف ارايه روايتی از رابطه بين شرايط و بازنمايی درست، يعنی  ھستند، واقع

برخالف اين ديدگاه ضد بازنماگراھايی مانند ديويی، . کند که مستقل از تفکر و زبان وجود دارد اين رو بازنماگرا دنيايی از روابط را فرض می
ای ضروری بين  به عبارت ديگر رورتی عقيده دارد که رابطه» .که صدق متناظر با واقع است[...] نپذيريد «گويند که  جيمز يا نيچه، رورتی می

اين موضوع » .کند ھيچ موضوع زبانی، ھيچ موضوع غير زبانی را بازنمايی نمی«کنيم و واقعيت وجود ندارد زيرا  آنچه ما درباره آن صحبت می
توان به لحاظ عملی شناخت تا با  با اين حال اين روابط را می. ای با محيط پيرامون ما ندارد مستلزم تعھد به اين ديدگاه نيست که زبان ما رابطه
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موضوع «کنند مانند مفھوم  را که فيلسوفان به طور سنتی استفاده می استدالل رورتی اين است که بسياری از مفاھيمی . اصطالحات نظری و عام
. ای ھستند که ادعای داشتن آن را دارند شود به سادگی فاقد نقش توضيحی ويژه به آن اشاره می» حقيقت امر«که با اصطالحی مانند » غير زبانی

کنند و اين به ھا در راه فھم ناب و اصيل از روابط ما با محيط پيرامون اخالل ايجاد می غير مفيد ھستند زيرا آن رورتی عقيده دارد که چنين مفاھيمی 
با ايراداتی که  ]2[».کند بلکه زبان ابزاری است برای سازگاری با زندگی در آن نمی» بازنمايی«آن دليل است که از ديدگاه رورتی زبان جھان را 

خرد يا فھم. داند کند تالش برای يافتن معياری برای داوری يا چيزی ثابت و نامشروط را ناممکن و بيھوده می او به مسائل و پژوھش فلسفی وارد می
ھای بيھوده و منسوخی است که حاصلی برای اکنون ما  گويند ھمه شعارھای ساختگی و بدعت گرا می گرا و عقل مشترکی که فيلسوفان افالطون

آيا باوری«اين پرسش که . باشد تر می ی ديگر و مسائل عملی ھا گزينی واژه ھا و جای که نياز به توقف آن اھميت نامفھومی شعارھای احمقانه بی. ندارد
اختيار کردن آن باورھا «يی است که بايد با پرسش درست  فايده پرسشی بد غير عملی و بی» بازنمود دقيق واقعيت چه ذھنی چه واقعيت مادی است؟

ميان نظريه و . ھای فرھنگ اجزای کوششی برای بھتر ساختن زندگی است زين پس ھمه حوزه. گزين شود جای» برای چه مقاصدی سودمند است؟
ی ديگری از پژوھش را حقيقت يا صدق   يا ھرگونه نظريه عمل از پيش موجود است و بنابراين ھدف پژوھش علمی. عمل شکاف عميقی نيست

چه از راه تقويت کردن . آيد گوييم بھتر برمی يی که درباره آنچه می ھا گيرند که توجيه بھتری دارد تا از پس شک دانند، بلکه توانايی در نظر می نمی
گونه  دھد چه توان جدول دو قسمتی زير را که نشان می می. گيری برای به زبان آوردن چيزی متفاوت ايم و چه از طريق تصميم آنچه پيشتر گفته

کند و مدعی است که سود مردم، زندگی بھتر ھمراه با کاھش آالم بشری در اين  ھای طرف اول می ھای طرف دوم را جايگزين واژه ررتی واژه
. ھا نھفته است جايی جابه

گرا، ضد مابعدطبيعيان، ضد بنيادگرا و ضد  گرا ناميده شود خود را بر خالف مخالفانش ضد افالطون گرا، خردستيز و ذھن او که دوست ندارد نسبی
کند از اين پرھيز می 1990بنامند، اما از اوايل دھه » پست مدرن«بسيار خوشحال بود از اين که او را  1980رورتی در اوايل دھه . نامد مبناگرا می

شماری قرار گرفته است و ديگر بر امر خاص مفيدی  ھای بی زيرا از نظر او اين کلمه در معرض استفاده. بنامند» پست مدرن«که رويکرد او را 
شناسانه، ضد مبناگرايی و ضد دوگرايی دعوت کند چرا که  که بتواند مخالفانش را با برھان قاطع به مسير زيست ررتی ترديد دارد . کند داللت نمی

ی ما، ھر دو را،  نزاع ميان کسانی که نوع و جامعه. باشد ی منظور در متن از پی متن می تواند بکند بيان چندپاره ی کاری که ھر طرف می ھمه«
[».طرف داوری شود تر از آن است که اجازه دھد از ديدگاھی بی يی بينند، ريشه دانند و کسانی که در ھر دو غايتمندی ذاتی می يمن می يی خوش حادثه

1[ 

  http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1151843 ]2[ 84فلسفه و اميداجتماعی، عبدالحسين آذرنگ و نگار نادری، نشرنی،  ]1[

)پراگماتيسم(طرف دوم)مبناگرايی(طرف اول
اميد)شناخت(معرفت
عملانديشه
توجيه)صدق(حقيقت

آينده و فرزند زمان خود بودنجاودانگی
تخيِل پيشروعقيده
تخيل، کنجکاوی، اتکای به نفسيقين
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 حکايت ترديد
 

 
 

.ام اما نه خيلی قطعن بوده. ام تر بوده كنم آن موقع جوان گمان می. دھم ی خودم را گوش می ترديد برای نوشتن، نوشتن در باب ترديد صدای ضبط شده
شود  ترين ترديد نمی ولی با كم. دھد از داشتن باورھای كودكانه كه ھميشه جواب می. خواھم از يقين بنويسم نه از ترديد می. كند ديگری ھم تأييد می

ھا تقصير ترديد باشد كه خودم را  ی اين خواھد ھمه ام می دل. ترسم از نوشتن می. حتا حرمت قلم، كاغذ، چاپ و نشر. روی ھيچ چيز حساب كرد
امروز يك روز تعطيل بود . دھد اش جھت می بدی نوشتن برای يك آماتور اين است كه حالی كه در لحظه دارد به نوشته. باشم ولی نيست راحت كرده
كه  يا اين. ام كمك كند گشتم تا شايد به نوشتن می." ی ترديد نگريست به ديده"از صبح به دنبال معنی عبارت . تر از باقی روزھا نبود كه مزخرف

. باشد يی را بدون احتمالن شروع كنم، احتمالن اين به ترديد ربط داشته توانم ھيچ جمله نمی. چيزی مثل عينك شايد. ی ترديد چه جور چيزی است ديده
. شود كنم و اين سعادت كوچكی است كه ھر از گاھی نصيب يك نفر می امشب از قلم ضعيف خودم نگران نيستم چون از قلم آرش استفاده می

كم فكر آبروی خودشان دست. ترس ھم ندارد. قدر ادامه دھم كه با احترام يا بدون آن عذر مرا بخواھند سازی با سوژه را آن ترسم ھمين روش جمله می
روی من  صاحب قلم ھم روبه. ماند صدای خط زدن ھم به ترديد می. كند ی مرا خط خطی می ست كه خيلی نوشته بدی قلم آرش ھم اين. اند را كرده

. دھد نمی» جواب«دھيم كه اصلن  زمان به يك مخلوط ناشيانه از موسيقی گوش می البته ھم! نشسته و من در حال تضارب افكار يك طرفه با او ھستم
اين . شوم ی آقا بودن آقای زيدان شك كند، ناراحت می كه كسی درباره يھو از اين. 98به خصوص آلبوم . است كرده cradle of filthام ھوای  دل
يی در كثيف بودن فوتبال  كه ذره رفت بدون آن. او تمام دليل ما برای دوست داشتن فوتبال بدون مارادونا بود. ناك باشد تواند خيلی وحشت می

اش سروته نگاه كنی او از من  نويسد اما وقتی به نوشته خواھم از روی دست آرش نگاه كنم كه با قلم ديگری می اما كه چی؟ می. الجوردی شك كنم
گی چيزی دوروبر من ھست كه به  به تازه. كند او به ھيچ چيز مھمی فكر نمی. كنم تا فكرش را بخوانم ام را جمع می تمام انرژی. تر است ھم بدخط

پرست  گفت چيزی را كه در موردش ترديد داريد نپرستيد و باعث شد مدتی بت افتم كه می ياد كسی می. دھد ام نيز فرصت تفكر نمی ذھن اطرافيان
مثل صاحب . شوم اش خيره می كند حتا وقتی من در چشمان اما او به من فكر نمی. باشم و بت من يك موجود سفيد پشمالو بود كه ھنوز ھم ھست

ی ترديد  كنم معنای ديده فكر می. نگرم ی ترديد می اش به ديده متن من تمام شد و من به اين جمله: گويد آرش می. شايد او ھم به من شك دارد. اش اول
ھا را با ھيچ  اش يا نه، ھمان كه گفتم؛ با ترديد جمله ساختم و نتوانستم آن موضوع ترديد ھم موضوع خوبی بود اما نتوانستم بنويسم. را فھميده باشم

اولی و دومی كسانی بودند كه . گذارد اما اين تلفن پدرسوخته نمی) ©(در پی آن پاراگراف بودم كه متن را به بلوغ برساند. چسبی به ھم بچسبانم
... ام كردند كمی فكر كنم اما اين آخری  كمك
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 رسيدی جلو؟
 

 
 

- (kamlean jeddi) Be nazaret age adama CTRL+Z ya CTRL+Alt+del eshuno raa mindakhtan, oza behtar mishod? - 
CTRL+Z, ta har ja lazem bashe, mishe? + Hamun behtar ke CTRL+Z dar kar nist. Motmaeam aslan estefadeye 
dorosti azash nemikardim. - La aghal begu: ‘shayad’… - Pishnahade behtari dari? + Jeddan az in bazi lezzat 
mibari? Ya dust dari khodeto azab bedi? Ya har do? - 3omi, nemidunam. 

ھا پشت ھم را بيرون آن پايين توی پارک بچه. ھوا، ھوای تابستان چھار سال پيش تبريز بود. ام برای وداع ی اتاق بودم رو به پنجره دِم غروبی نشسته
اش در  اش پيدا بود که نگران است بچه شان بود، از حرکات دست انگار مادر يکی. چرخيدند بودند، عين قطار ھوھوکشان دور حوض می گرفته

ی  سايه. اش ی جلويی گرداند به پِس کله اش را برمی کرد و بعد دوباره نگاه خيال رو به او می ھا بی کشيد و يکی از بچه گاھی ھوار می. حوض نيافتد
داشتم و  بايد گوشی تلفن را برمی. ھوده بود کردن و سيگار پشِت سيگار کشيدن بی دست دست. تر شد، فرصت من ھم کوتاه کمک بلندتر می ھا کم بچه

ام   روز برای ِاما گفتن ھمين دو سه جمله، روزھا از پس. گفتم، و تمام ای را که از بر بودم می دو سه جمله. کار سختی نبود. گرفتم شماره را می
اما. تر شد و فرصت من کوتاه کمک بلندتر می ھا کم ی بچه سايه. ام برای وداع ی اتاق نشستم رو به پنجره ھر روز سر ھمان ساعت می. بود ممکن نشده

آمد، اش ھر روز پيرمرد می راست. شد می ی تقويم پاره گشتم به روز قبل و ھمان ساعت، فقط يک صفحه شد، انگار برمی ھاشان محو می که سايه ھمين
دانستم اگر سرم را از  می. شنبه بود، نه بيرون باران بود نه پنج. کشيد، يعنی که بزنيم بيرون کرد، بعد دستی به سرم می می ی تقويم را پاره اول صفحه

که کسی  اين ِباشد به ھوای ای بيرون آورده کس نيست که سرش را از پنجره ام ھم بيرون ببرم، طبِق معموِل تماِم اين پنج سال ھيچ ی شش ی طبقه پنجره
ای  بود، من ھم که از چشمک ھيچ ستاره اش گرفته يک نفر آن باال شوخی! بار ھم اتفاقی بود آن يک... باشد که سرش را از پنجره بيرون آورده

 را نشنوم، از سايه کارِی ھم کشم تا بوی کثافت ام و سيگار می شب درست وقتی در بالکن نشسته گذرم، حتا اگر چشمک ھواپيمايی باشد که ھر نيمه نمی
يک جفت جوراب نو به پا . ام ام و آويزان کرده ھا را شسته لباس! آی پيرمرد: ام داد زدم توی دل. گذرد ِی باالی سرم ھوھوکشان می ھزار پايی سی
ام   درز گرفته ھا را ھم با روزنامه الی پنجره. شان ام سِر جاي ام، گذاشته ام، خشک کرده شويی نمانده، ھمه را شسته ظرف کثيفی ھم در ظرف. ام کرده

، کجاست؟ حاال بيايد و »اما ترديد زيباتر است...«: گفت ای که می ؟ آن پدرآمرزيده...قرارمان کجا. ام بيرون زده. ھا را خاک نگيرد تا تابلوی ماھی
روم که می«حتا اگر به زبان بياورم که . اگر بتوانم ھم يک اتفاق است. ام ام رو به اين پنجره اما، نتوانسته  روز نشسته ِتحويل بگيرد که روزھا از پس

 -...  -. خواستم يه ماشين می -«... باشد اش بگيرد، حتا اگر دعای تو مستجاب شده باز ھم ممکن است يک نفر شوخی» الھی ديگر برنگردم
» .ترمينال
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ی کنايت رفت ميان ماندن و رفتن حکايتی کرديم که آشکارا در پرده
از خواب خوش نيستی که بيدار شدم، وقتی فھميدم ھستم که پرسيدم چه ھستم؟ چرا ھستم؟ گفتند جھان . ام کرد از ابتدای بودن، پرسش و سوآل آشفته

ھا ھست و ھمه چيز آشکار  اينک پيام. کردند يافتند و با ذوق کشف می انگيزتر از آن وقت است که پدران اوليه آن را تازه می تر و مالل بسی کھنه
افزار آھنين ساختم و قدم به راه نھادم تا به سرزمين حافظان سنت و متوليان تاريخ  از پرسش و سوآل پای. برو از درخت تاريخ بپرس: است شده

ای دخيل  ی تاريخ عده بر درخت کھنه. ای رھا کردن پا از آن کفش تنگ آرامشی بود ازلحظه» .تو در وادی تقدس ھستی! اينک کفش بکن«: رسيدم
اش  اش چندان رغبتی به چيدن ی دانايی است؛ اما منظره گفتند ميوه فراز آن، سيبی پالسيده بود که می. خواستند بسته بودند و حاجت می

تلخ بود. »چنينی و چنان، برای اينی و نه آن«گفت  می. اش عادت بود نه لذت شد و خوردن ی ممنوع اينک به رايگان عرضه می ميوه. انگيخت برنمی
گفتند که ساينس، ماشينی ھست که جھان را نو . دوباره کفش آھنين پرسش به پا کردم و از وادی مقدس سنت بيرون زدم. آور آشوبه آن سيب و دل

 بر زين نشسته بودند افزار ترديد و شک را به پا کرده، رسيدم به پای ماشين، فراوان آدم بودند که پای. برو از آن بجو. جويند کرده، و از آن پاسخ می
اينان ترديد خود را به کار : شد ی آن ھر لحظه چيزھای نو آشکار می گرداند و روی تسمه نقاله شان چرخ ماشين را می رکاب زدن. زدند و رکاب می

ای ساخته  زنان حرفه افزار جديد بود که تنھا برای رکاب شد، بسيار پای در آن چيزھای نو که آشکار می. مفيد زده بودند و از آن سرمايه ساخته بودند
ھايشان فراموش  کردند که سوآل مند ذوق می رسيدگان گاه چنان از اين ماشين شکوه تازه از راه. ی من افزار بدوی و خودساخته بودند؛ نه چون پای

زنان عضالنی و  زنان موسفيد، رکاب رکاب. پيوستند زنان می کردند و به خيل رکاب افزاری تخصصی از توليدات زيبای ماشين به پا می شد، پای می
بر زين ساينس نشستن و رکاب زدن، . رفت رکاب زدنی که به جايی نمی. زنان بودند ی حسرت و رشک ديگر رکاب ای، قھرمانانی که مايه حرفه

چرخيد از کوشش ما، اما مدتی  و چرخ می. رکاب چپ: پاسخ دو. رکاب راست را بفشار: پرسش يک. برای مدتی تسکين بود و برای مدتی تفنن
معنايی در من  گرفتند، اما بی کردند و برای رکاب زدن نيرو می معنايی نفس تازه می ديگران از بی. دراز ايستادم و پاسخ من در توليد ماشين نبود

اين تنھا کار » «ات را حرام نکن، بيا رکاب بزن انرژی«: گفتند. تاب شدم بی. اش کند انگيخت که تنھا رکاب زدن خاموش تشويشی فراتر از آن برمی
داری که از آن  افزار خنده سوآلی که تو داری، پای» «بيا در ھمين جا خوش باش. معناست دانش سرنوشت ماست و بقيه چيزھا بی. معقول است

ھا،  ی اين حرف با ھمه» .ھای تخصصی را بپوش بيا اين کفش. است ات کرده زند، مريض پايت را می. ای، برای رکاب زدن مفيد نيست ساخته
گفتند شک. گزاران ساينس بيرون رفتم از خيل خدمت. اش رفته بود معنايی رکاب زدن، مثل جويدن آدامس، مزه معنا بود و بی بی. ام سر رفت حوصله

ورزان نشده بود در نقشه تنھا سرزمين يقين را که لگدکوب سم شک. برو به سرزمين يقين و اندکی بياسای. گذرگاه خوبی است، ايستگاه خوبی نيست
از آن سرزمين تنھا. آمد ايستگاه خوبی بود که از پس آن ھيچ گذرگاه به چشم نمی. جای اندکی آسودن نبود و ھميشه آسودن بود. سرزمين مرگ: يافتم

، و»ديرتر يا زودتر«بر سردر آن نوشته بودند . آشفت ای آشکار بود که از پس آن تاريکی و خاموشی بود، آرامشی که ھيچ سوآلی آن را نمی دروازه
ترديد چه بودن و چرا بودن، جای خود را به ترديد ديگری . در آن سوی تاريک و ناديدنی دروازه سوآل نبود. اين آخرين سوآِل پشِت دروازه بود

جا حکمت در آن. »ديرتر يا زودتر«: کرد اما گام زدن بيھوده بر سر آن دروازه تنھا يک پاسخ را آشکار می. سوآل اينک اين بود. بودن يا نبودن: داد
تا ھستی، شک خواھد بود و تنھا يقين نبودن خواھد بود و ديرتر يا زودتر، : دخيل بستن به درخت تاريخ و رکاب زدن در بارگاه ساينس را دريافتم

. شک را انتخاب کردم. شک يا يقين: بودن يا نبودن. يقين خواھد بود
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 دريچه
 
 Keith Jarrett  

ی است، از  تحصيل. در ذھن دوستداران پيانوی جاز، کيس جارت جای مخصوص خود را دارد کالج موسيقی برکل کرده رشته پيانوی 
 .سالگی اولين قطعه خود را تصنيف کرده است زند و در ھفت سالگی پيانو می سه

اد برمی آشنايی دوستداران موسيقی اروپا با او به سال ردد ھای ھفت رمن . گ ان (کنسرت او در ب ه) ١٩٧٣آلم ه بداھ نوازی  شامل دوقطع
ايی نغز موسيقی . نظير حضار روبرو شد  دقيقه طول کشيد و با استقبال بی٤٠ و ديگری ٣٠بود که يکی  سيقيايی، زيب فضای جديد مو

 . داران موسيقی را جادو کرد و باعث شھرت بسيار او در اروپا گشت جارت و نوازندگی پرشوروھيجان او دوست
ن (» کنسرت کلن«اثر ديگر او آلبومی است به نام  م) ١٩٧٥کل ين نظر، در عال روش رفت و از ا اھی ف ون نسخه از آن در مدت کوت ار ميلي ه چھ ک

 .شود ھای رکوردشکن محسوب می موسيقی جاز، يکی از آلبوم
ه مدت  ه ٢٦برای اين شماره ھزارتو قسمت اول ھمين کنسرت ب م ( دقيق ت٨حج شده است)  مگاباي ه  م،. در نظر گرفت ن حج به اي ايلی  ود ف ه دانل البت

ج. کشند پشيمان نخواھند شد دھد که از زحمتی که می داران موسيقی تضمين می به دوست» ھزارتو«گير است، اما  مشکل و وقت طاووس است و رن
 بشنويد... ھندوستان

 
  کتاب ترديد 

 بابک احمدی، نشر مرکز
ه اليفی و ترجم االت ت اوی مق د ح اب تردي اب کت ت در ب دی اس ک احم بی: ی باب ت نس ر، سوفيس ان ديگ ای انس گ، دني بيت و فرھن ھا و  نگری، نس

شتاين نگری در فلسفه آوران، خواست حقيقت از نگاه نيچه، بازی حقيقت از نگاه فوکو، تاويل و نسبی شک اه ويتگن ين از نگ .ی علم امروز، شک و يق
د شک، يقين را از پيش فرض می«: در بخشی از فصل آخر اين جستار آمده ه آزمون ممکن باشد. کن انی ممکن است ک ط زم يش. شک فق ھر آزما

 »...فرض داراست چيزی را که مورد شک قرار نگيرد، و آزمودنی نباشد، به صورت پيش

 
  Hiddenپنھان شده  

 .2005ژوليت بينوش، دانيل اوتويل، : گران ميشل ھانکه بازی: کارگردان
ه آن ای اسرارآميزی را دريافت می ھای ويديويی ای متشکل از زن و شوھر و فرزند پسرشان، فيلم خانواده ين است ک انگر ا ه نش د ک ر نظر کنن ا زي ھ
 ...ھستند و

رده فيلمی به شدت مينی ر پ د ماليستی و آميخته با شک و ترديد که اگر تا آماده شدن ھزارتو ب ران بمان ينماھای تھ گ، ، می!ی س ينما فرھن د در س تواني
 .سانس آخر ببينيدش

 
  انسان طاغی 

 . مھبد ايرانی طلب: آلبر كامو، مترجم: نويسنده
 .پردازد ھای كامو ھستند كه به فلسفه خارج از رمان می شايد بتوان گفت انسان طاغی جزو تنھا كتاب
يان. پردازد ھای متفاوت مانند طغيان متافيزيكی و يا طغيان تاريخی می كامو در اين كتاب به مسئله طغيان از ديدگاه ه بررسی طغ تاب ب ن ك وی در اي

اد و  ھای كتاب شخصيت كی، س ه، داستاويس ون نيچ ی ھمچ ندگان بزرگ ای نويس ردازد می... ھ ئله. پ ه مس ان را ن ئله طغي ك شخص او مس رای ي ای ب
ن شود نه تنھا به رفتاری كه با وی شده است اعتراض می گويد زمانی كه به طور مثال يك برده طاغی می داند؛ او می می به اي رده  ا ب كند بلكه در اينج

ام بشريت يكسان است نتيجه می كه در تم رده است  ك چيزی را زير سوال ب ده است ي با او ش و. رسد كه اين رفتار كه  ه گوتي دگاه است ك ن دي ھمي
 »كنم پس ما ھستيم من طغيان می« : دھد معروف او را شكل می

 
  بيست و يک داستان 

 از نويسندگان معاصر فرانسه
 برگردان ابوالحسن نجفی، نشر نيلوفر

امو و بکت سارتر و ک تان. اين کتاب گلچينی است از ادبيات کوتاه فرانسه، از اوژن يونسکو تا  ه فضای داس به شکل تحسين برانگيزی در ترجم ھا 
نا شد و  توان با شمه حفظ شده است و از اين بابت می ندک«ای از سبک اين نويسندگان آش دار ا ين مق سه را از ھم يات معاصر فران ای ادب وع و غن تن

ی ھزارتو مجله

30

176 of 952



 .»دريافت

ی ھزارتو مجله

31

177 of 952



 

 ی آخر صفحه

 ھا دست
 

 
 

کوتاه و چاق با حالتی عصبی  اوھايو قرارداشت، پيرمردی قد ِی شھر واينزبرگ کندی در حومه ی کوچکی، که کناِر آب ی خانه پوسيده  نيمه ِروی ايوان
دم ا او می از اين. زد می و پريشان ق اده ج ِم شب طرِف کشت ی اصلی را در آن توانست ج ه در آن تخ د، ک يده زاِر وسيع ببين اِی در پاش ه ج ی ب بودند ول

ھای جوان، چين توت. گذشتند گشتند سوار بر گاری از آن جاده می ھايی که از مزرعه برمی چين توت. بود در فقط انبوھی علِف زرد خردلی روييده شب
يد کرد يکی از دخترھا را ھم که فرياد می پريد و سعی پسری با پيراھن آبی از گاری پايين. کشيدند خنديدند و سرخوشانه فرياد می دختر و پسر، می کش
يِد در کرد که در برابر چھره  ابری از غبار به ھوا بلند ھای پسرم از روی جاده قدم. اش بلند بود، به دنبال خود پايين بکشد و صدای اعتراض ی خورش

يد طرِف کشت صدايی نازک و دخترانه از آن. حاِل غروب شناورشد ھای«: زاِر وسيع به گوش رس بزن، داره! آ ه موھات  ونه ب ه ش يِدلبام، ي وينگ ب
آمد، انگار ِی لخت و سفيدش به حرکت در قرار روی پيشانی اش بی ھای کوچک صدا خطاب به آن مرد بود، آن مرِد طاس که دست» .ره تو چشات می

ده وينگ بيِدلبام، مدام در وحشت و گرفتاِر شبح ترديدھا، ھيچ. کنند ای را مرتب ھای پُرپشت و آشفته که بخواھند زلف اه خود را بخشی از زن ين گ گی ا
ده سته می گی شھر که بيست سال بود در آن زن ده. بود کرد، ندان ه او نزديک ش فر ب ط يک ن برگ فق الی وايزن ان اھ تام. بود از مي ِر  الرد، پس جورج وي

گاھی عصرھا راه نامه جورج ويالرد خبرنگار ھفته. بود زده ھم چه رفاقتی با او به ی نيوويالرد، نيم خانه ويالرد مالک مھمان ود و  ی وايزنبرگ ايگل ب
خوردند، منتظر و می ھايش مضطربانه تکان زد و دست می حاال ھم که پيرمرد در ايوان قدم. آمد ی وينگ بيِدلبام می ی اصلی به خانه افتاد و از جاده می

د ھم بگذرانن با  اری. اميدوار بود که جورج ويالرد بيايد و غروب آن روز را  تِن گ د از گذش ان علف چين ِی توت بع ِدلبام از مي ا، بي ی ھ د خردل ھای بلن
رده ت، از ن زی باال گذش ت ای فل اده دوخ ه ج م ب طربانه چش ت و مض اتی در حالی. رف ت لحظ ه دس م می ک ه ھ اده را ھايش را ب رف ج د و دو ط مالي

نه داشت، دوان برش جا ماند، و بعد ترس کرد، ھمان می نگاه واِن خا از روی اي ا ب د ی خودش قدم دوان برگشت ت يالرد، وينگ. بزن در حضور جورج و
د، پديدارمی می اش کاسته بيِدلبام، که بيست ساِل تمام معمای شھر بود، تا حدودی از بزدلی ايی از تردي شد شد و شخصيت اسرارآميزش، غرق در دري

وی استريت برود، يا در ايواِن زپرتی کرد در روِز روشن به ِمين می وقتی خبرنگار جوان در کنارش بود او جرأت پيدا. تا نگاھی به دنيا بياندازد ِی جل
تيز و. ھای بلند اين طرف و آن طرف برود زدن بود، با گام که با حرارت مشغول حرف ی خودش، درحالی خانه ود  رزان ب ه و ل صدايی که ھميشه خف

به حرف گير به نھِر آب برگردانده يی که ماھی خيز، مثل ماھی و با نوعی جست. شد رسا و اندام خميده راست می ِدلباِم خاموش  اد و زدن می باشد، بي افت
ِدلبام بيش. بود، در قالِب کلمات بريزد اش انباشته ھا سکوت در ذھن ِی سال کرد تا افکاری را که طی می تقال ا دست وينگ بي ر ب د ھايش حرف می ت .زن

ه ِھا يا پشت کردِن خود در جيب جوش و ھميشه در تقال برای قايم و انگشتاِن گويا و باريِک بيِدلبام، که ھميشه در جنب د، ب حرف  بيِدلبام بودن زدن ھنگاِم 
نده ھايش، که شبيِه بال قراِر دست حرکاِت بی. ھاست داستاِن وينگ بيِدلبام داستاِن دست. شدند  بياِن او می ِگاه آمدند و اھرِم دست پيش می يی اسير زدِن پر

ند می دار شان ھُش ھا به صاحب دست. بود يکی از شاعراِن ناشناِس شھر اين نام را به او داده. بود نام او را وينگ بيِدلبام بگذارند بود، باعث شده او. داد
اه می ھای آرام و بی دارد و با حيرت به دست ھا را مخفی نگه خواست آن می رداِن ديگری نگ ِت م ار او در مزرعه کار حال ه کن رد ک يا در می ک د  کردن
الرد حرف. گذشتند آلود از کنارش می ھای روستايی روی قاطرھای خواب جاده ا آن می ھايش را مشت زد دست می وقتی با جورج وي ا روی کرد و ب ھ

ايی در کشت. کرد می اين حرکت او را بسيار آرام. کوبيد اش می ميز يا ديوارھای خانه ل می زارھا قدم مواقعی که دوت ِدلبام مي گر بي د، ا يد اش می زدن کش
ه حرف ده ک د، ُکن ه بزن ا تخت ی  ي ی ی روي دِن دست ِی حصاری را گيرم ا کوبي ی آورد و ب ر روِی آن روان ود را بازمی ھايش ب الِم خ ت ِی ک تاِن. ياف داس

ستان، اگر ھم. ھای وينگ بيِدلبام خود ارزش يک کتاب را دارد دست ه مطرح اين دا د دالن ا و شود، تلنگری خواھ سياری از خصوصياِت زيب ه ب بود ب
ناس ی ناش ِب مردان ده. عجي ار از عھ ن ک اعر برمی اي د ی يک ش ن دست. آي برگ اي ه در وايزن ب جوش و خاطِر جنب ھا صرفاً ب ه را جل ه ھم ان توج ش

لو توت با اين دست. کرد می تا دويست کي نه  ِدلبام روزا يده ھا وينگ بي گی چ شھرت ھا مشخصه دست. بود فرن ود ی او و باعث  ن،. اش ب ر اي عالوه ب
ه دست. کرد تر می تر و غريب ھا شخصيتی عجيب و غريب و مرموز را عجيب دست يِدلبام افتخارمی وايزنبرگ ب ان ھای وينگ ب ه کرد ھم ه ب طور ک
اييزه  کھِر ِوسلی ِِی نوساِز بنکر وايت و به تونی تيپ، نريان ی سنگی خانه د برنده ماير که در مسابقاِت پ ده ی کليْولَن ھا. بود ش يالرد، او بار ا جورج و ام

ھا و وجوِش عجيِب دست کرد که اين جنب احساس می. گرفت می ِی شديدی تمام وجودش را فرا کاوی گاھی کنج. کند ھا سؤال بود در مورِد دست خواسته
ترام روز ھا حتماً دليلی  آن ِداشتن نگه اين تمايل به پنھان فزون دارد، ولی اح ازه ا يِدلبام اج ه وينگ ب ه اغلب در ذھن داد سؤال نمی اش ب  داشت ھايی را ک

اره زدن در کشت در يک بعدازظھِر تابستان که دوتايی مشغوِل قدم. بود که بپرسد بار چيزی نمانده يک. بيرون بريزد ا در کن تادند ت د، ايس ی زارھا بودن
ينند ی بنش ِر آب بِز نھ د. سرس ام بع ده تم ِل ِسحرش ِدلبام مث گ بي ود زده ھا حرف ازظھر را وين تاد و درحالی. ب اری ايس اِر حص ی او کن ِل دارکوب ه مث ک

ه عظيم ر تخت ه ب ی الجث الرد فرياد ِی آن می ی روي ِر جورج وي ر س د ب يد و سرزنش کوبي ردِم دور اش کش أثيِر م ادی تحت ت ه زي ود است و کرد ک ِر خ .ب
اپردازی تر تمايل تو بيش. کنی تو داری خودتو نابود می«: زد می داد ياپردازی می داری که تنھا باشی و رؤي لی از رؤ و می. ترسی کنی و شبيِه ت خوای 

ظورش در کنار نھر، وينگ بيِدلبام بار ديگر سعی» .کنی از اونا تقليدکنی می دی و سعی می به حرفاشون گوش. ی اين شھر باشی آدمای ديگه کرد تا من
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ن بيان امالً روش د را ک دايش ماليم. کن اطرات ص ه آدم از خ انی ک ل زم ت مث د، درس ايت اش می ش ی رض ا آھ د، ب ی گوي ه در رؤياي ار ک مندانه، انگ
يم. کرد تھی را شروع و سر باشد، صحبت طوالنی و بی شده غرق الرد ترس ين تصوير. کرد وينگ بيِدلبام از رؤيای خود تصويری برای جورج وي در ا
ان ی انس ِر طالي ر در نوعی عص اِر ديگ بانی زنده ھا ب د می گی ِی ش وان و خوش. کردن ی ج ب، وارد مردان ر اس وار ب اده و بعضی س دام، بعضی پي ان

اغی کوچک ای جمع خورده آمدند تا دورتادوِر مرِد سال گروه می مرداِن جوان گروه. شدند سرزمينی وسيع و سرسبز می شوند که زيِر يک درخت در ب
ار دست. بود وينگ بيِدلبام سرتاپا شوق و ھيجان شده. کرد می ھا صحبت بود و براِی آن نشسته ن ب رای اولي رد ھا را فراموش ب يش ھا آرام دست. ک آرام پ

د خزيدند و روی شانه الرد قرارگرفتن دا. ھای جورج وي د و جسورانه پي رد می. کرد صدايش لحنی جدي ا حاال« : گفت پيرم ه ت يد ھر چی رو ک و با ت
ادگرفتی فراموش نی ي روع. ک د ش و باي اپردازی ت ه رؤي دی. کنی ب داھا ببن اھوِی ص ه روِی ھي اتو ب د گوش د باي ه بع ن ب ان در مکث» .از اي ای مي ھ

اه صحبت الرد نگ ه جورج وي ی صميمانه ب انی طوالن م. کرد می ھايش زم اِر ديگر دست. زد می ھايش برق چش وان را يک ب ِر ج ا پس دکرد ت ھا را بلن
د و آن نوازش ه کن ت، لحظ ايه وق ره ای، س اند ای از وحشت چھ دن. اش را پوش نجی ب تاد و دست تش ا ايس ِر پ د، س ا پران ه در اش را از ج ا ت ھايش را ت
ه آن پيرمرد بی» .بزنم تونم باھات حرف ديگه نمی. بايد برم خونه«: ھايش پر از اشک شد و با لحنی مضطرب گفت چشم. ھای شلوارش فروبرد جيب ک

ِت سرش را نگاه ن پش تاب از چم د، باش ه کن ه پايين زاِر دامن الرد را مبھوت و وحشت ی تپ يِب علف رفت و جورج وي .زار برجای گذاشت زده در ش
دن ر ب رس ب ه از ت رزی ک ا ل اده پسرک ب د و راِه شھر را در اش افت ا بلندش اطره. گرفت پيش بود از ج م خ ه در چش ده ی وحشتی ک رد دي بود، ھای پيرم

ی نمی. پرسم ی دستاش چيزی نمی ديگه درباره«: پيِش خود فکرکرد. داد اش تکان ار عيب داره، ول اِی ک بی  يه ج دونم چه عي ترسش از من و. خوام ب
اره حرف. ھا بياندازيم تر است نگاھی ھرچند گذرا به ماجرای دست به. حق با جورج ويالرد بود» .شه ی آدما به دستاش مربوط می بقيه ا درب ی ھای م
د ھا چيزی بيش از پرچم شد اين دست ھا شايد شاعران را برانگيزد تا داستان شگفت و پنھاِن تأثيری را بگويند که باعث دست رای امي ته ب ھای برافراش
بود. باشند م  يلوانيا معل ِدلبام نمی وقت آن. وينگ بيِدلبام در جوانی در يکی از شھرھای پنس م ويگ بي ه اس ا او را ب ايِرز صدايش ھ ناختند و آدولف م ش
چه شده آدولف مايِرز ساخته. ھای مدرسه عاشق آدولف مايِرز بودند بچه. آھنگی ھم نيست کردند که نام چندان خوش می م ب او از آن. ھا باشد بود که معل
ناخته آدم ادر و ناش ای ن ه نقطه ھ ه ب اکم است ک ان ح ر آن ف ب ان ظري ی چن ه نيروي ود ک د می ضعفی خوش ای ب د آين ه. مان ايی ب ن مردھ اِس چني احس

ِت. شان ھستند نيست شباھت به احساِس ظريِف زنان نسبت به مردانی که عاشق ھای تحِت تعليِم خود بی پسربچه الی از ظراف تازه اين ھم بياِن خام و خ
دم عصرھا آدولف مايِرز با بچه. اين کار نياز به يک شاعر دارد. اين قضيه است تا تاريک می ھای مدرسه ق ا  غرق در نوعی رؤي ا  با زد ي وا  دِن ھ ش

انه ھای آدولف مايِرز مدام اين طرف و آن طرف می دست. نشست ھای مدرسه به صحبت می ھا روی پله آن ت، ش وازش می رف رد و ھای پسرھا را ن ک
ھا ھا، نوازش شانه صدا و دست. در صدايش نيز نوازشی بود. شد زد صدايش ماليم و آھنگين می حرف که می. کرد ھا بازی می ی آن با موھای ژوليده

اندن کردِن موھا، به و لمس رای نش ن ذھن ِنوعی بخشی از تالِش اين معلِم مدرسه ب ھايی در اي بود  رؤيا ا. ھای جوان  ايِرز منظور خود را ب آدولف م
ه جای اين. کرد می اش بود بيان نوازشی که در انگشتان ه ب بود ک فرادی  ده او از آن دسته ا ه در آفرينن يروی خود را ک ه ن ده ک گی است، در خود ی زن

د ھا نيز شروع به رؤياپردازی می رفت و آن ھاِی او شک و ناباوری از ذھن پسرھا بيرون می بر اثِر نوازِش دست. کنند را پخش می کنند آن جمع .کردن
کرد و صبح طوری از خواب خياالتی ناگفتنی را پيِش خود مجسم شب توی رخت. ی معلم جوان شد کله شيفته يکی از آن پسرھای بی: و بعد آن فاجعه

ی در سرتاسر شھر پنسيلوانيا ولوله. ريخت اش بيرون بست و چاک اتھامات زشت و عجيبی از دھاِن بی. اند داشته زد که انگار واقعيت اين رؤياھا حرف ي
ھا را پسربچه. نکرد فاجعه معطل. ھای پنھان و مرموزی که در ذھِن مردم نسبت به آدولف مايِرز بود، پوششی از يقين به خود گرفت شبھه. افتاد راه به
د پيچ کشيدند و سؤال ھايشان بيرون خواب  لرزيدند از رخت که می حالی در ه«: گفت يکی می. شان کردن :گفت ديگری می» .کرد می بازوھاشو دورم حلق
رد انگشتاش دائم با موھای من بازی می« که ِمی» .ک ه  الی منطق فورد، يکی از اھ ِنری براد دازظھر ھ د و يک روز بع شت، دِم دِر مدرسه آم ه دا خان

ِر ضربه ر روی صورت اش را بيش ھای سنگين ھر چه مشت. ھای خود گرفت ی مشت آدولف مايِرز را خواست و بعد او ار در حياِط مدرسه زي ت
ن می ھا جيغ بچه. شد تر می ناک تر و وحشت ناک اش وحشت آورد غيظ و غضب می ی مدير مدرسه فرود زده وحشت ل حشرات مضطرب اي کشيدند و مث

:زد می مدام نعره. کردن مايِرز دوِر حياِط مدرسه شد شروع کرد به لگدزدن و دنبال زدن خسته چی وقتی از مشت خانه ِمی. دويدند طرف و آن طرف می
به دِر به ھا مرِد فانوس ده. شد رانده آدولف مايِرز ھمان شب از شھِر پنسيلوانيا بيرون» .ی من يعنی چی زدن به بچه دم دست نشونت می! حيوون« دست 

ايِرز در آن خانه ده ای که م ا زن تور گی می ج ه او دس د و ب رد، آمدن اس بپوشد و راه ک تد دادند لب ابی در دست می باران. بياف ھم طن ھا  د و يکی از مرد آم
فيد و رقت داشت؛ قصدشان اين بود که دارش بزنند، اما در چھره ه دل ی مدير مدرسه چيز کوچک و س بود ک ه انگيزی  تند رحم شان را ب آورد و گذاش

د ه محِض اين. فرارکن ن ب اريکی گريخت، جماعت از اي ه دروِن ت ايِرز ب ه م ان ه ضعف ک ال بودند پشيمان داده نش ه دنب دند و ب د ش طور ھمين. اش دويدن
اريکی می می  ِگل را به طرِف شبحی که جيغ ِھای بزرگ ھای چوب و کلوخ دادند و تکه می فحش به دروِن ت د، پرت کشيد و تندتر و تندتر  د می دوي .کردن

ده بيست سالی می ا زن ايِرز در واينزبرگ تنھ ی شصت. کرد می گی شد که آدولف م سال داشت ول اله نشان پنج و چھل  ِدلبام را از روِی. داد می س اسم بي
ی در واينزبرگ عمه. بود گاِه باربری ديده گذشت در ايست عجله از شھری در اوھايوی شرقی می بود که وقتی با ی کااليی گرفته جعبه يی داشت، پيرزن

بعد. تا يک سال بعد از ماجرای پنسيلوانيا مريض بود. کرد گی اش با او زنده  عمه ِداد و تا زماِن مرگ ھای سياه که مرغ و خروس پرورش می با دندان
ه که حال رز ب ه سعی حالی افتاد و در راه اش خوب شد با ترس و ل ار روزمزدی مشغول ھايش را پنھان کرد دست می ک به ک زارع  د در م د. شد کن ھرچن

ه پيش انی را ک ده جري اس نمی بود درک آم ی احس رد ول ت می ک ير دس د تقص ه باي د ھا بوده کرد ک ه. باش درھای بچ ت پ ا از دس ا و بارھ ھا ھا بارھ
پايين می خانه ِمی. بودند زده حرف باال و  د نعره چی که با غيظ در حياِط مدرسه  ود زده پري گير«: ب تاتو ب وی دس ه» !جل واِن خان ِدلبام روی اي ی وينگ بي

ايه ی آن کرد و جاده زد تا آفتاب غروب قدر قدم کند، آن خود، در کناِر آب ان. شد ھای خاکستری گم طرِف مزرعه در س ند تکه ن نه شد، چ د وارِد خا بع
ار السيِر شب، که محصول توت وقتی صداِی غرِش قطاِر سريع. ھا عسل ماليد بريد و روِی آن گی آن روز را ب شد و سکوِت شِب بود، خاموش زده فرن
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ا قدم وان رفت ت ه اي اره ب ِدلبام دوب د تابستان دوباره برگشت، وينگ بي تاريکی نمی. بزن د و دست توانست دست در  د می ھا آرام ھا را ببين د. گرفتن ھرچن
ھايی و بخشی از می ھا محسوب ی ابراِز عشِق او به انسان رسيدِن پسری بود که واسطه راه ھنوز در اشتياِق از به بخشی از تن تياق،  باِر ديگر اش شد، 

اِم مختصرش کثيف وينگ بيِدلبام چراغ را روشن. شد انتظارش بدل خوردن ش برای  ود، ُشست کرده کرد، چند تکه ظرفی را که  ِت سفری. ب اش را تخ
يوان بازمی ه ا ه ب رد و لباس شد، َعلَم کنار دری توری ک ايش را در ک د ھ ه بخواب ِف تازه. آورد ک يز، روی ک اِر م تاق، تک در کن يِز ا ته و تم توکی و شس

ه نان خرده فيد ريخت ای س ه. بود ھ راغ را روی چھارپاي ه جمع چ ت و ب اھی گذاش ردِن خرده ی کوت ا مشغول نان ک د ھ ن نان خرده. ش ا را از روی زمي ھ
ان برمی ه دھ اورنکردنی ب ا سرعتی ب رد اش می داشت و ب و. ب ه زده ھيکل زان يز در آن لک ر م ه مشغول اش در زي ود ک بيه کشيشی ب ور ش ظ ن ی غلي
مانست شد، به انگشتان مؤمنی می می انگشتاِن مضطرب و گويايی که با سرعت به نور وارد و از آن خارج. آوردِن مراسمی مذھبی در کليساست جا به

فر، چاپ. است ھاِی سال، فرز و چابک، در حاِل گرداندِن تسبيح بوده که سال ردان روحی افسر، انتشارات نيلو ب، برگ شروود اندرسن، کتاب عجاي
 1383اول، 
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 ی اول صفحه

 چرا جنگ؟
 

 
 

ه اگر منابع و ذخاير جھان به درستی تقسيم می وديم، بی ھای سرسخت اقتصادی نمی ھا و سنت شد و ما نيز چون بردگان اسير دست نظري م ب ان ھ گم
شه. داشت پول و کار و ھم مواد غذايی به اندازه کافی برای ھمه وجود می ه از اندي م ک ازنده ھا و تالش پيش از ھر چيز، اما، نبايد اجازه دھي ی ھای س

فرانکلين،.  آيد و با سوء استفاده از فعاليتھای ما جنگی جديد تدارک ديده شود ما جلوگيری به عمل امين  ايی، بنج زرگ امريک د متفکر ب يز ھمانن من ن
 ».ھرگز جنگی خوب و صلحی بد وجود نداشته است«بر اين باورم که 
نبرد می طلبی مبارزه طلبم، بلکه صلح من نه تنھا صلح ام وجود  ا تم رای برقراری صلح ب ه ب ان برداشتن جنگ. کنم جويم ک ه از مي ادر ب چ چيز ق ھي
ارز تالش و کوشش می برای تحقق آرمان. ھا خود از رفتن به جبھه سر باز زنند که انسان نيست، مگر آن تی مب د ھای بزرگ، نخست اقلي ر. کن ا بھت آي

 نيست در راه صلح که به آن ايمان داريم رنج کشيد تا در جنگ، که به آن باوری نيست، نابود شد؟ 
فزوده می ھرجنگ حلقه انع رشد انسان می ای است که به زنجير بدختی بشر ا ردد شود و م ده. گ ن رو سرپيچی ع م از شرکت در از اي د ک ای ھر چن
ند، ھرگز ھوای جنگ در سر توده. تواند نمايشگر اعتراض عمومی عليه آن باشد جنگ، می قرار نگير ھای مردم، اگر در معرض تبليغات مسموم 

گردد کنيم؛ و اين کار زمانی ممکن می» واکسينه«گری  بايد فرزندان خود را در مقابل نظامی. ھا در مقابل اين تبليغات مصونيت داد بايد به آن. ندارند
نھند و وحشت و ھای درسی به جنگ ارج می در کتاب. اند ھای نادرست تربيت شده ھا با ھدف بدبختانه ملت. طلبی تربيت کنيم که آنان را با روح صلح

ه من اما می. کنند توزی را به کودکان تلقين می گيرند و از اين طريق کينه ھای آن را ناديده می خرابی اموزم ن رت، عشق بي ه نف خواھم آشتی بياموزم ن
 . جنگ
دی و ساختن پيشداوری کتاب ديمی و اب ات ق ه اختالف ازه ھای بی ھای درسی از نو بايد نوشته شوند تا بتوانند به جای دامن زدن ب ورد، روح ت ای در م

د خواه و صلح شود و بر عھده مادران جھان است که کودکان خود را صلح تربيت از گھواره آغاز می. نظام آموزشی ما بدمند ه. دوست تربيت کنن البت
ه کل ريشه ممکن نخواھد بود که غرايز جنگ زه را ب ن غري که اي رد طلبی را در محدوده يک نسل از ميان برداشت؛ حتی مطلوب نخواھد بود  .کن ک

ياده ھا بايد ھمواره مبارزه کنند، اما مبارزه در راھی ارزشمند و نه در محدوده انسان يزه ز شتر ھای موھوم و با تعصبات نژادی و با انگ ه بي خواھی ک
 .سالح ما خرد ماست، نه توپ و تانک. گيرد دوستی صورت می تحت لوای ميھن

ار می توانستيم بسازيم، اگر تمام نيرويی که در يک جنگ به ھدر می چه جھان زيبايی می ه ک ازندگی ب رفتيم رود در خدمت س يروی. گ م از ن يک دھ
سته دگی باي تا زن برای تلف شده در جنگ جھانی اول و بخش کوچکی از ثروتی که برای توليد تسليحات و گازھای سمی از ميان رفت، کافی بود  ای 

 . ھای کشورھای درگير جنگ فراھم آورد و از فاجعه گرسنگی و بيکاری جلوگيری کرد انسان
يم ما امروز به ھمان اندازه که برای جنگ ايثار و از فداکاری باش اده  تر از. خودگذشتی نشان داديم، بايد در راه صلح نيز آم رای من مھم چ چيز ب ھي

خدمت امری. دھم، قادر به تغيير ساخت جھان نيست گويم و ھر آنچه انجام می جز اين، ھر آنچه می. مسئله صلح نيست ند در  ندای من بتوا ايد  ا ش ام
 .زند ھا و صلح در جھان را فرياد می ھا در خدمت امری بزرگ قرار گيرد؛ ندايی که اتحاد انسان بزرگ قرار گيرد؛ ندايی که اتحاد انسان
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 ... تمام آن چه گذشت
 

 
 
ون! مامان، بيا، شروع شد: جنگ در افغانستان شروع شده، فقط گفتم -1 ای تلويزي ه می. ھمين چند کلمه کافی بود تا ھمه را بکشاند پ تند، چه ھم دانس

ا از ساعت  -2... تنھا نگاه خالی مامان و ديگر ھيچ. چيز قرار است شروع شود د از ظھر امروز  6امريک ه صدام مھلت داده 48بع -3... ساعت ب
ای صدام د صدای شب بخير آق ساکتند، بع ان  ام جھ قتی تم کن، و ل برمر«؛ تصورش را ب ينه حبس نفس Ladies and gentlemen» پ ا در س ھ

ما اين. اند ھا آماده موشک... بازی تمام شد! ديکتاتور عزيز We got him...... که پيچيد توی سرم، توی سر دنيا» پل برمر«طنين صدای . شود می
د کنسرو بخريم م؟ باي اوان چی را پس دادي چی. ھمه سال ت ايم شود؟... سنگ، کاغذ، قي ه خوشحالم -4... حاال نوبت کيست ق را ببخشد ک دا م و خ

ه دارد چه می  و گير کرده يک بغضی ته گلويم و اصالً برايم مھم نيست که اصالً برای شمايواشکی م نيست ک ذرد آن ھا مھ مرده گ ان و  وی لبن ا، ت ج
د و دود زير پوستم و می تنھا خون می. گويم و من ھيچ نمی!... خواستند گه زيادی نخورن می! کون لقشون: گويد می گذارم مرده ھر چه خواست بگوي

و راست می خوش باشد که سرم می ی رود باال پايين که يعنی ت گويم. گوي ان من قرمه: می  دارم مام نوم و می... سبزی دوست ن ا نش اق ت وی ات روم ت
از می»  6ی  اتاق شماره« و ... قرمه سبزی که دوست نداری، آبگوشت که دوست نداری، کتلت که: زند مامان داد می ا کنم بی چخوف را ب حوصله ت

لويم... من ديگه ھيچی رو دوست ندارم! مامان: داد نزنم ه گ رده يک بغضی ت و نمی. و گير ک نی چی ت ابوس جنگ يع با ک کردن  دگی  و! فھمی زن ت
يده نمی ق کش ی حاال يک نفس عمي ه آن بمب دان ه خوب ک ه چ د ايم ک ا خراب نش ا روی سر م دن،! ھ رای خندي دگی، ب رای زن وز وقت ھست ب و ھن

... ھمش ھمين بود... ھای کوچک؛ دور از جنگ، موشک باران، تھديد دلخوشی -5... و خدا مرا ببخشد که خوشحالم يواشکی. خوشبختی
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 نما ھای مقدس جنگ
 

 
 

نه ارزش در آن دوران جنگ. ھای صليبی شده است ويکم بسيار شبيه جنگ جنگ در قرن بيست به بھا ا  دس و محرک ھ ه ھای مق ذھب ک د م ايی مانن ھ
)ھا مختلف است ھا صحبت البته در مورد جھانشمولی اين ارزش(ھای جھانشمول  شد اما اکنون با توسل به ارزش ھای ماوراءی داشتند انجام می ريشه

ن جنگ در اينجا می. شود ھای بشری آتش جنگ افروخته می با ريشه رد توان از دو منظر به اي اه ک ا نگ ا می -1: ھ ن ارزش شود و می آي وان از اي ا ت ھ
يا خير؟  ا توسل -2دستاويزی برای آغاز جنگ ساخت و بھتر است ھمان پرسش متداول ھميشگی را مطرح کرد، آيا ھدف وسيله را توجيه ميکند  آي

با تواند باشد؟ در مورد پرسش اول، در جنگ ھا خود پوششی برای پنھان کردن مقاصد اصلی نمی به اين ارزش ارزه  نه آن مب ھای اخير که اغلب بھا
ض حقوق م، نق ی تروريس ر و دموکراس ت می بش ن پرسش  اس وان اي امی ملت ت اً تم ا لزوم ه آي رد ک رح ک ا و فرھنگ ھا را مط وع ھ د از آن ن ا باي ھ

نه  گوييم پيروی کنند يا بايد به نسبی دموکراسی يا حقوق بشری که ما می ن زمي ند نگری در اي ه در ب ه ک ود؟ ھمانگون ئل ب نی ھا قا ه جھا ھايی از اعالمي
حال ھا و تکثر آنھا پرداخته است می حقوق بشر به تنوع فرھنگ کرد،  د  يدگاه خاصی را نق وق بشر از د توان اينگونه رفتار و در حقيقت صدور حق

وان حقوق تواند اين ديدگاه حقوق بشر با قرائت آمريکايی باشد و يا با قرائت پاره می ا عن که ب ناخته می ای از مسلمانان  ه(شود  بشر اسالمی ش ه البت ک
ت يکال اس ی پارادوکس د) مفھوم تر از قرائت نمی. باش اری بيش ت اعتب ن قرائ دام از اي چ ک ه ھي وان ب ورد ت ت در م ور اس ر داد و ھمينط ای ديگ ھ

برال؟ ا دموکراسی لي تر است ي اھی بھ دموکراسی، آيا دموکراسی مستقيم ارجحيت دارد يا دموکراسی پارلمانی؟ دموکراسی سوسياليستی و دولت رف
ته در اينجا ھم نمی تر داش ارکرد بھ تر جواب داده  توان داوری کرد چرا که در سرزمين و فرھنگ خاص نوع خاصی ک ال در اند و بھ طور مث ه  د ب ان

شتر از نوع ھای سوسياليستی و دموکراسی ھای اسکانديناوی سياست کشور جواب داده ھای سوسياليستی بي ا ھای ديگر  بالعکس آن در آمريک است و 
ه سياست ازار آزاد نياز است ک ع کرده ھای ب تر مرتف ا را بيش ده. است ھ وان ارزش برگزي ه عن ود ب را دموکراسی خ ه چ ورد اينک از ديگر سو در م

بدون عيب و نقص است؟ مگر از دل دموکراسی دولت شده نی  يوه حکمرا ندارد و نوعی ش سی کاستی  ا دموکرا دارگرا است آي ھای فاشيستی و اقت
ه ديگر در عراق. بيرون نيامدند؟ نمونه واضح آن دولت رايش سوم که از دل جمھوری وايمار بيرون آمد که خود بانی جنگ جھانی دوم شد ا نمون ي

رای و در فلسطين که از دل دموکراسی گروه ھايی به حکومت رسيدن که اعتبار زيادی برای دموکراسی قائل نيستند و تنھا از آن به عنوان نردبانی ب
ته ه خواس ر شدن ب تفاده می ب د ھا و اھدافشان اس روز جنگ می. کنن ل ب ورد دالي وال دوم، در م ا س ه ام ه غير آنچه ک ل ديگری را جست ب وان دالي ت

ا. اند آغازکنندگان جنگ برای افکار عمومی بيان کرده تاده است و طرح خود را ب زرگ اف ه ب شايد يکی از داليلی که دولت آمريکا به فکر خاورميان
شر جنگ عراق آغاز کرد استفاده از منابع انرزی به وق ب د. ويژه نفت باشد نه دموکراسی و حق ته فري ه گف ه ب اب  چرا ک يا در کت ده آزادی« زکر »آين

تان از ای که زکريا برای اين دليل خود می نمونه. ھای کنونی خاورميانه خيلی بيشتر از عموم جامعه دموکرات ھستند دولت مردم عربس آورد حمايت 
ن دامات ب لمين در مصر است اق وان المس روه اخ ن گ ه می. الدن و ھمچني ل ديگری ک ا دلي ن ام ه اي ر چپ ب دامات جست از منظ ن اق رای اي وان ب ت

تر از ھاست، بازار تسليحات برای آن گفته زاری بھ چه اب د و  د کن ليحات را تولي ين تس ه ا از ب د ني که بتواند به توليد ادامه دھد و به سود خود برسد باي
. مبارزه با تروريسم، تا با آن بتواند ھرچه بيشتر توليد کند و سود ناشی از فروش آن را بدست آورد
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 جنگ: موضوع انشاء
 

 
 

سان برمی ای به نام جنگ به بحث روانشناسانه ی پديده بحث روانشناسانه ام ان به ن تی  ين موجودات شکل ی موجودا اع ا ه جنگ از اجتم را ک ردد چ گ
ندگی خود را طی می دھندگان جنگ انسان تک تشکيل تک. گيرد می شرايط عادی روال معمول ز ه در  د و در شرايط ديگر ھايی مثل ما ھستند ک کنن

که اين کشتار می. زنند دست به کشتن ھم نوع خود می د  حالتی رخ دھ ا در  پذيرد و ي ی صورت  ھنی و روان تواند در حالت آگاھی و سالمت کامل ذ
ه پس برای شناختن داليل جنگ و چگونگی شکل. گذراند يکی از موارد ذکر شده شرايط بحرانی را می ود ک د ب ادر خواھ گيری آن و اينکه آيا آدمی ق

جنگ در تعريف عاميانه آغاز نبردی است بين دو دسته از مردم که طی آن. در آينده از جنگ دوری گزيند بايد رفتار آدمی مورد مطالعه قرار گيرد
تنھا قانون مشترک، کشتن تا رسيدن به ھدفی. کشتن آدمی امری موجه است و قانونی مبنی بر توافق در کشتن يکسان آدميان از دو گروه وجود ندارد

چ اين نبرد بين دو گروھی رخ می. ی آن جنگ آغازگشته بود است که بواسطه د و ھي دھد که اعضای ھر گروه در عقيده و يا ھدفی اشتراک نظر دارن
که در آن گروھی ضعيف. شان نيستند کدام از آن دو گروه حاضر به کوتاه آمدن از موضع و يا فراموش کردن خواسته م وجود دارد  البته مواردی ھ

ا ی آن کشتار انسان گيرد و نتيجه تر قرار می ای داشته باشد مورد تھاجم گروه قوی که حتی خواسته بدون آن ه دني جز ب چيزی  ه گناھشان  ھايی است ک
ه از ديرباز آدمی می. باشد آمدن و قرار گرفتن در آن شرايط خاص نمی نی چ شدن يع ره. داند که کشتن و کشته  ن چھ ا اي نايی وی ب يا از آش ی خويش 

ده ديدن کشته شدن ھم نوع خود به دست کسی از قبيله ی خود و يا حتی خود فرد بوده است و يا از ھجوم بردن يا مورد ھجوم قرار گرفتن به دست آم
که در آن می گذر زمان نتوانسته است اين چھره. است ان جمعی  ورد نکوھش ی آدمی را تغيير دھد و آدمی در ھر زمانی، اگر کشتن در مي زيسته م

رار قرار می ورد نکوھش ق رده است و اگر کشتن م دامت ک اً در پس آن احساس ن رده و طبيعت ه ک ته توجي ه داش گرفته، رفتار خود را با ھر دليلی ک
ای جنگی با توجه به اينکه ھمواره در ھر دوره. نگرفته است حتی به برگزاری جشن ھايی به خاطر کشتار و پيروزی بر گروه مقابل دست زده است

تازه رای جنگ رخ داده است و در ھر زمانی آدمی داليل  ته است می ای ب دن يکی از افروزی داش ند عشق ورزي ه کشتن مان يد ک ه رس ن نکت وان اي ت
ھد باشد که برای شکل ھای انسان می چھره بر. گيری آن نيز شرايط خاصی نياز است تا آدمی بدان تمايل نشان د ده  ستدالل خوانن ن ا بل اي ايد در مقا ش

ه امری اين باور باشد که تعداد انسان ھای عاشق بيشتر از تعداد انسانھای قاتل است اما نکته در اينجاست که در اکثر جوامع کنونی کشتن آدمی را ک
انعی نمی فيزيکی است مورد نکوھش و مجازات قرار می ن دھند در حاليکه برای عاشق بودن که امری درونی است م دام از اي چ ک د و اگر ھي گذارن

شتار دست می ھای روزانه ھای وضع شده در جوامع برای مجازات قاتل وجود نداشت چه بسا آدميان به ميزان عشق قانون تل و ک ه ق د شان ب در. زدن
د بينيم ھم می مان می ھای خردمند و مھربانی که در اطراف واقع اگر زمان و شرايط مھيا شود ھر کدام از انسان نوع خود زنن م  .توانند دست به قتل ھ

ھا و برخی از آنھا زاييده. ھا از بدو دوران کودکی در ما شکل گرفته است ھايی داريم که اين خواسته ھر کدام از ما در درون خويش خواسته ی کمبود
ده ای بوده است که از آن به دنيا آمده زيادبودھای خانواده رده ايم و برخی ديگر زايي ه در آن رشد ک اعی ک ته از. ايم ی اجتم ن دو دس موارد اي ثر  در اک

يا حاصل ھايی که در زندگی ما شکل می ارزش: بندی ديگری نيز وجود دارد دسته. کنند ھا به شکل تنگاتنگی با يکديگر ارتباط پيدا می خواسته د  گيرن
ا نقش می مان می ھای درونی نيازھا و خواسته از در ذھن م ه شکل ني ان ب ذر زم د از گ ه بع د ديگران ک د باشد و يا حاصل القای عقاي دگی در. بندن زن

که موجودی. آمدند وجود نمی کرد به کند که اگر آدمی به تنھايی زندگی می اجتماع نيازھای جديدی توليد می ه است  ه آدمی پذيرفت شايد در آن لحظه ک
وا و الف، دع فاوت، تبعيض، اخت اگزيز از ت بط آدمی ن ه روا ه است ک اجتماعی است و بايد در اجتماع زندگی کند به دنبال آن در ھمان لحظه پذيرفت

ندگی می. باشد گاھی جنگ می شرايطی ز ا تحت  اوت می ھر کدام از م امال متف ندگی ديگران ک با شرايط ز که  ا و. باشد کنيم  ن خاطر نيازھ ه ھمي ب
ھا و دغدغه دغدغه با نياز ما  دام از  دا می ھای شکل گرفته در ھر ک اوت پي ز ھای ديگران تف ا ني رآوردن آن نيازھ ما در ب ای  ه اولويتھ د و در نتيج کن

رد مان و ارزشمندی آنھا ميزان خواسته بسته به شدت نيازھای درونی. متفاوت خواھد بود ھد ک رق خوا با ديگران ف ن. ی ما در برآوردن آنھا  در اولي
اتی. شود ھا می قدم، ھمين امر باعث بوجود آمدن سوءتفاھم و رنجش از بيش در حالتی که مسأله بر سر به دست آوردن شيئی حي ورد ني ه م تر باشد ک

ين رقابت موفق می تری به خود می از يک نفر است رقابت بين آن افراد شکل جدی ه در ا پيروزی و ديگران احساس گيرد و فردی ک شود احساس 
تواند شدت بيشتری بگيرد طوری که آدمی نتواند به قوانين رقابت پايبند ھای ايجاد شده می بسته به اھميت موضوع مورد رقابت، تنش. کنند ناکامی می

د باشد و در صدد بازگرفتن آن چيزی که از دست داده است با ھر وسيله وع خود برآي م ن بردن ھ ان  ه آدمی. ای که دارد حتی از مي تی ک ع وق در واق
برای روی اين زمينی که منابع محدود دارد زندگی می ور از رقابت و کشش  ساکنان آن نيست مجب ن  به طور مساوی بي نابع  کند که امکان تقسيم م

يت مضافاً اينکه نيازھای آدمی پايانی ندارد و او تا آن ميزان می. باشد برآوردن نيازھايش می ه امن ه دست آورد ک د ب رای آن خواھ ه ب ا شود ک اش مھي
ته است ھای فراوان درگيری نمونه. ھيچ مرزی وجود ندارد انھا وجود داش ن انس تاريخ بي ذا و مسکن از اول  سر آب و غ تنتاج. ھا بر  دينجا اس ا ب ھا ت

ه. ی آدمی از قبيل خوراک و پوشاک و مسکن بودند ی نيازھای روزانه درباره از طرف ديگر آدمی عالوه بر موارد ذکر شده ھمچنين دوست دارد ک
دگی. طرز زندگی خود را بر ديگران تحميل کند ه در نظر ھر کسی آن طرز زن ه است درست چرا ک ه پيش گرفت وع زندگی ای ک ترين ن ترين و بھ

دگی و استدالل ھا و روش تعدد انديشه. ی خود بر ديگران مجاب کردن حس بودن خويشتن است يکی از داليل تحميل عقيده. است ھا و ھای متفاوت زن
د آن افکند که نمی دھد و او را در گودی می ھدفھای متفاوت، فرديت آدمی را در معرض تھديد قرار می ه می دان ا آن چه ک ه و آي ا ن د درست است ي کن
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زايش می. نيازی که دارد نيازی واقعی است که بايد داشته باشد يا نه ر موجوديت آدمی را اف ين ب ا ديگران، يق د و اشتراک بر سر يک موضوع ب دھ
به. اش از آنچه که بايد انجام دھد و آنچه که نبايد انجام دھد راحت شود آورد تا خيال زندگی او را به شکل مجرد در می ه آدمی  يل است ک ين دل به ھم

ا شود و از اين حس اشتراک بر يقين موجوديت ای و راه و روشی با ديگران مشترک می ورزد چرا که در عقيده ھا عشق می ايدئولوژی اش در اين دني
ده. شود افزوده می ندارد آن عقي ده او دوست  ا عقي ه دارد را ب ده ای ک ه تعويض ھر عقي چرا ک د  گری عوض کن له ی دي ه منز ن ای ب به دور انداخت ی 

ته است اش و در نتيجه قسمتی از وجودش می ای از زندگی دوره ده زيس ه. باشد که با آن عقي ده ب يل عقي ال و در حالت تحم رای انتق بل تالش ب در مقا
اه ديگر.گروھی ديگر، آن نيز ناچار از مقاومت خواھد بود چرا که اين گروه نيز به ھمان ميزان از عوض کردن رويه زندگی خود اکراه دارد از نگ

دگی دليل اين اکراه آن است که تغيير ھميشه انرژی زيادی را از آدمی می رآوردن نيازھای ديگر زن به ب خوش ستاند و بر او که در شتاب  اش است 
دھا دوست ی تازه ايد که بر سر ھر مسأله نمی ود و بع رده ب ر آن عادت ک دا ب ه از ابت دگی خود ک تا الگوی زن ند  دان عشق ای تمرکز ک اش داشته و ب

باس تقدس. ورزيده بود را بسنجد و تغيير دھد ل برخی از اين الگوھا با ل مردم ديگر قائ ندگی  ر خود در عوض کردن الگوی ز حق بيشتری ب شان 
ذيرفتن آن است شوند چرا که مدعی ھستند که از طرف نيرويی آسمانی وظيفه می اگزير از پ ه. ای به آنھا محول شده است که ھر آدمی ن از آن رو ک

ھر ھا استنتاج می شود چرا که اين انسان آيد تمايل گروھی از آدميان بر قبول آن زيادتر می در اين موارد پای نيرويی غير زمينی به ميان می ه  د ک کنن
اورای ھای خود می ی انديشه دھد زاده گويد و ھر راھی که نشان می ی خاکی ھر چه که می کس روی اين کره يروی م باشد اما اگر آن گفته از طرف ن
اگر اين الگوی آسمانی بخواھد بر کسانی که الگوی آسمانی متفاوت و خاص خود را دارند تحميل شود. تر است تر و قابل اطمينان زمينی باشد درست

ل. ھای بسيار شديدتری را توليد خواھد کرد و در نھايت بر اصل وجود الگوھای آسمانی که با ھم در تضاد ھستند شک خواھد شد تنش ابراين تحمي بن
اوت می شود و از آن رو که اختالف در ايدئولوژی ھا می عقايد نيزموجب بروز تنش در ميان انسان مان دو فرھنگ متف د ھا و عقايد غالباً بين مرد باش

سطه کنند چرا که در نظرشان انسان آدميان حتی از جنگ برای تحميل روش زندگی خود بر گروه ديگر ابا نمی ی اينکه وجه ھای فرھنگ ديگر بوا
د و در واقع آدمی در ناخودآگاه خود تنھا بر آنھايی ارج می. توانند حتی کشته شوند اشتراک کمتری با آنھا دارند می با وی دارن تراکی  دھد که وجه اش

تر می شود حس پذيرفته ھر چه احساس غربت در افکار و عقايد و ظاھر و زبان بيشتر می يز کم وق يکسان ن ئل شدن حق ان در. شود شدگی و قا آدمي
تر در اين دنيا خواھند زيست چرا ی خود را برديگران تحميل کنند و آن را گسترش دھند با خيال آسوده دانند که ھر چقدر بتوانند عقيده درون خود می

دارد. که چيزی نيست که موجوديت آنھا را که از عقايد آنھا تشکيل شده است به نقد بکشد برای زيستن وجود ن ی  آنھا از دنيايی که راه و روش مطلق
ه توافق بر سر عقيد. ای مشترک نبرد کنند شود که بايد با ھمه بر سر رسيدن به نتيجه نفرت دارند چرا که در اين حالت دنيا در نظرشان آوردگاھی می

د کند و لذت زيستن را برای آنھا افزايش می و يکنواختی اين دنيا آدميان را از شر فکر کردن بر سر درستی و نادرستی امور آزاد می وع و. دھ ا تن ام
م می کنند می ی يقين بر آنچه که ھستند و آنچه که می ھا را که زاييده پراکندگی در افکار و عقايد، آرامش آن د باشد بر ھ ه در. زن ان ک ن رو ھمچن از اي

ا يکديگر. باشد اين نوشتار کوتاه بدان اشاره شد زيستن در اجتماع ناگزير از تنش و تفاوت و تبعيض و جنگ می نابع مشترک ب سر م ر  يان ب ا آدم ي
ی حقوق بشر ای درباره ھای تازه با اينکه ھرروزه قانون. تر کنند خواھند حس بودن خود را با انتقال افکار و عقايد خود محکم شوند و يا می درگير می
ازه شود و ھر روز حقوق و جان آدمی ارزشمندتر شمرده می وضع می ای ت د و راھھ ی زندگی و شود اما به ھمان ميزان به خاطر رشد ھمزمان عقاي

ند و. شود ھای اقتصادی، ميزان تنش بين آدميان ھم زيادتر می کم شدن منابع تغذيه و رقابت دگی ک به ھمين خاطر تا زمانی که آدمی در اجتماعات زن
د د ش اگزير از تنش و جنگ خواھ ان ن بپردازد ھمچن ه. بر سر به دست آوردن چيزھای مشترکی به رقابت  رد و ب اه ب ا پن ه غارھ د ب ا آدمی باي پس ي

ره. تنھايی زندگی کند و يا در جوامع بر قدرت خود بيافزايد تا در اين رقابت بازنده نباشد داد غارھای ک يار در نھايت با توجه به اينکه تع ن بس ی زمي
! ماند تا وی بتواند انتخاب کند کمتر ازتعداد آدميان روی آن است تنھا راه دوم باقی می

ی ھزارتو مجله

6

187 of 952



 

 سه روايت بر يک پيرنگ
 

 
 

م. فرمانده به صف سربازھا نگاه کرد.  فرمانده خسته بودروايت اول ه و به ھزاران جفت چشمی که دوخته شده بودند به دھانش، چش که ديگر ن ھايی 
رد چيزی: فرمانده گفت. ھراس مردن داشتند، نه عذاب کشتن فردا روز مھم و سختيه، ممکنه تعداد زيادی از ما فردا از ميدان برنگرديم و احساس ک

ھدفی را که براش جنگيدند» اول«: گردد دو چيز را ھرگز فراموش نکنند فرمانده ادامه داد، آنھايی که فردا برمی. اندازد دارد بيخ حلقش را چنگ می
د ھايی که فردا برنمی و آن. ھايی را که برنگشتند آن» دوم«و  موش نکنن دفش است و» اول«: گردند دو چيز را فرا ان يک سرباز مرگ در راه ھ پاي
ناگھان يکی از سربازھا از وسط آن جمعيت. ی عجيبی دارد گردند شما را فراموش کنند ولی تاريخ حافظه ھايی که فردا برمی ممکن است آن» دوم«

خاک،.  مادرش تا آخرين لحظه پای رسول ماندروايت دومشود؟  فرمانده پس تکليف بقيه چه می: گفت ر  د زي تا وقتی که مثل يک قطره آب آرام چکي
پا نداشت. رسيد اش نمی ھا به جنازه رفت سوی قبرستان، قدم سبک می: گفتند کنندگان می تشيع شتند ھر روز تنگ غروب ويلچرش را می. رسول  گذا

نامعلومی در فضای کوچه انگار ھا را تماشا کند، رسول ھم با آن نگاھی که خيره می تا گذر مردم و بازی بچه. ميان دو لنگه در حياط قاط  ه ن د ب مان
ا طبيعت کوچه يکی خواب، رسول مدت که از زمان و مکان جدا بود و در اليتناھی شناور، چشمھايش ھميشه سرخ بود مثل آدمھای بی ه ب بود ک ھا 

د ديگر به چشم نمی... ھا شده بود، مثل درختھا ،ديوارھا، پنجره ھم ھيچ بچه. آم ا سفارش ھای کوچه  ه مادرھ تند از بس ک ارش نداش ه ک اری ب وقت ک
ه موجی را ادا می. کرده بودند مبادا رسول را اذيت کنيد، چون اين طفلکی موجی است ن کلم ه اي بار ک ام در ذھن بچه و ھر  د موجی از ابھ ا کردن ھ

يد گوشه آسايشگاه. شد ايجاد می م چک ر خاک، او ھ د زي طره آب آرام چکي ل يک ق ه مث روايت... مادرش تا آخرين لحظه پای رسول ماند، تا وقتی ک
از. ی خاطراتش فرمانده روزھا يا با مدالھا و آلبوم تمبرھايش سرگرم بود يا با دفترچه.  سالھای زيادی گذشته بودسوم اھی دفترچه خاطراتش را ب گ
يير می ھای را به بعضی صفحات اضافه می کرد، چيزی می ات را تغ ان بعضی اتفاق م پاي اھی ھ رد، گ ود. داد ک ده ب ته ش االی صفحه نوش ستان،: ب لھ

يه چه می«: ھای آن صفحه توجھش را جلب کرد اين جمله ميان نوشته. چھارم نوامبر، نيمه شب »شود؟ يکی از سربازھا امروز پرسيد پس تکليف بق
شار می خ حلقش را ف ه بي رد يک چيزی پنجه انداخت د فرمانده حس ک رد. دھ ايين آن صفحه اضافه ک ده پ قدمت خلقت: فرمان ه  اريخی دارد ب جنگ ت

... انسان
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ه دا کين ود در ابت لک می. ای نب ر دور ف ه ب دگی ھمانگون د زن ه باي د ک اميم. چرخي تا دشمنی بن بود  دا ن رای. اش حس گنگی در دل کسی پي ود ب ی نب دليل
زد، آونگ. ھا ورزی و آبی آسمان ھمانقدر زالل بود که دل انسان کينه ل را بري خون ھابي اد روزی  نه شايد از ھمان زمان که قابيل در دلش افت ھای کي

سانيت. ياد مشيری، از ھمان روز آدميت مرده بود شايد به قول زنده. رجز خواندن را برای بشريت شروع کردند ه خشت اول ان بود ک شايد اين قابيل 
م. را به بيراھه برد و کينه را به فرزندان آدم آموخت دامتش جنگ نميکن خوری ن ھر که فدا نميکند دنيی و دين و مال و سر گو غم نيکوان مخور تا ن

تا» سعدی«اگر دست به تيغ ميبرد بلکه به خون مطالبت ھم نکنم قيامتش  شايد کسی نداند اولين بار چه زمانی، چاقويی يا چيزی مشابه به آن تيز شد 
.ی اولين قبايل بشری برای حمله به ديگرانی چون خودشان چه بوده است روزھا ندانيم انگيزه شايد ما اين . برای ريختن خون انسانی ديگر آماده شود
ه ھا کم و از آن پس بود که جايی در قلب انسان ا کين باز شد ت انی ھا و دشمنی کم  ر پيش ل ب ند قابي ز شود، لبخ ه لبري اه ک ه شود و آنگ ھا درون آن ريخت

ا می. ای ديگر تمام شود انسانيت ناتمام بشری بنشيند تا انسانی ديگر با ضربه دين ھزار سال از آن روزھ ذرد، چيزی در اين روزھا در حاليکه چن گ
ه. نھاد بشريت تغيير نکرده است ان جای ھميشگی کين لب انسان ھا در ھم د ھا می شان در ق نوع ھای بی دل. مانن ھر  نار  ان معصوم، در ک اه کودک گن
د از راه. آموزد چگونه کينه بورزد آموختنی ديگری، خوب می ای در آورد چگونه دشمن کسی شوند و چگونه سعی کنن ايد. ھای مختلف او را از پ ش

ھايش آلود قابيل، وقتی ضربه ھمان نگاه خشم. اش را از خاک انسانيت درآورد ھای انسانھا، برای ھميشه ثبت شد و ديگر نتوان ريشه چيزی داخل قلب
ا. اش ناميم ای که ما دشمنی می ی تاريخ جاودانه ماند و شد ھمين کلمه ھمان نگاه در طی ھمه. آورد را فرود می را ب اگر مر تو را صلح آھنگ نيست م

به انی  ان مع تو ای جان سر جنگ نيست تو در جنگ آيی روم من به صلح خدای جھان را جھان تنگ نيست جھانيست جنگ و جھانيست صلح جھ
به 142شايد عدد » موالنا«فرسنگ نيست ھم آب و ھم آتش برادر بدند ببين اصل ھر دو بجز سنگ نيست  تم  قرن بيس ميليون قربانی جنگ در طول 

ه . سار کدام درخت جادويی به خواب رفته است دھد که انسانيت زير سايه اما به خوبی نشان می. ظاھر کوچک باشد الی است ک ن در ح ون 51اي ميلي
ده است ام بی. قربانی جنگ در طول قرن بيستم، تنھا پس از جنگ جھانی اول ثبت ش داد و ارق ايد اع فاع پستی قلب جان ھيچ ش د ارت دام نتوانن ھای ک

ه گاھی قدرت، گاھی شھوت و گاھی ثروت را می. ھايی را نشان دھند که روزی پاک و معصوم قدم بر خاک گذاشتند انسان پای ھم ين توان در جا ی ا
تار رد کش دا ک م پي دند، ضجه نعره. ھای عظي م ش اريخ گ ول ت ه در ط ايی ک ه ھ ه در الب وش می ھايی ک ه گ وز ب اريخی ھن ب ت ند الی صفحات کت .رس
دند، ی سرزمين ای ديگر حکمرانان تازه  شدند و عده ای کشته عده. گناھی که در راه اھداف ديگران، تمام شدند برای ھميشه ھای بی ن انسا د ش ھای جدي

ه. ھايی به زير خاکستر ننگ نشستند ھايی درخشيدند و نام نام. جويی آنان نيز با مرگشان پايان گرفت اما کام اريخ شرمگين ھم ا و ت ه ی روزھ يی شد ک
ان بگشای. فرزندان آدم، به روی يکديگر تيغ کشيدند ھنر گوی گريب ا اھل  ای دوست دل از جفای دشمن درکش با روی نکو شراب روشن درکش ب

» حافظ«وز نااھالن تمام دامن درکش 

سرزمين رويايی
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 دوست يا دشمن : جنگ و سينما
 

 
 

ر بديھی است که جنگ بر سوی ديگر رابطه، بيشتر تاثير می. ای متعادل و دو سويه نيست رابطه جنگ با ھر عنصر ديگری رابطه تر اث ذارد و کم گ
پس از آن. سينما زمانی که نوزادی بيش نبود دو جنگ جھانی را پشت سرگذاشت. سينما نيز مانند ھر ھنر ديگر با جنگ مرتبط بوده است. پذيرد می

وده است ؟. سپتامبر را شاھد بوده است 11نيز و تا امروز سينما جنگ سرد، جنگھای بزرگ و کوچک محلی و  ه ب ينما چگون ا س اما رابطه جنگ ب
دند. سينما بيش از ھر ھنر ديگری در خدمت جنگ بوده است ل ش پس از. در جنگ اول جھانی برای تصويربرداری از مناطق جنگی محدوديت قائ

ند تند کرد به ساختن مس ه. رفع اين محدوديت سينماگران به جنگ پای گذاشتند و شروع  تندات بيشتر در جھت تقويت روحي ن مس ه اي ديھی است ک ب
بود. ھای جنگ داخلی طرفين تخاصم بود تا نشان دادن پليدی ا پس. ھاليوود ھم پيش از ورود اياالت متحده در قبال جنگ موضعی منفعل برگزيده  ام

به جنگ می اکنون ھاليوود برای مادرانی فيلم می. از ورود آمريکا به جنگ اين موضع به کلی تغيير کرد تادند ساخت که فرزندانشان را  ينما: فرس س
را می ه جنگ ف ردم را ب د م وده و ھست. خوان ی ب افع مل افظ من اليوود ح توديويی ھ ام اس ا  1942از . نظ دود  1945ت ل  500ح م از ک م 1700فيل فيل

سينما ھمين.*  ھاليوود جنگی بودند يز موضع  تان ن ان و انگلس بود در آلم ه  وده است. گون م ب ينما ھ به سود خود س ا  ن خدمت ام وان. اي ه عن ينما ب س
ازند، زندگی ترين ھنر زمان خود به بلندگوی دولت پرمخاطب تند بس تی مس ا حمايت دول تند ب ه توانس کرد ک از  ھا تبديل شد و فضا را برای جوانانی ب

ايد سينما اگر می. قھرمانان جنگ را تصوير کنند و سينمای جنگ را به وجود آورند خواست راه ھنرھای ديگر را پيش بگيرد و سکوت اختيار کند ش
اين. رو داشت و ھيچ تعللی جايز نبود فراموش نکنيد که سينما رقيبی قدرتمند به نام تلويزيون را پيش. ھا وقت نياز داشت تا اين چنين رشد کند به سال

ه می گ دوم ادام ان جن ا پاي ان و ت ينما کماک ه س د روي ده. ياب زرگ، برن گ ب له دو جن م می ھا از قھرمانی در فاص ان فيل ده ھايش ازند و بازن ھا از س
ان. طلبی مردم تقويت شود رسد و بايد روحيه جنگ کشد، حزب نازی به قدرت می اين نگاه تلخ ھم البته زياد ھم طول نمی. ھايشان شکست ينمای آلم س

خودش می. زند می! پروری و تبليغات جنگ دوستانه ھم دست به قھرمان ه  د با پايان جنگ دوم و سپری شدن چند سال اما، سينما ھم مانند ادبيات ب .آي
چ چيز زشت ھا ھم درمی کارگردان ه ھي د ک م شکل می. تر از جنگ نيست يابن م ک ينمای ضد جنگ ک يرد س ھم يکی از خدمت. گ ن  ه اي ھای جنگ ب
د. سينماست ينمايی است. جنگ بستر بسيار مناسبی را فراھم کرد تا سينما وجه ملودراماتيک جنگ را آشکار کن ه س ه گون ن بستر ھم ھای صحنه: اي

ا. اش بود جنگ دوم اما موھبت بزرگ ديگری برای سينما از نوع اروپايی. جنگ عظيم و گيرا ھستند و آن چه در جنگ بسيار است، تراژدی است ب
ه می آغاز جنگ آمريکای محافظه ستوديويی ک به وطن بازگشت کار با آن نظام ا رد و  ع ک ه سرعت بساطش را جم عد، ب ا را ببل ينمای اروپ .رفت س

من  اکنون فضای سينمای اروپا خال را تجربه می که  از شد  دربزرگ«کرد و فضا برای نسلی ب سينما پ ی  که اگر. خوانمشان می» ھای طالي انی  کس
و بسازد که موج ن در پشتوانه نداشت  ل برسون و .نبودند سينمای فرانسه آن ق انی مث دريج کمرنگ... کس ه ت ين ب پس از ا ينما و جنگ  ر دوستی س ت

يير می ھايشان دامن می در طول جنگ سرد سينمای آمريکا و روسيه ھمچنان به تخاصم دولت. شود می چيز را تغ ه  اره ھم د زنند اما ويتنام به يکب .دھ
بوده است) با آن غرور ذاتی مردمش(جنگی رخ داده است که آمريکا  اليوود . برنده آن ن د ھ به بع ا  ن ج ينما(از اي ع آن س ه تب بيش از پيش ضد) و ب

تيم... ھا و  ھا، اسکورسيزی کند که شاھد درخشش استون جنگ آن قدر ميان مردم چھره زشتی پيدا می. شود جنگ می ه نظرم. ھس ما ب م ا بار ھ ن  اي
شوند و از سوی ديگر از يک سو آثار بسيار غنی سينمايی با الھام از جنگ و اکثراً در نکوھش آن ساخته می. جنگ تاثير مثبتی بر سينما داشته است

ازد نشان دادن خشونت جنگ، راه را برای نمايش خشونت به سبک اسکورسيزی و پکين پا در سينما ھموار می تم. (س ينما نيس ق خشونت در س مواف
ه موجودات ای سازد،  می 11/9مايکل مور فارنھايت .سپتامبر ھم اثری مشابه دارد 11). قيدتر باشيم راستگوتريم اما معتقدم ھر چه بی تی اسپيلبرگ ب

ده نشد، در  و اين. سازد شوند و اوليور استون اسکندر را می متخاصم جنگ دنياھا تبديل می نام برن 11ھا ھمه به علت ترس ملتی است که اگر در ويت
د يادمان نرود که فيلم جنگی خوب می: جنگ اما خدمت بزرگ ديگری ھم به سينما کرده است. سپتامبر يقيناً بازنده است ھم باعث. فروش ن امر  ھمي

تاثير جنگ را. اما سينمای خودمان. کوبريک، اسپيلبرگ و ديگران. ھای جنگی را ببينيم شده است در کارنامه سينمايی بسياری از بزرگان سينما فيلم
ی ت م تر مثب ان بيش ينمای خودم ر س ل. دانم ب ه دو دلي ه: ب ان وج ت ھم ه عل گ، ب تيم جن ينمايی نداش ر اصالً س ه ديگ رايطی ک ه در ش ت آن ک نخس

البته اين دوره آثار ارزشمندی را ھم به. مان دوباره فعال شود و حتی اگر تا حدودی سفارشی باشد به حياتش ادامه دھد اش، باعث شد سينمای تبليغاتی
مندانه بيضايی. مان افزود سينمای يار ھوش ر بس د اث ه کوچک: مانن ل ھوشمندی. (باشو غريب د دلي حدس بزني ان  ھم خودت که جنگ) اش را  و دوم آن 

ينماگر نمی. کيا ھايی مثل حاتمی جوان. سينماگران بسياری را به سينمای کشورمان معرفی کرد شايد ھرگز س ود  دند کسانی که اگر جنگ نب جنگ. ش
ا  به نظرتان در سينمای بی. مان گذاشته است که ھنوز ھم ادامه دارد يک اثر مثبت کوچک ديگر ھم بر سينمای الی(بضاعت م چ) از وجه م رای ھي ب
ينمای خرج می» دوئل«اثری از ديگر ژانرھای سينمايی به اندازه  ول س به شود؟ چرا راه دور برويم، تبليغات و نوع اکران دو اثر متفاوت و معق مان 

پای چپ«و » به آھستگی«ھای  نام ر  زرگ زي ل ب د» طب م مقايسه کني ا ھ امی از حاتمی. را ب با ن م دوست دارم مطلب را  ام کن ا تم ل. کي ه يک دلي :ب
د اد بياوري ه ي رده است  حاتمی. موضعی که برای سينما در قبال جنگ در سطرھای گذشته خوانديد را ب د را طی ک ن رون ا ھمي م دقيق ا ھ م. کي دا فيل ابت

شانمان می کند، کمی بعد اما فقط جنگ را به تصوير می سازد و تبليغ می قھرمانانه می يی جنگ و عواقبش را ن د و امروز کشد، چند سال بعد چرا دھ
ازد به گمانم اگر جنگ ديگری رخ ندھد بايد شاھد حاتمی کيايی باشيم که ديگر فيلم جنگی نمی. سازد ايم ضد جنگ می که از جنگ دور شده جنگ. س
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دارد و سينما خدمات متقابلی برای ھم انجام داده ده. اند ولی آيا ارزشش را داشته است؟ جوابتان اصالً به اين که چقدر شيفته سينما باشيد، ربطی ن رانن
. ام  نقل به مضمون کرده» مفاھيم کليدی در مطالعات سينمايی«و » ھنر سينما«ھای  بسياری از ارجاعات را از کتاب. * تاکسی را دوباره ببينيد

ی ھزارتو مجله

10

191 of 952



 

 افتد که برنامه تلويزيون تمام شده می يادم 
 

 
 

حرف قشنگی زد يری و فکر می«گفت . يک يک روز، يک احمق  تی داری راه م ه وق نی ھم و«چيز،  ک تو، »ت ه و  ه«ئ تی داری راه»چيز ھم ی، وق
ه ی جھان برای تو داره فعاليت می کنی ھمه ميری و فکر می اه کن و ھم ا نگ باال و از اونج ببر  ن رو  ه، دوربي توی يک ی آدم کن ا ھای اطراف رو  نم

و و يادت بيفته که ھر کدوم از اين. بگير ل ت ه، مث ھر کدوم. ھا، يه آدم ه  ه ک ادت بيفت تو و ي ل  يايی دارن، مث يه دن قط . شون،  ه ف ه ک ادت بيفت و«و ي »ت
ند  نيستی؛ صد و چند نفر ديگه، ھمون ا دارن و صد و چ د دني صد و چن خودت،  ا، نزديک  ان«ج شه از خودم دور» .»مرکز جھ دو دو چيز را ھمي

تاد انگار نه قرار است بميرم، و نه در جايی که من نشسته. مرگ و جنگ: ام ديده می د اف اق خواھ ون . ام، جنگی اتف کيفيت را  اينچی خوش۵۴تلويزي
ده می. کنم روشن می ته ش دام جنگ کش فر  بينم که چند نفر در ک د ن د تصادف، چن خود را از دست داده«اند و در چن د جان  ه. »ان ا ن اق اين... ام ا اتف ھ
م، سه ھميشه، خيلی دير يادم می. مرگ ھم... جنگ به من نخواھد رسيد... اوووووه. ام من اينجا نشسته. نيفتاده است من در آن افتد که غير از جايی که 

با ھر و ھميشه، خيلی دير يادم می. اند ھم، جھان جريان دارد ی من و غير از آن صد و چند نفری که در محدوده ه  افتد که جنگ يعنی چه، و مرگی ک
. کند ش، يکی از آن ميلياردھا جھان را نابود می بار آمدن

فرقی ندارد
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War or Fight 
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 برای ماِه شبم، ثمرخاتون
 

 
 
نو. ولباس ِميت است ی رخت  ما، به قاعده ِجا اسباِب کتابت اين ِت اش ِت پاک سی پش م از سر پي تفنگچی را چه به دفتر و دوات؟ اين دوخط عريضه را ھ

د وجب از شرح احواالت شايد کفاِف نيم. کنيم تحرير می ان را بدھ به. م که  ربال  ين دورِی پ ِت ا ده حکاي ا َسواست جان خري يِت مردانگی م .ايم، از روا
يد.  ی ترِک عاشقيت ھرچه ھست، پاِی اين دِل وامانده کفّاره تيم. حالل کن بی نداش اِب حضور اجن ستيم خدای نخواسته دلواپس. ت عرض نکرديم، خوا
تابوِت حضرت. بوس تان محض دست اوِل انگور، مشّرف شديم خدمِت آقاجان. مان نمانيد احوال ه فرمودند با اين وضع اوضاع، زبانم الل،  م ب عالی ھ
ده فی. ی ما گران است شانه ع بن سر التفاتی الواق شان، از  د نوازی اي ه دارن سرکار علي ه  ه ب ا ارادت. ست ک يم؟ ام ه کن يم ِگل ه باش ا ک به جماعِت م شان 
ن مدت خانه ی دم مرگ و اخوِی عليل خودتان واقفيد که اگر حاِل نزار اين والده.  ھم نگفته پيداست چی امنيه م اي ا ھ ديم نشين نمی مان نبود، م ن. مان گفت

از است عرضگی حکومتی ايحال عجالتاً که از بی علی. زيری المثليم در سرفرازی و سربه ندارد؛ شکر رِب رحيم که ضرب ه مملکت ب ، پای اجنبی ب
نی می و يوميه راپورِت بی اموس ايرا ان آزرده عفت شدن ن رداروز خاطرم که ف ديم  ظام درآم تزام ن ه ال يف ب م حسِب تکل ا ھ د، م .ی غفلت نباشد رس

ی جنگ شديم که الاقل منفعِت حضور و کفايِت وجودمان به تمام اھل کار رعيت؟ شريک قافله رشادتی که فقط در تيمچه دھان به دھان بچرخد، به چه
د آقاجان. ُملک و مملکت برسد تاده ضميمه. تان ھم خبر دارن ه سه ی کاغذ يک عکس فرس شی شخصاً ب درخاِن عکاسبا اِب ميرزاحي ه جن شاھی ايم، ک

ن حرام. از حصبه سقط شده. مفلوِک زيرپايمان از قماش روس است. اند مرحمت کرده اھد به سفارش ميرزاحيدرخان، ھمي ه ش رديم ک زاده را دراز ک
د اگر آقاجان ی ھمايونی روی کاله  مبارک که به نقش جقّه حواس. اين دوماه و پنج روز جنگاورِی ما باشد ان رخصت مان ھست؟ بزرگی کنيد، ببيني ت

ھم نزديک ی دم مرگ  حکماً نزديِک والده. دھند، ما به ھمين اندازه کافرُکشی بسنده کنيم، برگرديم می ی. تر است مان باشيم، به رضاِی خدا  عزِت عال
. مزيد
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 جنگ البته بد است
 

 
 
بديھی و روشن چنان بر زبان می. جنگ بد و صلح خوب است. ١ ا  دازه روراست. تريِن امور است آورندش گوي ن ان تاريخ اي الِی  اِه ع را دادگ ا چ ام

ن اصيل. ٢نبوده و اين بداھت را باور نداشته است؟  پراتوِر روسی  استالين ـ اي گيرد می –ترين ام قب ب رِد صلح ل ه م خاست چه می او آن. شايست ک
صلح و بده بسته آورد و دل بدوِن توسل به جنگ به دست می به  تان گِی شگفتی  بزرگ داشت بس ی جنگ را بزرگ. ھاِی  نِد سرمايه گوي رين ترف داری ت

ان،. ِی روزولت يا چرچيل محبوب نبوده است با اين وصف او ھرگز به اندازه. بايد گريخت دانست که از آن می می راِی مردم ا ب ن حساب آي پس با اي
ِد لشگرکشی و آزادسازی. آزادی اغلب جز آزادسازی معنايی نداشته است. ٣صلح ارزشی درجه دوم نيست؟  اريخ نيازمن زرگ ھا در سراسِر ت ھاِی ب

د گی را حس کرده ايشان با پوست و گوشِت خود درد را و برده. تر از ھر کس دريافته باشند اين را شايد يھوديان به. بوده است پس جنگ چيست. ان
بود؟ و او روزنامه. ۴! جنگ آزادی است! ِی دردھا است جنگ پاياِن ھمه -ای يھودی؟  عراق درست  ا  يا جنگ ب يد آ نگاری از کاندوليزا رايس پرس

ته اِی دس ه در گورھ ده پاسخ گفت اين را از ھزاران نفری ک يد جمعِی صدام يافت ش د پرس ه می. ۵. اند باي وييم، فعل از جنگ ک به گ يد  اِی ماضِی بع ھ
شته. ۶. کنيم ھاِی ماضِی نقلی نياِز مبرمی پيدا می آيند و در مقابل به فعل کارمان نمی که در گذ ه من گفت  ياِت فارسی ب ھاِی دور، يکی از استاداِن ادب

نگاھی سرسری به تاريخ بياندازيم، مگر آزادی و. ٨. اند نفِی جنگ و اسارت اغلب دو روِی يک سکه. ٧. اند برده ھنر را مترادف با جنگ به کار می
د مشکِل اساسِی مخالفاِن جنگ اين است که شعوِر تاريخِی خود را از دست داده. ٩اند؟  آزادسازی بدوِن ھم معنا داشته قديمی بخشی از نوشته. [ان ]ای 

و که ارزش کنند؟ ايشان در نھايت راھی ندارند جز آن مخالفاِن جنگ براِی رسيدن به منظوِر خود چه می. ١٠ درِت داراِی نظمی ن ھاِی نويِن يک ابرق
ته. ای است ھاِی آمريکا ھدفی نو دارد، داستاِن اين جنگ داستاِن تازه جنگ... ھاِی تاريخی مخدوش کنند سازی را با شبيه تان ورشکس ا داس ھاِی گان تنھ
تاِن ام دانند حال آن کھنه می ماِم ارزِش داس ه ت ه نيست ک ه کھن ين است ک ديمی بخشی از نوشته. [روز در ا يرا جنگ. ١١] ای ق ن س اِب يشوع ب در کت

. ترين دليل است که از جنگ دوری نبايد گزيد اين خود بزرگ. نکوھش شده است
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 سھم نسل من از جنگ
 

 
 

افتيم در خيابان ای است که دور گردن بياندازيم و بعد از شنيدن صحبت سھم نسل من از جنگ چفيه اد  ھايشان در مسجد راه بي ا فري م جنگ يک ھ زني
ه ھر. حماسه بود تا نگذاريم خون شھيدان پايمال شود و نشان دھيم راھشان ادامه دارد، حتی اگر دشمنی نباشد کی است ک سھم نسل من از جنگ متل

تند و حتی شان  و مسخره» حاجی بجنب که سيدتو کشتن«ھا بياندازيم  سر بسيجی از گاھی پشت نی ھس ه عجب متحجرا کنيم و برايشان دل بسوزانيم ک
رزمين. اند چه بوده است يکبار فکر نکنيم آنچه اينان مسحورش شده ياد زي افتيم و  سھم نسل من از جنگ صدای آژيری است که ھر از گاھی يادش بي

ه اغلب نمی ھا که بوی نفت می خانه گوش می دادند و انتظاری ک ار  ه اخب ن ھم چرا اي تيم چيست و اصالً مگر چه خبر است و  شه دانس ه ھمي د ک کنن
ده درش غرق می سھم نسل من از جنگ حيرتی است که از » ...دالورمردان«گويد  می دن مصاحبه جناب فرمان قتی می خوان ه در آن شويم و د ک گوي

من شود آدم يعنی چه خرج شدند؟ چطور می. عمليات دو گردان خرج شدند ھا خرج شوند؟ اين چه لفظی است؟ مگر آنجا زمان ايستاده بود؟ سھم نسل 
چه. خواستيم داوطلب بيش از حد نياز بود شکن می ھای جناب فرمانده که وقتی خط از جنگ وحشت است از شنيدن حرف اين چه تفکری است؟ مگر 

ده می جوی آن ط عقي وده است؟ مگر فق اکم ب ه نمی جا ح ن را ترجم چيزی باشد؟ چرا کسی اي ن  د محرک يک چني د؟ سھم نسل من از جنگ توان کن
کنی، ترين گوشه ترين گوشه تاريخ معاصر مقدس که از تلخ فھميد و تماشای اين سرکوفت است که شما جنگ را نمی ی رد  و حتی نتوان  را بتراشند و ت

ان را. گويند، شايد افتخار بوده است که شايد راست می ه گلويم من از جنگ بغضی است ک ولی کجای کشتن حتی برای دفاع افتخار دارد؟ سھم نسل 
ينه. ھا که خرج درمان نداشتند و کسی ھم نداشتند گيرد از خواندن خبر مرگ شيميايی می چاکان رشادت؟ پس کجايند آن رھروان حماسه؟ کجايند آن س
ان خروار سھم نسل من از جنگ خروارھا عکس است که ھر سال در سال. ميرند جا کسانی می اين سال ھم روز آغاز جنگ بر سرمان بريزند و ھر 

ه تانک فقط بی. اعتنا شوی، نه عشق و نه نفرت سال قبل تا آنجا که بی وپ، ب ه ت سھم نسل من از. اعتنا به مرگ، به جنگ، به رشادت، به حماقت، ب
ھه اگر جنگی دربگيرد فکر می«: دھد جنگ سکوتی است که فرمانده در پاسخ خبرنگار می ه جب ان شور و شوق ب با ھم از  ان ب د جوان د کني ھا خواھن

» رفت؟

ميرزا پيکوفسکی

ی ھزارتو مجله

35

216 of 952



 

 بطالت امر موقت
 

 
 

نوال جنگ ھای موقتی اھميتی جدی پيدا می جنگ شرايطی است که در آن بيھودگی امور و نيکی«ی کودکاِن لبنانی  تقديم به خاطره ن م ر ھمي کند و ب
» شود يابد و تبديل به امر مسلم و واقعی می ی جزئيات به حق خود دست می ای است که ايده آن لحظه

ی حق ھگل، فلسفه
ا نشان می اندازی وسيع گويد جنگ باالترين معنای اخالق و ساير امور موقتی را در چشم ھگل می به م د تر  سخنرانی. دھ حق«ھای  ھگل جوان در 

ات را نشان می ھيچ«شود که جنگ  مدعی می» طبيعی و علم سياست د بودگی جزيي ما می» دھ اد  به ي يت جنگ  ند اخالق و فرد ه اموری مان آورد ک
با زور«سيسرو جنگ را . تری فھم شوند ی وسيع بايست در زمينه می دال  د تعريف می» ج د گرويوس می. کن که در آن«: گوي جنگ وضعيتی است 

دھد که روابط موجود بين دَول ديگر جنگ نشان می«: کند که جنگ يک نگرش است تامس ھابز بيان می» برند طرفين در حداکثر نگرانی به سر می
ه«برای کالوزويتز » .آور ملت است بار و تشنج جنگ بيماری خشونت«: گويد ديدرو می» .قابليت اعمال ندارند ا جنگ ادام ی سياست است، منتھی ب

تی. ی غير انسانی بودن حيات انسان است دھنده جنگ نشان. ی واقعی است و مانند ساير واقعيات پارادوکسيکال  ا جنگ عرصه ---» ابزاری ديگر وق
ُد«: و مالئکه گفتند» إِنِّی َجاِعٌل فِی األَْرِض َخلِيفَةً «: افتم که خدا گفت ياد آن روز می -مثالً ھمين لبناِن خودمان -گيرد جنگی در می ن يْفِس أَتَْجَعُل فِيھَا َم

َماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدک َونُقَدُِّس لَک ه مالئک نمی دانم آن افتد که من ھم نمی و باز يادم می» فِيھَا َويْسفِک الدِّ تند چه را ک ی می. دانس ی ول ه يعن دانم گلول
چرا جنگ می کفايت می. ھا فکر کنم الزم نيست ويتگنشتاين باشم تا به اين. چه، درد يعنی چه، خون يعنی چه م  ه انسان باشم و نفھم د ک چرا. شود کن

پا می عده ند ای دست و  ند و ھرچه بيشتر آدم بکش ده بمان چه بيشتر زن ھر  ا  د ت روزه بی جنگ ---. زنن ا ام شه حاصل اند، بی حاصل ھ اگر. تر از ھمي
به قيمت ھا طوری طراحی می ای، امروزه جنگ ای داشتند و بازنده ھا برنده روزگاری جنگ ر و فالکت را  ه فق ند، ک ته باش ده داش ا بازن ه تنھ شوند ک
ه ی اين جنگ چه کسی برنده. ھيچ گسترش دھند لحه؟ ن ندگان اس د کن ده آن! ھاست؟ تولي م بازن ا ھ د ھ ن ميدانن تی اقتصاد جھانی درگير جنگ. ی اي وق

ه در شرايط ھا می شود، آن شود وضع توليدکنندگان سالح ھم خراب می می خواھند سوار ھواپيما شوند و در شھرھايشان امنيت داشته باشند، چيزی ک
چه شد؟ در اولين جنگ کی بود؟ کی با کی؟ برسر چه؟ نتيجه ---. شود به ندرت يافت می -که امروزه به ناچار ابعادی جھانی يافته است -جنگی  اش 

ل اصلی. ھمين و بس. ی آن چه بود؟ روسياھی دو طرف از جنگ افروزی مورد آخرين جنگ چی؟ نتيجه ان دلي صادی حاکم انی و اقت ناکارامدی زب
امروز چی؟ . حتی برای کسی چون سقراط. ترھا جنگجو بودن فضيلت بود قبل. ھای امروزه است جنگ
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 زدايی برای جنگ فانتزی سياست
 

 
 

ی ھای نظامی ياد می که ژيژک از آن به عنوان آغاز عصر جديدی در تاريخ جنگ] طراحی ژنرال کالين پاول[فانتزی جنگ بدون تلفات  د، عمليات کن
ل می رايطی عم ود و ش ت قي اجم، تح ای مھ ه نيروھ وند  است ک ل نش اتی را متحم چ تلف ه ھي د ک ه(کنن رين نمون راق آخ نی ع ان) ی عي ن مي و در اي

يان آور افکار عمومی از سوی رسانه ی امر واقع برای اشباع حيرت سازی عمق فاجعه سورئال ن ب ھا و مطبوعات که آدورنو آن را به زيبايی اين چني
د می ه«: کن ی قھرمانان ا مرگ ه ب اران جنگی ک ه و خبرنگ رادران خط اول جبھ م ب ا فيل راه ب ير ھم ات، تفاس ات، تبليغ ل جنگ توسط اطالع محو کام
لت ھای ھوشمندانه کاری ميرند، معجونی است از دست می ام اين. افکن  در افکار عمومی و کارھای غف ير واقعيت تم رای تحق ا نشان ديگری است ب ھ
ه گويی سفالينه. شان در آن نھفته است جايی که سرنوشت واقعی: شان رنگ شدن تجربه، خأل آدميان آدميان و سرنوشت بی ھای زمخت واقعيت است ک

شده ھا تبديل به نقش انسان. جای واقعيت را گرفته ی  ه (» .اند ھای گذرايی در يک فيلم ھيوالي ه) 33اخالق صغير، قطع به مثاب الً جنگ  ی رخداد کام
انه دھد و خشونت جسمانی که برای چشمان ِخيره ھای رادار و کامپيوتر و بدون ھيچ تلفاتی رخ می تکنولوژيکی که در پشت صفحه ھا، بيش از ی رس

د تحمل ذير است ح ی. ناپ ر آن م ار را ب ه ژان بودري ت تلخی است ک د  حقيق ا کن داده است«دارد ادع ج رخ ن ای ديگر » .جنگ خلي ه معن تصاوير«ب
ان ه نماي اتيکی ک ان ديگری را می تروم ن انس ه م ن حقيقت است ک ر اي اھی ب ر واقعی ِجنگ و آگ م گر ام ق» کش ا از طري ده و ي ی سانسور ش ه کل ب
داف«از نظر ژيژک . شود واره شدن جنگ در يک فرايند تکنولوژيکی محو و ضدعفونی می غيرانسانی کردن و شی که اھ ن نيست  أله آشکار اي مس

ه شيوه ی محض، بلکه ب شده بمباران نه براساس مالحظات اخالق ان انتخاب  افع اقتصادی و ژئوپولتيک پنھ يوه[اند  ای گزينشی برحسب من د ش ی نق
گرا به جای اين که دخالت نظامی را در قالب يک انسان -بخشی اخالقی بلکه مسأله از آن بيش اين است که اين نوع مشروعيت]. آشکارا مارکسيستی

ه کند و به مداخله زدايی می نزاع سياسی مشخص جا دھد، آن را کامالً سياست بدل می ای در نوعی فاجع سانی  ه ی ان ازد، مداخل ر داليل س ی استوار ب
ی راپا خالق اده» .س ا س رای بربرھ ار را ب وده و ک ه در باھوشی و تخصص ب ه ناشی از بالھت نھفت ی ک د تر می داليل ن داوری«. کن ق و اي ايی دقي ھ

ه ھای مبتنی بر آمار و تجربه کاذب نگر و تشخيص آينده با جمل حوزه متخصص اند، ھمه اين مشاھداتی که  ين  شوند، ام شروع می ی از قضا من در ا
بر آن داشت) آدرنو، ھورکھايمر -دياکتيک روشنگری(» .ھمه اين اظھارنظرھای قطعی و مبنادار شايد ھمان بالھتی که ھگل و اخالف بسيارش را 

د ضروتی عقلی جھت درک و آگاھی بر وجه اتفاقی وجود کرانمند، پوچی چيزھا و دارايی«و » داور نھايی کشمکش«که جنگ را چون  ن کن ھا، تبيي
دگی ملت گيری برد ديالکتيک تاريخ و پيش ای برای پيش و وسيله ی آن کننده فرومان ان سالمت اخالق ا و نگھب که جنگ ھ اور باشد  ن ب ر اي د و ب ا بدان ھ
پارد وسيله دتری از روح بس مود نيرومن ».ی اصلی است که روح ملی نيروی خود را باز يابد يا يک دستگاه سياسی جاروب شود و جای خود را به ن

ا شواھد نشان می ده است ام وع تفکر منسوخ ش ن ن ه اي ط واژه شايد در نگاه اول به نظر برسد ک که فق د  ا دھن تاريخی ب ی و ديالکتيک  ھای روح مل
ی کلفت شان را عوض کرده دمکراسی، آزادی، حقوق بشر و و جھانی شدن جای ا منطق د و ب ا تھاجم ان تانه ي تر از منطق ھگل حق دخالت بشردوس

شناخته می) بار و خشن جنگ ھای فريبنده و فانتزی برای کاھش بار معنايی جنايت واژه(خارجی  به رسميت  ل و  ی تحلي انی اخالق .شود براساس مب
ه«گيری از  آميز جنگ برای دمکراسی، آزادی و پيش ستايش جنون يادين شھروندان تحت قيومت آن نقض گسترده و سازمان يافت انی بن وق انس ی حق

تانه. 11، ص 2مجله مدرسه ش (» .دولت ان می) مقاله آرش نراقی درباره مبانی اخالقی حق دخالت بشر دوس نه بي ه ژيژک قاطعا ن جاست ک د اي کن
ه» گرا گرايی نظامی انسان/ جويی  صلح«مشکل پارادايم  نی در» جويانه صلح/ گرايانه انسان«   نه در وجه نظامی آن، بلکه در وج ه است، يع آن نھفت

فرت ] در پيکار اجتماعی[روشی که دخالت نظامی  يان خشونت و ن ه قربان يره[رابه عنوان کمکی ب وق بشر] قومی و غ ه حق ر پاي تقيماً ب م مس آن ھ
ده(گرايی حقيقی  انسان/ جويی  بنابراين آنچه ما الزم داريم يک صلح. کند زدايی شده توجيه می جھان شمول سياست ظامی ش نی غيرن نيست، بلکه) يع

شد انسان/ جويانه زدايی شده، صلح ای است که از پوشش سياست گرايانه دخالت اجتماعی نظامی شده با ه نشان می» .گرايانه عاری  ه او ماھران د ک دھ
بری و فعاليت چه ه گزارشات خ انه گون ای رس وژه ھ دئولوژيک س اختن اي ا س ير ي اکی از تفس ده ای ح انی اي اتو  ی قرب ه ن ا، غرب،[آلی است ک آمريک

ی از آن شاکی. شتابد به کمکش می...] سازمان ملل اران يوگوسالوی[اند  بنابراين پارادوکس نھايی ھمان چيزی نيست که طلح طلبان غرب با بمب اتو  ن
کوزوو در اصل نسل دادن نسل به تصور پايان...) عراق يا ( انی کشی وسيع کشی  نداخت و فاجعه انس ه راه ا که می تری را ب خواست ای را دامن زد 

اتو . است) آمريکا(شود که کل استراتژی ناتو  سازی مربوط می تر به ايدئولوژی قربانی بلکه پارادوکس عميق.] مانعش شود ه(ن ه مثاب ی دست چپ ب
ی سياسی کند ھم در عين حال که برای حمايت از قربانيان کوزوويی دخالت می) خدا؟ ه نيروي -زمان مراقب است که آنھا قربانی باقی بمانند و تبديل ب

ه می ه می نظامی نشوند ک اتو در مصيبتی ک د، ن اع کنن ود دف د از خ د خودش را ھم توانن د مسؤول است خواھ ی کن ان آن معرف حمايت از. چون درم
ار عمل درست در لحظه. ديگری، خوب است تا وقتی که او قربانی بماند ھد خودش ابتک ند بلکه بخوا ار نک ای که آن ديگری، ديگر مانند قربانی رفت

به ديگریِ تروريست ادگرا/ نشان دھد، ناگھان به طرز سحرآميزی  واد مخدر و/ بني اقچی م ديل می... قاچ اتو. شود تب نه -جنگ ن ی يوگوسالوی نمو
شکل غاز می سياسی از آن نقاشی مشھوری است که ما برحسب تمرکز ذھنی ه  يا ب شيوه مان طرح کلی آن را به صورت خرگوش  به  ای بينيم، اگر 

بر ملی بينيم که جامعه بين معين بنگريم، می يک رھ ه  وق بشر را ب حداقلی حق ل معيارھای  ل می المل رای کمونيست تحمي ه مشغول پاکسازی گ د ک کن
ان سرمايه وين جھ ازوی نظم ن ناتو، ب صوير ديگر  ر قومی است و حاضر است برای حفظ قدرت، ملت خودش را ھم نابود کند و در ت ا تغيي داری، ب

مھدی انصاری
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ه دافع بی قياف ه صورت م ود را ب ه می ای مضحک خ ورھايی حمل ت کش ه حق حاکمي وق بشر درآورده است و ب ع حق ت طم تقل از ماھي ه مس رد ک ب
ر آن. کنند ی نظم نوين جھانی عمل می چون مانعی بر سر مدعيات افسار گسيخته ھايشان، ھم ساز رژيم مشکل ا را ب ه م دقت در ھمين تصاوير است ک
يم می انه«: دارد بپرس ه رس ر پاي ی ب يار و چه ھا و دول غرب دام مع ه برخی جنگ ی ک نان و ديکتاتور گون ق آفري م شر مطل راز تجس ه ت ی را ب ھای محل

ا شوند ولی فلسطينی کشند؟ چرا يوگوسالوی، عراق، افغانستان برای رسيدن به رستگاری و نجات انتخاب می برمی ھای در اسارت چنگال اسرائيل ي
صدام حدشان برای سالھا دست ميلوشوويچ ھای غربی با تأخير بی نه؟ و يا چرا قدرت... ھای روسيه و کردھای ترکيه و چچنی شتند؟ ھا و  ھا را بازگذا

ھم اما برای اين که دو داستان را از يک منظر و در کنار ھم ببينيم طوری که حقيقت ھيچ. ھای عينی و در نھايت بسيار پرسش ديگر با نمونه کدام را 
دانيم .] ھر که با ما نيست بر ماست[کنند نرويم  شان اعمال می خواھی که دو طرف عليه مخالفان قربانی نکنيم ابتدا بايد زير باج ا نظم«و ب برد ب راه ن

ا پرسش جدی امروز است؛ چه داری حمايت از مقاومت نوين سرمايه بر تنھ ه می ھای محلی شبه فاشيستی نيست، بلکه تمرکز  وان جنبش گون ا و ت ھ
ه حاکميت بی رد ک ا ک دی برپ در کفايت نيرومن ه ق ای سياسی ب د و چه نھادھ دود کن د مح ه ج رز سرمايه را ب ه می م ھود و گون رز سياسی مش وان م ت

د، و نشان داد ھای بنيادگرايانه معناداری کشيد با مقاومت انی مخالفن نوين جھ ا نظم  که ب ی محلی، از ميلوشويچ گرفته تا لوپن و راست افراطی اروپا 
ادی بی» اند؟ ھا خود جزئی از ھمان نظم که اين بر اساس مب واداران جنگ مخالفت با جنگ و ھواداری فانتزی از صلح  ه ھ ان شمول ک ه وجھ طرفان

ر اند و اين خطايی است که در چشم زدايی مشترک زنند ھمه در يک نوع ژست سياست نيز از آن حرف می پوشی از ماھيت بارز امر سياسی در براب
ل راه سوم در آن لحظه«رسد که  واقعيت جنگ نھفته است و اين چنين ژيژک در نھايت با انتخاب امر سياسی به اين باور می ه حداق رد ک يی ظھور ک

ه ھای ديگر، از محافظه ی بديل يافته، ھمه در جھان توسعه سرمايه کاری حقيقی تا سوسيال دمکراسی راديکال در برابر ھجوم فاتحان انی و ی  داری جھ
دارد ه راه دومی وجود ن ن است ک وم راه سوم اي ام مفھ ابراين پي د و بن برال دمکراسی شکست خوردن وم لي رای» .مفھ الفعلی ب ديل واقعی و ب چ ب ھي

بر می داری جھانی وجود نداشته و در نوعی شبه نفی در نفی ھگلی مسخره، اين راه سوم ستايش سرمايه ا راه  د شده ما را به راه اول و تنھ راه. گردان
ره سوم تنھا ھمان سرمايه انی است داری جھانی با چھ ه. ی انس اندن ھزين داقل رس به ح رای  تگاه سرمايه تالشی ب انی دس رھم ی انس دون ب زدن داری ب

اده و آخرسر مأيوسانه و فانتزی اظھار اميدواری می» .عملکرد آن به آن راه دومی س بيه  کند که از پی ضرورت صرف، روسيه يا کشور ديگری ش
ی ناتو به مثابه«اسالوی ژيژک، مقاله : منبع. گرايی بست ملی داری جھانی در مقابل بن ی باطل سرمايه حقيقی ابداع کند، راھی برای خروج از چرخه

نو  ی علی معظمی، کتاب رخداد، نشر گام ، ترجمه»دست چپ خدا؟
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 نيستند» جنگ«ھايی که  جنگ
 

 
 
يه  از زمانی که کالوزويتس ـ متخّصص برجسته١ يد پرداِز بی ی نظامی و نظر ظامی را با دايت ن ه ھ باِب جنگ نوشت ک تاِب در  ديل جنگ ـ در ک ب

ته ی ما که جنگ ، تا زمانه)٧٣:١٣٧٧ھاوارد، (» اعتنا باشند توانند به افکار عمومی بی می«ھايی بر عھده بگيرند که  شاھزاده يار وابس ی افکار ھا بس
کرده ھاست، فراوان فاصله گرفته رسانهعمومی و  يير  ا تغ ی چيزھ نه. ايم و خيل تی تصاوير  حاال در زما ه وق تيم ک بازار«ای ھس تار   در١٩٩۴» کش

ند ھا خودزنی کرده ھا گفتند بوسنيايی بوسنی پخش شدند، صرب اک بيافرين صاوير ھولن ه. اند تا ت ون، در زمان ای اکن
ا شرح ای پخش می ھستيم که دو سوی درگير جنگ، تصاوير يکساِن منزجرکننده د و تنھ يير می کنن د شان را تغ :دھن

ه. ست و بار ديگر، کودِک اسرائيلی پاره شده، کودک ِ فلسطينی بار، کودکی که در تصوير، تّکه يک حتّا از زمانی ک
ويرجينيا وولف، در پاسخ به وکيِل انگليسی ـ که پرسيده بود چطور بايد مانع جنگ بشويم؟ ـ بعد از اظھار نظرھای

رت«ھا، از تصاوير، فقط  اندازيد ـ و ھم ما زن فمينيستی، گفت ھم شما مردھا ـ که موتور جنگ را به حرکت می نف
ون در دوره. ايم خوانيم، بسيار فاصله گرفته را می» و انزجار از جنگ ول سوزان سونتاگ  اکن ه ق ه ب تيم ک (ای ھس

: ھای چندگانه شوند توانند پذيرای توصيف ھای ضد جنگ ھم می ، عکس)۴٠:١٣٨٢
با ناپذير که تنھا می ای قابل تحسين، در جنگی اجتناب بار، يا دالوری ی وضعيّتی رقّت دھنده نشان تواند با پيروزی يا 

دگانی خاص خود را دارد، اھداِف عّکاس معنا و مفھوِم عکس را تعيين نمی. شکست به نتيجه برسد د؛ عکس زن کن
 . گيرد ھا و عالئق جوامع متنّوعی که برای آن عکس کاربردی دارند، شکل می ای که توّسط ھوا و ھوس زندگانی

ه خشونِت به قوِل بودريار، اصالً جنگِ خليج فارس ھيچ. ھا ديگر جنگ نيستند جنگ. اند ای شده ھا بيش از پيش، رسانه  جنگ٢ يرم ک نداده، گ گاه رخ 
ھم آواره ھزارھا ھزار جنگ: حد و حصری صرف شده باشد بی ه  زده  ند، جنگی ک ده باش سايه ش داده» جنگ«ی کشورھای ھم درست. باشد، رخ ن

نواِن رئيس١٩٩٠خاطرم ھست، سال  به ع صّدام حسين را  اِن عراق،  ران و عراق، پارلم اِن جنگ اي ادام  کمی پس از پاي ور م العمر کشورش جمھ
عراق ـ١٩٩١ی  ھا در ژانويه االجل ضرب. اّدعاييش رفت» نوزدھمين استان«معّرفی کرد و در اوِت ھمان سال، به تصّرِف دھای   به سر آمد و ترفن

يد-ی مشترک غربی ی اسرائيل برای شکاف در جبھه ھای ساکن عراق، يا طرح مسأله غربی» سپر انسانی«مثالً با آزاد کردن  ه نرس .عربی ـ به نتيج
رار گرفت آغاز شد و شش ھفته عراق مورد حمله» توفاِن صحرا« ی ق ن غرب به خاطر دارم ھمان. ی متّفقي سفر خوب  شيراز  ه  انواده ب ا خ ا ب روزھ

گ، آواره کرده ول بوديم و به ھمين خاطر از آن جن می ھای پ خاطر  به  تی را  ا و خانواده دار کوي ا تويوتاھ ه ب ه شھرھای ھای پرجمعيّت آورم ک شان ب
اه آورده و اين ا و آن ايران پن ا در خيابان ج ند ج ده بود ا خوابي ا و بلوارھ ته. ھ م در خاطرم نقش بس گ، چيزی ديگر ھ ر: از آن جن ع در اث تار فجي کش

ه طور، يک خالصه اين. سخت بود برايم بپذيرم که پناھگاه مورد ھدف قرار بگيرد. ی ھوايی به يک پناھگاه در بغداد حمله بار ديگر پس از جنگی ک
ھا زدگی را به چشم از نزديک ديدم و به کشورمان درگيرش بود، آوارگی و جنگ قتی بعد بود و ھمين خاطر، برای من ھم مثل بسياری ديگر عجيب 

سطه! »جنگِ خليج رخ نداده«خواندم که  ه وا ِخ گوشمان را ب گِ بي که جن ما ـ  رای  ا می زده ی جنگ جنگِ خليِج فارس ب فاوت ھ ايی مت شناختيم ـ معن
ه داشت نسبت به غربی ق تل ا از طري دھا را پی ويزيون، پيش ھايی که تنھ يری می آم د گ نه١٩٩١جنگ . کردن ی  نمو

شبيِه نمايش پاياِن ضرب. ھای جديد بود غريبی از جنگ نده االجل و تاريِخ حمله، از پيش معلوم بود؛ درست  ھای ز
ه ان از تل اعِت پخشش ه س ت ک وم اس ن و. ويزيون معل ی اکش ود؛ فيلم ينمايی ب م س يز فيل ه چ ه ھم ار ک الً انگ اص

ردم. شد ھا ظاھر می ی آمريکايی متّفقين ـ تندتند در رسانه انگيز که قھرمانش نورمن شوارتسکف ـ فرمانده ھيجان م
ود و ب چيزی ن ود،  شتند؛ ھرچه ب ار ندا ه پيش از آن ھيچ«: حاال با جنگ واقعی سر و ک اً ھر دقيق اه تقريب ی يک گ

ر  سال٣). ١۶۶٨:١٣٧٨گرنويل، (» ويزيون برای جھانيان پخش نشده بود جنگ از تله گِ اخي ھا بعد، وقتی که جن
انه تأثير رس رده آمريکا و متّفقينش عليه عراق آغاز شد، شرايط برای ما ـ که حاال بيشتر تحِت  ير ک بوديم ـ تغي ھا 

بود کم می کم. بود تاده  ستانم در دانشگاه است و. توانستم بفھمم چرا جنگِ قبلی در خليج فارس اتّفاق نيف اوه از دو ک
وب بّچه اره در يکی از نشست. ی جن که درب ستانه ـ  ار صحبت می ھای دو ه ی بودري اوه تجرب رديم ـ ک اش را از ک

اوه می.  گفت١٣٨٢جنگ نوروز  له گفت آن ک تانم جلوی ت ا دوس واز، ب ا در اھ ِق روزھ بوديم و طب ويزيون نشسته 
ه برنامه منتظر آغاز جنگ بوديم و به ھم توصيه می د افتتاحي ی کرديم نخوابيد تا برنامه شروع بشود؛ وگرنه چيزی ارزشمند را ـ مثالً شبيِه فرض کني

ه گفت برای ما، صدای بمب کاوه می. دھيد المپيک ـ از دست می ه از تل بود ک اھی غر می ويزيون پخش می ھا وقتی واقعی  دند و گ ه صدای ش زديم ک
نويم ويزيون پخش می ھايی که از تله گذارند صدای بمب اند و نمی آيند، مزاحم ھايی که از بيروِن خانه می بمب اوه می! شود، بش ه ک بی ب تی بم ت، وق گف

رديم مان بود، باور نکرديم؛ تا تله که ھمين نزديک اشتباه در اھواز فرود آمد، با اين اور ک ا جنگ. ويزيون اعالم کرد که بمب واقعاً افتاده و ما آنگاه ب ھ
م ديگر : زنم خواھم مسأله را تشريح کنم، ھميشه مثال می طور که وقتی می ھمان. نيستند» جنگ«ديگر  ا ھ ا«نعن » نعن
ا  خودم ھميشه طعم نعنا را با آدامِس نعنايی به خاطر می. نيست ندارد و ب ای واقعی  آورم؛ طعمی که ھيچ ربطی به نعن

اميرپويان شيوا
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ِم پرتقالی واقعی» فانتا«طور که طعِم پرتقاِل  يا ھمان. ست تر از طعِم نعنای واقعی حال، واقعی اين ر از طع بر  ت ه  ست ک
يرش می ست که آدم تر از عملی ھای پورنوگرافيک، واقعی طور که سکس در فيلم رويد؛ يا ھمان ھامان می درخِت باغ کالم، يک. شوند ھای واقعی درگ

ت می وانمايی: ھا»وانمايی«ھاست، دنيای »واقعيّت-حاد«ھا نيست؛ دنيای  دنيا، دنيای واقعيّت ايگزين واقعيّ ه ج ايی ک يد. شوند ھ يک لحظه تصّور کن
رای اين: انگيز بودنش، چقدر مضحک بوده رغم غم جنگی که در خليج فارس رخ داد، علی ار کافی ب ر ست موشک ک ه ب يد ک ه خاطر بياور ھايی را ب

ده داشت. ھای تصويربرداری نصب بود شان دوربين دماغه م برعھ ايی نمايشی خودش را ھ انور، . (موشک جنگی، بازنم ه اين) ١۶٧:١٣٨٣ک ا ب ھ
ی  ھای جنگ در سويه اضافه کنيد که کشته ن غرب االً (ی متّفقي ر۴۶۶احتم اّده) نف تگاِن ج تر از کش بوده ای در يک ، کم .سال فرضی کشوری فرضی 

سنّتی جنگيدند و عراقی ھا می ترين سالح ھا با پيشرفته غربی ه روش  ا ب رای غربی. ھ ت مشاھده ب به واقعيّ ا، جنگ ربطی  ده نداشت و آن ھ ا روی ش ھ
اده است. ی بعداً فاتح، جنگی ويرچوال را راه انداخته بودند سويه. جنگيدند ھا، تصويرھا و براساِس اخبار می نقشه اق افت .انگار جنگ، روی نقشه اتّف
ار، (» .آورد اين نقشه است که واقعيّت را به وجود می«حاال . اند بر واقعيّت تقّدم پيدا کرده» ھا وانموده«. اند ھا، بر واقعيّت پيشی گرفته نقشه ٨۵بودري

ا، نظامی مان را محدود کرديم که دسِت کم در جنگ بعدتر، توقّع. روزگاری اميدوار بوديم، جنگی در دنيا رخ ندھد ۴) ١٣٧٨:٨۶- دھان ھ ا و فرمان ھ
د پای ھر جنگی قواعدی دارد جنگ به قواع ه  ند؛ چراک د باش ار . بن ه در بھ يد ک م رس ه ذھن تی ب ن موضوع وق ١٣٨٢اي

گِ خروس چندين ھفته داِن جن ا و عّکاسی مي برای تماش ه  ی پياپی  ا ب نزِل سرکه«ھ ران می» ھا ای م لوی تھ .رفتم در مو
ق« ا را  خروس» بازھا عش د می«ھ رو می«و » انداختن د گ م می خروس. »کردن ان ھ ه ج ا ب د و صحنه ھ ق افتادن ھايی خل
َکلَک جوِن موال بی«افتاد که  ھا نمی»باز عشق«حال، از زباِن  با اين. ی ناآشنا بسيار وحشيانه بود شد که در نظر بيننده می

يديم به اين آرزوی. ی بسياری پابند بودند و خود، به قواعد نانوشته» !بازی کنين اه می . مان ھم نرس ه نگ کنم، ھر حاال ک
موزه سال و ماه، جنگی جديد آغاز می ه می ست، آن ی ماکياولی شود که تکراِر آ ا ک د  ج ه محض آن«گوي ه ھر جنگی ب ک

رد بايد از وطن ـ خواه با بی[...] شود  ضروری تشخيص داده شود، عادالنه می فاع ک ـ د ام. آبرويی و خواه با افتخار  تم
تند وب ھس اع خ رای دف ايل ب ول، (» .وس وده) ٢٠:١٣٨٠بوت د رخ نم بعيّتی جدي دتر، س ن ب ی. و از اي و، وحش گری ن

اً رخ نمی»جنگ«. گری روی نقشه است وحشی ا اين ھا ديگر واقع د؛ ب ال، چيزی از وحشی دھن چ؛ ح شده، ھي م ن گری ک
ت ده اس اھر ش و ظ بعيّتی ن ه . س وز و ھميش ت است«ھن گ، نکب تون  -----» .جن ول، گاس ی ؛ جامعه)١٣٨٠(بوت شناس

ه گ؛ ترجم ران جن م؛ تھ ته؛ چاپ ھفت ار، ژان : ی ھوشنگ فرخجس ی و فرھنگی بودري ارات عل ؛)١٣٧٨(شرکت انتش
مانی : ی مانی حقيقی؛ در ؛ ترجمه»ھا وانموده« ی،  تار(حقيق انه)ويراس ه: ھا ؛ سرگشتگی نش امدرن؛ نمون د پس ھايی از نق

ران١٠١-٨۵صص  اپ دّوم؛ تھ وزان : ؛ چ ونتاگ، س ز س ر مرک ران«؛ )١٣٨٢(نش ِج ديگ ه درد و رن ردن ب اه ک ه»نگ اقی؛ در ؛ ترجم ه ميث :ی پوپ
ام يزدان ؛ ترجمه»بودريار، ژان«؛ )١٣٨٣(ھای فرھنگی کانور، استيون  دفتر پژوھش: ؛ تھران۴٠-٢۴ی يازدھم؛ صص  عکسنامه، شماره جو؛ ی پي

ران از روشن: ی انتقادی ؛ فرھنگِ انديشه)ويراستار(پين، مايکل : در ل، جان : گری تا پسامدرنيته؛ چاپ دّوم؛ تھ ِخ)١٣٧٨(نشر مرکز گرنوي ؛ تاري
يد شيرازی و فضل ی پايانی قرن؛ ترجمه دھه: جھان در قرن بيستم، کتاِب سّوم وه و علی ی جمش ران اصغر بھرام هللا جل چاپ اّول؛ تھ نشر و: بيگی؛ 

انتشارات طرح نو : حسين ميرزاصالح؛ چاپ اّول؛ تھران ی غالم ؛ کالوزويتس؛ ترجمه)١٣٧٧(پژوھش فرزان روز ھاوارد، مايکل 
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 دريچه
 
 Jan Garbarek  

روژی » ھيوالی کمودو«قطعه  ارک«از ساکسفونيست ن ان گارب ايی است» ي جاز اروپ لب در موسيقی  ات جا ه . يکی از قطع و البت
ساند صاف و  گوش دوست. جا توضيح داد که ھيوالی کمودو از آثار استثنايی اوست بايستی ھمين ه  داران موسيقی گاربارک بيشتر ب

ه.  او عادت دارد  و دلنواز شفاف و قطعات شاعرانه حتی قطع ق  ای از آلبوم برای معرفی او  دی خل ندان ھن ا ھنرم ه ب ھای ديگر او ک
 .جنگ: آھنگی با موضوع آن انتخاب شده است در ھم» ھزارتو«اما موسيقی اين شماره . بود تر می اند مناسب شده

ه ھر موسيقی. پيکر است ھا يا سوسماران غول کمودو يکی از جزاير اندونزی و محل زندگی نوعی از رپتيل ه ھست و البت ان چيزی ھست ک يی ھم
ق. است» حرف«گردد که ورای  مرتبط ساختن آن با تصاوير، وقايع و تعابير مختلف باعث غفلت از جوھر آن می اما نامگذاری اين قطعه توسط خال

ه ھيوالی زخم ای است از مجمع که انسان جزيره مگر نه اين. دارد آن ذھن را در اين مسير به تقال وامی ان؟ مگر کسی ھست ک ی  خورده الجزاير جھ
 . گيرد گاه آرام می پيچد و  ساکن اين جزيره را نشناسد؟ ھيواليی در ھمين نزديکی که گاه از درد به خود می

ابوس   نشان١١:١٧قطع موزيک در دقيقه  ان موقت ک فت» بس آتش«، نوعی »جنگ«دھنده اشکال در مدياپلير شما نيست بلکه پاي رای دريا اه ب کوت
 .حس آرامش بعد از طوفان است

 بشنويد. در دو نسخه سبک و سنگين
 

The Beast of Kommodo
Jan Garbarek: t.sax & flute
Rerje Rypdal: e.guitar
Arild Andersen: bass
Jon Christensen: percussion

 
  چکه قربان آھن انديمشک يا از اين قطار خون می ھای راه عقرب روی پله 

 نشر نی/ حسين مرتضائيان آبکنار/ رمان 
ا داستان روايت جنگ نيست. شناسد ای طرفيم که جنگ را خوب می از خط به خطش پيداست، با نويسنده ا آدم«ی  قصه. ام ن. ی جنگ است»ھ ھمي

ه يک  آدم. کشد اما از توپ و تانک و فانتوم و مسلسل چيزی به رخت نمی. جنگ خودمان که ھشت سال طول کشيد ايش ب يد«و يک » حاجی«ھ »س
دارد »جنگی«ای که به خورِد ھر فيلم و سريال و کتاب و نوار و چيز ديگر  ی تقدس آزار دھنده شوند و از آن حاله محدود نمی انی ن ه، نش ان رفت از. م

ا و توھم ھا و کابوس وحشت الی نيست ھ ای جنگ خ ی. ھ م ب چ ارزشی را ھ وه نمی ھي د ارزش جل ته. دھ تان شس ه داس ده ک يزی از آب درآم رفته و تم
نه. ست ی خوشايندی کتابی، تجربه خواندنش در اين وانفسای بی تر در نمو ھم ھست؛ فضاھای سورئالش را کم تان يک چيز ديگر  ی ی داس ھای وطن

 . ماند می» ديويد لينچ«ھای اخير  به فيلم. ايد ديده

 
  خشونت 

ال خشونت از. انتشارات خوارزمی است 1359نوشته ھانا آرنت ترجمه عزت هللا فوالدوند چاپ » خشونت«کتاب  ورد اعم به بحث در م اين کتاب 
ت می وی دول ت س ته اس ت نوش ن دس اھيمی از اي ورد مف ت در م ا آرن ه ھان ت ک ابی اس ه کت ی از س ردازد و يک ر وی . پ ر ديگ الب«دو اث و» انق

اب. است» دموکراسی« ی کت ده است ول ازار عرضه ش ه ب شده و ب ده  ه فارسی برگردان ين انتشارات ب ترجم و ھم ن م کتاب انقالب آرنت توسط ھمي
 .دموکراسی آن ھنوز به فارسی ترجمه نشده است

 
  من قاتل پسرتان ھستم 

رده. احمد دھقان، در آخرين کتاب خود به بازنويسی خاطرات جنگ پرداخته است .اما در گزينش اين خاطرات از موارد تلخ و خشن جنگ استفاده ک
ستان ی روايی اين داستان گونه ه ھای کوتاه نيز دانای کل و در برخی از دا ل مداخل نای ک اھی بيش داستان. گر است ھا، دا ال کوت ه در کم ن ھايی ک تري

اولين. شايد يکی از داليل آن، واقعی بودن و نه داستان بودن است. گذارد بر مخاطب خود می -تر از آن ی يک رمان و يا بيش حتی به اندازه-تأثير را 
ان است نويسنده د دھق تان نوشت، احم ورد جنگ داس ه درم خ است. ای که جگر کرد و اين گون تم«. جنگ خشن و تل ل پسرتان ھس گردش» من قات

 .ميمونی است در ادبيات جنگِ ايران، تحولی که شايد با فيلم به نام پدر در سينمای جنگ ھم آغاز شده باشد
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  ھای جذامی استخوان خوک و دست 

شده ق  د، خل خورده ان ره  به يکديگر گ ه  استخوان خوک و دست ھاى جذامى نوشته مصطفى مستور داستان بلندى است که از داستان ھاى کوتاھى ک
 .است

د داستان زندگى آدم ھاى مستور در مجتمع مسکونى خاوران و در آپارتمان ھاى جداگانه اى روى مى دھد و ھر يک از آنھا داستان خودشان را دارن
از البته اين شخصيت. که با ظرافت به يکديگر پيوند مى خورند و گاھى نيز برحسب اتفاق سر راه يکديگر قرار مى گيرند تور ب ھا در کتب ديگر مس

 .ھايی تازه از زوايای مختلف يک واقعه شکل بگيرد رسند تا روايت ھم به ھم می

 
  زرد، سرخ، ارغوانی 

 اشکان کمانگری: خواننده/ اميرحسين سام : آھنگساز
ران«دومين محصوِل  و از موسيقی کھن اي واِن ِکش» روايتی ن داِد عن ه در امت ثار تجربی«دار  است ک جوان و آ تعدادھای  در مرکز» حمايت از اس
وِی کھن طلوع دوباره«ی ھنری کار شده و بناست  موسيقی حوزه د» ی اين ميراِث معن تيبانی کن ن حرف. را پش ه اي داريم ب کاری ن ا  ايد بشود از. ھ ش

شنيدن» زرد، سرخ، ارغوانی«ی  اما ساز و آواز اصفھان و خوِد ترانه. اش ھم آسان گذشت و حرفی نزد يکی دوتا تصنيف و يکی دوتا کار ديگرش 
دارد تار اميرحسين سام ھيچی از آنچه آبادی و سه ی سينا جھان نوای کمانچه. دارد م ن د باشد ک ه باي ارکرده. ک م اگر صدای ک انگری را ھ ی اشکان کم

 ...ی ميراِث معنوِی کھن ھم ھيچ حاال گيريم تمام آن نويِد طلوع دوباره. ودو سالش باشد کنيد که فقط بيست بشنويد، باور نمی
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 ی آخر صفحه

 مورمور
 

 
 

1 
رده و ھايی از آدم ھای مرده يا تکه پاره کس نبود جز انبوھی از آدم امروز صبح وارد شديم و از ما پذيرائی خوبی نکردند، چون در ساحل ھيچ ھای م

ر از. آمد و من اين جور شلوغ پلوغی را اصالً خوش ندارم از چپ و راست گلوله می. ھای خرد شده تانکھا و کاميون ی آب گودت وی آب، ول ديم ت پري
برد، و من قوطی. داد و پای من روی يک قوطی کنسرو ليز خورد آن بود که نشان می له  جوانکی که پشت سرمم بود نصف بيشتر صورتش را گلو

ھای صورتش را جمع کردم و دادم دستش، و او رفت که برود بيمارستان، ولی گمانم راه را عوضی گرفت، چون تکه. کنسرو را يادگاری نگه داشتم
د کنم که ديگر آن زير چشمش آن ھی تو آب پايين رفت و رفت تا آب از سرش رد شد و گمان نمی من راه درست را پيش. قدر ببيند که راه را گم نکن

ی ھای به کاری کنم، اما انفجار مين فقط مقداری تکه خواستم يارو را فحش. که رسيدم يک لنگ پا صاف آمد وسط صورتم گرفتم و ھمين درد نخور باق
االتر از ده متر آن ورتر، رسيدم به سه نفر که پشت يک بلوک سيمانی ايستاده بودند و به يک گوشه. گذاشته بود، لذا نديد گرفتم و رفتم که ب وار  ی دي

سرکار. ھا بودم، لذا زانو زدم و من ھم مشغول تيراندازی شدم ريختند و خيس آب بودند و من ھم البد مثل آن عرق می. کردند ھا بود تيراندازی می آن
بيرون می ند روی ماسه. زد ستوان پيدايش شد، سرش ميان دو دستش بود و از دھنش خون  د و حال خوشی نداشت و ت شيد، دھنش بازمان ھا دراز ک

بود. ھای را حسابی کثيف کرد ماسه. ھايش ول شد دست نده  يز ما ا کشتی از آن. فقط ھمين گوشه تم بود می ج گل نشسته  به  ه  شکل مان را ک ه  دم ک دي
د و. اش خورد ديگر اصالً شکل کشتی نداشت بعد که دو تا گلوله به. مضحکی داشت و بودن ايم آن ت ق ھ ا از رفي وز دو ت د، چون ھن چ خوشم نيام ھي

تم کردند و به زدم به شانه آن سه نفر که داشتند تيراندازی می. اشان خورد بلند شدند و به ھوا پريدند گلوله که به تر«: اشان گف برويم جلو د  ه» .بيايي البت
ر. کردند کشته شدند ی آن دوتايی که به ما شليک می آنھا را اول فرستادم جلو و چه فکر خوبی کردم، چون اولی و دومی با گلوله جلو من فقط يک نف

نداز را ه خودم را رساندم و حساب تيرا زاده را زد آن يکی ديگر دخلش را آورد ک ا حرم ا يکی از آن دو ت د آورد، ت اره ب ا بيچ بود، ام ده  ديگر مان
ا زود. ھا پشت ديوار يک مسلسل سنگين و کلی قشنگ داشتند شرف بی. رسيدم دم، ام دازی ش لوله مسلسل را به طرف مقابل برگردانم و مشغول تيران

ھا را بايد ميزان کرد که گلوله ھاشان را از اين ور اين مسلسل. کرد و بعدش ھم فشنگ توی لوله گير کرد دست کشيدم، چون صداش گوشم را کر می
ه. پريد باال شد و آب می از روی دريا دود بلند می. انداز خوبی داشتم از آن باال چشم. آنجا خيالم تقريبا راحت بود. در نکنند برق شليک رزمناوھا ھم ب
وا را سوراخ می شد و صدايی می ھاشان از باالی سرمان رد می خورد و گلوله چشم می ه انگار دارد ھ رد ک د ک د. کن ده. سروان آم ر مان ازده نف ط ي فق
م گفت عده. بوديم اری بکني يک ک د  ده. مان خيلی نيست، ولی ھمين که ھستيم باي د ع م. مان بيشتر شد بع ستور داد چال بکني رای. فعال د ردم ب ال ک خي

ا ھا پياده می حاال گروه گروه از کشتی. شد راه می خوشبختانه اوضاع داشت روبه. برای اينکه برويم توش و تيراندازی کنيم. خوابيدن، اما نه دند، ام ش
انه می شدند و مثل ديوانه افتادند توی آب و بعد بلند می بيشترشان می يدند ھا خرس د نمی بعضی. کش ھم بلن دند و روی آب ھمراه موج ھا  ا می ش د ھ .رفتن

دازيم سروان فوری دستور داد که دنبال تانک پيش برويم و آشيانه ار بين تاديم،. ی مسلسل را که دوباره مشغول تيراندازی بود از ک نک راه اف ال تا دنب
چون ديگر دست و يکی آن ھم راه رفتن پشت تانک راحت. ھا ھيچ اعتباری ندارد ولی من پشت سر ھمه بودم، چون ترمز اين جور ماشين تر است، 

ر و از روشان رد می کند، تانک ھمه را می ھای خاردارگير نمی پات توی سيم دازد زي ارش خوشم نمی. شود ان ين ک ا از ا ه نعش ام د ک ا را آش و آم ھ
شيد. کرد، آن ھم با چه صدايی که ھيچ دوست ندارم به ياد بياورم الش می نک شعله ک د و تا ر تانک تکي توی. سه دقيقه بعد، يک مين زي ر  سه نف از 

ردن متوجه شد يک  تو و گمان نمی تانک دوتا نتوانستند خودشان را بکشند بيرون، سوی ھم که توانست در برود يک پايش ماند آن يش از م کنم که پ
ھايی که تازه آن. ھا را آورده بود چی ھا و مسلسل ھای تانک افتاده بود روی آشيانه مسلسل و دخل مسلسل خالصه دو تا از سه تا گلوله. پايش کجا مانده

ر شدند با وضع بھتری روبه داشتند از کشتی پياده می کم بيست نف ندازی و دست  به تيرا رد  ضدتانک شروع ک وپ  رو بودند، ولی ھمان وقت يک ت
د ديدم که از کجا دارند تيراندازی می شدم، می از ھمان جا، کمی که خم می. من فوری درازکش کردم. سرنگون شدند توی آب ه در. کنن الشه تانک ک

د مثل مار دور خودش می. توپچی افتاد. کرد و من به دقت نشانه گرفتم و شليک کردم ای حفظ می حال سوختن بود مرا تا اندازه ه کمی. پيچي د گلول الب
ا درمی آوردم تای ديگر را از پ دم، خوشبختانه. پايين خورده بود، اما من نتوانستم خالصش کنم، چون اول بايست آن سه  ی ناراحت ش راستش خيل

ھمه چيز از چپ و راست. به نظرم سومی را ھم بدجور ناکار کرده بودم -ی آنھا را بشنوم  گذاشت صدای ضجه کشيد نمی صدای تانک که شعله می
فقط. سروان دوباره پيداش شد. ھام را ماليدم تا بھتر ببينم، چون عرق جلو ديدم را گرفته بود مدتی چشم. کرد شد و دود می طور داشت منفجر می ھمين

ردم» توانی دست راستم را محکم ببندی به تنم؟ می«: به من گفت. کرد دست چپش کار می يرپيچ ک ا تنزيب و پارچه او را چ ه، ب ا جفت. گفتم بل د ب بع
بود ده  ه. پاھاش از روی زمين جست زد باال افتاد و روی من، چون يک نارنجک پشت سرش ترکي اق جاب تی اتف ن حالت وق ا اي جا خشکش زد، گوي

يدار شدم. شد از روی خودم برش دارم تر می به ھر حال اين جور راحت. افتد که آدم خيلی خسته بميرد می قتی ب رد و و بعدش ھم انگار مدتی خوابم ب
. ريخت شان عالمت صليب سرخ دارند برايم قھوه می ھايی که دور کاسکت آمد و يکی از آدم صدا از راه دور می

بوريس ويان

ی ھزارتو مجله

43

224 of 952



2 
م ھا و چيزھايی که در رزمايش ی مربی بعد به داخل سرزمين پيش رفتيم و سعی کرديم که به آموزه ن. ھا يادمان داده بودند عمل کني جيپ مايک ھمب

ه. با مايک به يک سيم برخورده بودند. راند و مايک دوتکه شده بود فرد جيپ را می. االن برگشت ه جلو بقي د ب ه ی ماشين حاال دارن والدی ھا تيغ ی ف
د پشت سرھم گشت ھنوز ازاين ور و آن ور صدای تيراندازی می. شود شيشه جلو را باال بدھيم اندازند، چون ھوا خيلی گرم است و نمی می د و باي آي

د. ايم و حاال تماسمان با تدارکات مشکل شده است گمانم ما زيادی پيش رفته. بفرستيم ار انداختن ما را از ک ا تانک  ه ت م ن اق. امروز صبح دست ک اتف
تری ول: عجيبی افتاد اع چھل م ھوا و در ارتف ه  يک بازوکا با موشکش در رفت و يک سرباز که بند شلوارش به آن گير کرده بود با بازوکا رفت ب

حتما ارتباط ما را. گمانم مجبوريم نيروی کمکی بخواھيم چون ھمين االن صدايی به گوشم رسيد مثل صدای قيچی باغبانی. شد و سقوط کرد به زمين
. اند با پشت سرمان قطع کرده

3 
د آيد که رابطه شش ماه پيش را يادم می... رده بودن ا پشت سرمان قطع ک ده. مان را ب کامالً محاصره ش حاال ديگر  ه نظرم  ل ب گر مث ن دي ی اي ايم، ول

دھيم نوبت گذاشته. خوشبختانه چيز برای خوردن داريم، مھمات ھم ھست. تابستان نيست ه دو ساعت کشيک ب ده است. ايم که دو ساعت ب ته کنن .خس
م. بايد خيلی مواظب باشيم. شوند شکل خود ما پوشند و می آورند و می اند درمی ھای ما را که اسير شده آنھا يونيفورم بچه برق ھ عالوه بر اين، چراغ 

زد نداريم و از چھار طرف گلوله و خمپاره است که روی سرمان می می. ري م سعی  م فعالً داري رار کني با پشت سر تماس برق اره  ه دوب د. کنيم ک باي
م. خواھند يک کارھايی بکنند بيرون يک صداھايی ھست، گمانم می. کشد سيگارھامان دارد ته می. برايمان ھواپيما بفرستند ديگر حتی فرصت نداري

. مان را از سرمان برداريم يک لحظه کاسکت
4 

يک نارنجک يکی. بيرون که آمدم اولی را ديدم که يک ھو ايستاد. جا رساندند خواھند يک کارھايی بکنند؟ چھار تا تانک خودشان را تا اين نگفتم می
رد شد که گوش را کرد می يک صدای تلق تولوق وحشتناکی ازش بلند می. از زنجيرھايش را خرد کرده بود ود و. ک تاده ب ار نيف نک از ک ه تا ی لول ول

د از شعله کرد و يک شعله ھمين طور تيراندازی می بريم و بع نک را ب د برجک تا ه اول باي افکن برداشتيم، ولی مشکل کار با شعله افکن اين است ک
بريم، ی آھن سه نفرمان يک اره. شوند ھای آن تو کباب می ترکد و آدم افکن استفاده کنيم واال مثل دانه شاه بلوط می بر برداشتيم و رفتيم که برجک را ب

ه. رسيدند و ما ناچار شديم تانک را منفجر کنيم اما دو تا تانک ديگر سر  ن حيل ی اي رود، ول تانک دوم ھم منفجر شد و تانک سوم عقب گرد کرد که ب
دازی می ا تيران ه م ه از پشت ب وديم ک رده ب ا تعجب ک يد و م ا بيا ه طرف م رد بود، چون شروع کرد عقب عقب ب ه. ک ا گلول ا 88ی  دوازده ت رای م ب

ه. سوغاتی جشن سالگرد فرستاد حاال ديگر اگر بخواھند از اين خانه استفاده کنند بايد آن را از نو بسازند، ولی اصالً بھتر است بروند سراغ يک خان
واره تانک ھايی که تويش بودند آن قدر کله ور که آن تو ريختيم کلک تانک سوم را ھم کنديم و آن باالخره با بازوکا و گرد عطسه. ديگر ه دي شان را ب

ود و. کوبيدند که دست آخر فقط چندتا نعش از آن تو بيرون کشيديم کرده ب گير  نک  ان تا فقط راننده ھنوز يک خرده جان داشت، ولی سرش الی فرم
ديم آن وقت به جای آن. توانست دربياورد نمی سبک. که تانک را که سالم مانده بود ناقص کنيم سر يارو را بري ا مسلسل  نک موتورسوارھا ب ال تا دنب

ا. شان را آورديم آمدند و يک غوغايی راه انداختند که نگو، ولی ما سوار يک تراکتور کھنه شديم و دخل يک ھواپيم حتی  در اين مدت، چندتا بمب و 
شته. زد ھا را می خواست آن را بزند چون معموال تانک روی سر ما افتاد، ھواپيما را توپ ضدھوايی ما زده بود، اما نمی ا ک ان م ر از گروھ ار نف چھ

. ھای اسليم ھم که از شانه قطع شده اين جاست شدند، سيمون و مورتون و باک و مأمور ارتباط با ستاد، ولی بقيه ھستند، يکی از دست
5 

د ريز باران می دو روز است که ُدم. ايم طور در محاصره ھمين فال. آي ی قطره س ده، ول ده ش د می ھای سقف کن يد بچک ه با ا ک باران آنج ا ھای  د و م چک
مد گشتی. ھيچ معلوم نيست که چند وقت ديگر بايد اينجا بمانيم. ايم خيلی خيس نشده ھم متصل رفت و آ سکوپ، آن  وی پري کردن ت اه  ی نگ ھاست، ول

انی نيست ار آس دارد، ک رين ن ه تم رای کسی ک ته. ب اً خس ل واقع وی گ دن ت اعت مان ع س تر از رب تی ديگر. کننده است بيش روه گش ه يک گ روز ب دي
ار نيست نمی. برخورديم خر. دانستيم از ماست يا از طرف مقابل، ولی توی گل تيراندازی در ک د، آ طرف صدمه بزن ه  ه ب چون غير ممکن است ک

قتی از رويش. ھر کاری که بگوييد کرديم تا از شر گل خالص بشويم. شوند ھا فوری منفجر می تفنگ لی و بنزين ريختيم و آتش زديم، گل خشکيد، و
وی راھش اين است که زمين را بکنيم تا به خاک سفت برسيم، ولی آن. شد شديم پاھامان کباب می رد می وقت کار گشت روی خاک سفت مشکل از ت
پای نرده. جا شده مرداب باالخره بايد يک جوری باش بسازيم، بدبختی اين قدر باران آمده که ھمه. گل است ا حاال گل رسيده تا  ه. ھ اره ب فانه دوب متأس
. رسد به طبقه اول و اين ديگر راستی راستی دردسر است زودی می

6 
ن می. ای شدم امروز صبح گرفتار بد مخصمه وی دوربي ه ت ديم و می توی انبار پشت آلونک بودم و برای دو نفری ک سايی دي ا را شنا جای م تند  خواس

داز کوچک  يک خمپاره. کشيدم ای می کنند داشتم نقشه جانانه اس زن 81ان انی لب ه ج بود ک رار  ودم و ق ار گذاشته ب ھای را روی يک کالسکه بچه ک
تم ھا می انداز افتاد روی پام و البته چيزی نشد جز ھمان که اين جور وقت دھاتی را بپوشد و کالسکه را براند، ولی اول خمپاره ه نشس شود، ولی بعد ک

ود و داشت ه جناب سروان پشتش نشسته ب انويی ک ه پي قه دوم و خورد ب ه طب اره در رفت و رفت ب ودم خمپ روی زمين و پام را توی دستم گرفته ب
ر. صدای وحشتناکی بلند شد و پيانو ترکيد. زد می» جادا«آھنگ  را زي ند م ه نتوا شد ک نی طوری ن د، يع سروان چيزيش نش اب  دتر جن ولی از ھمه ب

ا را از روی دود جناب سروان به فکرش نرسيد که آن. افتاد روی ھمان اتاق 88خوشبختانه ھمان وقت يک گوله توپ . مشت و لگد بگيرد ا جای م ھ
ده. ام خمپاره پيدا کرده بودند و از من تشکر کرد که چون برای تنبيه من از اتاق آمده بيرون جانش را نجات داده شکرش ديگر فاي من ولی ت رای  ای ب
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ھی تنگ. ھای شرابش درست زير پيانو بود نداشت، چون دو تا دندانم را شکسته بود و به خصوص که ھمه شيشه پشت سرھم. شود تر می محاصره 
اران می خوشبختانه ھوا دارد باز می. بارد روی سرمان گلوله می ه ساعت ب ط ن اً از ھر دوازده ساعت فق د شود و ديگر تقريب اه. آي ا يک م حاال ت از 

. آذوقه فقط برای دو روز داريم. توانيم اميدوار باشيم که با ھواپيما برايمان نيروی کمکی بفرستند ديگر می
7 

ايين می ان پ با چتر برايم ايی  د ھواپيماھا دارند چيزھ م. اندازن ردم وارفت از ک که ب ا را  ود: يکی از آنھ مه دارو ب ط يک عال ويش فق تر و. ت ه دک دادم ب
ه خودش. با نيم بطری کنياک) دھند ھا که به ما جيره می ھا، نه از اين آشغال خوب از آن خوب(عوضش دو تا تخته شکالت بادامی گرفتم  اک ب اما کني

تم برگشت، چون پای مرا که له شده بود راست و ريس کرد و من کنياک را به ا بيشتر نداش توی آسمان. اش برگردانم واال حاال يک پ اال  اره آن ب دوب
. فرستند اما اين دفعه انگاری دارند آدم می. فرستند يک کم الی ابرھا باز شده و باز ھم برايمان با چتر چيز می. غوغاست

8 
د، کشتی جودو می بازی راه می اين دوتا، ظاھراً در طول پرواز، دلقک. اند، با دو تا بازيگر کمدی ھا واقعاً آدم آره، اين ه انداختن د، دان وط گرفتن ھای بل

د با ھم پريدند پايين و بازی درآوردند که می. شدند ھا قايم می کردند، زير صندلی را برای ھم پرتاب می اقو ببرن با چ ديگر را  اب چتر ھم ند طن .خواھ
رويم آنھا حاال داريم می. ام من تيراندازھايی به اين خوبی کمتر ديده. ھا را از ھم جدا کرد و مجبور شدند که با شليک گلوله ادامه بدھند بدبختانه باد آن

. را بکنيم زير خاک، چون از خيلی باال سقوط کردند پايين
9 

شويق می من نتوانستم خوب بجنگم، به علت پای مجروحم، ولی بچه. اند اند و بقيه ھم تاب نياورده ھای ما برگشته تانک. ايم محاصره شده ردم ھا را ت .ک
شال. جنگيدند ھا می ديدم، و چتربازھايی که ديروز آمدند مثل ديوانه چيز را می از پنجره ھمه. انگيز بود ھيجان گردن ابريشمی از پارچه من حاال يک 

ه مرخصی استعالجی می رنگش زرد و سبز روی زمينه بلوطی است و با رنگ ريشم جور درمی. چتر نجات دارم روم ريشه را آيد، ولی فردا که ب
دان. زنم می تا ديگر از دن ود، و حاال دو  يده ب ی سرش را دزد ه از آجر اول انی ک ته چنان تھييج شده بودم که يک آجر پرت کردم به سر ج ھايم شکس
. ھا ھيچ خوب نيست اين جنگ برای دندان. است

10 
م  ھا را سرد می عادت احساس به ھوگت گفت سم زن(کند، ديروز اين را  ين جور ا د ھا روی خودشان می ھای فرانسوی از ا صليب). گذارن در مرکز 

تيد«: رقصيديم و او گفت سرخ داشتيم با ھم می ان ھس ما يک قھرم م چون ماک زد روی»ش يدا کن رايش پ ی ب ی من فرصت نکردم جواب خوب ، ول
د می بقيه نمی. ام و من ناچار ھوگت را گذاشتم برای او شانه لی تن م خي د و ارکستر ھ تم می. زد توانستند انگليسی خوب حرف بزنن وز اذي ايم ھن د، پ کن

برخوردم به يک دختر از خودمان، ولی پارچه يونيفورم خيلی کلفت است، اين ھم احساس آدم. رويم شود، از اين جا می ولی تا دو ھفته ديگر تمام می
رم نمی ھای آدم را ھم خوب می زن اينجا خيلی ھست، حرف. را سرد ميکند ا گ ی از آنھ ما آب بيرون،. شود فھمند، و من از خجالت سرخ شدم، ا تم  رف

رای اينکه من زخمی تر، ولی نرخ راه طولی نکشيد که چندتا ديگر را ديدم، نه از آن نوع، بلکه روبه م ب شان دست کم پانصد فرانک است، تازه آن ھ
اک خوردم. شان آلمانی است ھا لھجه عجيب است، اين. ام شده ه کني ه شدت درد می. بعد ماک را گم کردم و يک عالم ان امروز صبح سرم ب د، ھم کن

ول باالشان دادم. جای سرم که دژبان زد ی پ يدم و کل ا. ديگر ھيچ پول ندارم، چون دست آخر از يک افسر انگليسی سيگارھای فرانسوی خر د آنھ بع
. ھا خالص کرد افسر انگليسی حق داشت که خودش را از شر آن. را دور ريختم، آدم اقش ميگيرد

11 
ان می وقتی که از فروشگاه صليب سرخ می د و من آييد بيرون با يک کارتن سيگار و صابون و شکالت و روزنامه، توی کوچه با حسرت نگاھت کنن

ی ان کنياک نم ا خودش ون آنھ را، چ ران می فھمم چ در گ ان را آن ق ه می ھاش ند ک د و زن فروش ا بخرن ن چيزھ د از اي ا آدم توانن تی ب ه مف م ک ان ھ ھاش
م تفريح. کنم ديگر مدت زيادی اينجا ماندنی باشم گمان نمی. پايم تقريبا خوب شده است. خوابند نمی يک ک بيرون  بروم  وانم  ا بت روختم ت سيگارھا را ف

ا. رود ام اينجا سر می ديگر دارد حوصله. آيد تا پولی به آدم قرض بدھد کنم و بعد ھم مختصری از ماک قرض گرفتم، اما ماک جانش باال می امشب ب
ان نمی. رويم سينما ژاکلين می مرا از روی کمرش برمی ديشب توی باشگاه باش آشنا شدم، اما گم اھوش باشد چون مرتب دست  لی ب دارد و کنم خي

يرد از سربازھای اينجا حرصم می. جنباند موقع رقص ھم خودش را نمی شلخته. گ ی  يک خيل م  فورم پوشيده اند و ھر کدامشان ھ ه ھر. اند جور يوني ب
. شود کرد جز اينکه صبر کنم تا شب حال کاری نمی

12 
روه گشتی راه می توپخانه را که روبه. رويم خيلی کند پيش می. رفت مان سر نمی الاقل توی شھر که بوديم حوصله. ايم ھمان جا باز برگشته کنيم يک گ

ه يک تک می ا گلول ا ب راد م ار يکی از اف تيم، و ھر ب داز لت فرس ار می و تيران ه. شود پ د و بساط را روب ه بن ه و بقي از توپخان ار راه می ب ن ب کنيم و اي
د و داغان می فرستيم که ھمه جا را می ھواپيماھا را می عد، تک کوبن ه ب ی، دو دقيق د ول اره شروع می کنن دازھا دوب د تيران ا. کنن ين وقت ھواپيماھ در ا

بينم که با چرخش ھا را می از اين جا بمب. ھا ھواپيماھای بزرگی نيستند، ولی دھکده ھم کوچک است اين. گردند، من شمردم ھفتاد و دوتا بودند برمی
زنيم، ولی اول بايد يک گروه گشتی دوباره داريم دست به حمله می. شود با ستون ھايی از گرد و غبار ای بلند می آيند پايين و صدای خفه مارپيچی می

ين. از بدبياری، من ھم جزو گروھم. بفرستيم توی ا بايد نزديک به يک کيلومتر و نيم پياده برويم و من دوست ندارم که اين ھمه مدت راه بروم، ولی 
کنم که از اين سر تا آن سر دھکده يک خانه ھم سرپا شويم و گمان نمی ھا کپه می ھای اولين خانه پرسد؟ ما پشت خرابه جنگ مگر کسی نظر ما را می

ه مانده به نظر نمی. باشد ما را می آيد که از اھل دھکده ھم عده چندانی مانده باشند و آنھايی ک ه  ن ک د ھمي بی می ان فه عجي د قيا د  بينن ه(گيرن ای اگر قياف
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ندازيم ھا و خانه توانيم برای محافظت از آن ولی بايد اين را بفھمند که ما نمی) برايشان مانده باشد ه خطر بي ان را ب ه. ھاشان جان افرادم ه گشت ادام ب
ود. من نفر آخرم و چه بھتر، چون نفر اول افتاد توی يک گودال بمب که پر از آب بود. دھيم می ده ب و ش ر از زال .از گودال که بيرون آمد کاسکتش پ

. يک ماھی گنده ھم با خودش آورد بيرون
13 

بی. ھای ما بود  توی پاکت نامه را حتماً به يکی از افراد ما داده بوده که پست کند، چون نامه. يک نامه از ژاکلين برايم رسيد اً دختر عجي ن واقع ژاکلي
ا فکرھای غيرعادی می ه دخترھ د است، ولی گويا ھم رده. کنن ا حاال کمی عقب نشينی ک يروز ت می از د اره پيش  ردا دوب ا ف به. رويم ايم، ام ھميشه 

د ھا دارند سعی می بچه. يک راديو پيدا کرديم سالم و نو. گيرد اش می آدم غصه. اند رسيم که به کلی ويران شده ھايی می دھکده د راھش بيندازن من. کنن
ا«شنوم که دارد آھنگ  صدايش را می: گمانم شد. شود به جای المپ يک تکه شمع گذاشت دانم آيا می نمی د پخش می» چاتانوگ ل. کن ين، قب من و ژاکل

م می. است» اسپايک جونز«حالت نوبت . ايم از اينکه از آنجا بيايم، با اين آھنگ رقصيده م دوست دارم و دل ن موزيک را ھ ين جنگ من اي د ا خواھ
. راه آبی و زرد بخرم تمام بشود تا بروم يک کراوات معمولی با راه

14 
ی سرد نيست باران می. آيد باز رسيديم نزديک جبھه، و دوباره گلوله و خمپاره است که دارد می. اينجا را ترک کرديم ی خيل ارد ول ه. ب ا روب جيپ م

جا می نمی. رسد گويا جنگ دارد به آخر می. راه است اما بايد پياده بشويم و پياده برويم ن را از ک ی می دانم اي د، ول ه گوين جايی ک ا  م ت خواھم سعی کن
بيرون می ين منجالب بکشم  حت از ا ار درگيری. شود خودم را را وز در گوشه و کن سختی ھست ھن ا شود پيش نمی. ھای  ه کج ار ب ه ک رد ک نی ک بي
. آدم نبايد خودش را پابند کند. شايد بد کردم که اين را نوشتم. دو ھفته ديگر باز مرخصی دارم و به ژاکلين نوشتم که منتظرم باشد. کشد می

15 
ام صدای. ھمه از کنار مين رد شدند. امروز صبح گروه ما راه افتاد و من طبق معمول آخر صف بودم. ام طور روی مين ايستاده ھمين ولی من زير پ

وی جيب. شود فقط وقتی پا را از روی مين برداريم منفجر می. را شنيدم و فوری ايستادم» تليک« ردم و ھرچه ت رای ديگران پرتاب ک شتم ب ايم دا ھ
ه خودم را البته می. اشان گفتم که برنگردند معموالً بايد منتظر باشم که آنھا برگردند، ولی به. ام حاال تنھا مانده. اشان گفتم که بروند به توانم سعی کنم ک

داد پيش خودم نگه داشته... پرت کنم جلو به روی شکم، ولی از اينکه بدون پا زندگی کنم منزجرم ا يک م تر را ب ام را. ام فقط اين دف ل از اينکه پ قب
ده بردارم آنھا را پرتاب می ه ش ين جنگ ذل ردارم، چون ديگر از ا ام را ب ام دارد مورمور می کنم، و حتماً بايد پ م پ د ام و بعدش ھ ان،. کن وريس وي ب

 1384بيست و يک داستان از نويسندگان معاصر فرانسه، برگردان ابوالحسن نجفی، انتشارات نيلوفر، چاپ اول، 
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 رسانه و قدرت تغيير
 

 
 

 ابھام در منطق نظر و ھندسه عمل
 

انه رده رس می و عزيزک ه نورچش دريج ب ران دارد بت ه اي دارد ک ود ن دی وج ديل می تردي ود ھا تب ول! ش ه ق ورھا ب ياری ديگر از کش ران بيش از بس اي
کرده است بی آخرين نمونه، خبر تلويزيون فارسی برای ايران است که موسسه معتبر بی. گيرد و مورد توجه است ھا اتنشن می انگليسی با. سی اعالم 
بود) ھزار يورويی 22يا (ميليون پوندی  15ای  بودجه رده  برای ھر سال که بسيار بيشتر از بودجه تلويزيون مشابھی است که پارلمان ھلند تصويب ک

 ).ميليون يورو برای دو سال 15(
 

ه دھھا طرح برای رسانه حرف و برنام ه  ا در مرحل ياری از آنھ وز بس ده است و گرچه ھن ريزی ھای فارسی زبان خارجی در سالھای اخير مطرح ش
مان  است اما شماری ھم در سطوح محدودتری از جمله سايت و پايگاه تربيت روزنامه نه خود و زما ن رادي که –نگار و مانند آن از جمله ھمي بدون اين

 .باالخره به راه افتاده است -ھمه اين طرحھا را در يک سطح از نظر کيفی و ھدف بگذاريم
 

ھا می فرض اصلی رسانه ه آن ين است ک ظاھرا ا خارجی  الی  ابع م د ھايی با مديريت و من يير بدھن ران تغ د چيزی را در اي ا. خواھن اه ادع ه گ چيزی ک
قدرت. شود تغيير رژيم ھم از جمله آن است می ھم اصال  د  يير دارد و بع قدرت تغ نوشته من بررسی ھمين نکته است اوال که آيا رسانه اصوال چقدر 

 تغييرات بزرگ سياسی را داراست يا اين قدرت افسانه است؟
 

به يک فرض. يادداشتھای اين نوشته از ترکيه شروع شد گرم و بمثا يه بن به ترک ين فرض  ه از منظر ا ود ک چند روزی در استانبول بودم و فرصت ب
 .جھانشمول آن را وارسی کنم و از خود بپرسم آيا آنچه در ترکيه اتفاق افتاده کار رسانه بوده است؟ جواب مثبت به اين سوال اصال آسان نيست

 
وده. ھای اخير وضع ايران در دھه گذشته است نزديکتر از اوضاع ترکيه در دھه ار رسانه ب کرده ک ير  ران تغي اتمی در اي د از خ يا آنچه در دوره بع آ

انه اما انتخاب او به عنوان يک تغيير بزرگ سياسی محصول رسانه. دانم که مطبوعات ايران در دوره او شکوفا شدند است؟ می ار رس ود ھا و ک .ای نب
رای ای بر روی رقيب او متمرکز بود و عدم انتخاب او نشانه شکستی در فرض قدرت رسانه در واقع کار رسانه که ب ی است  شبرد تغييرات رای پي ھا ب

 .شوند آن تنظيم می
 

م آيا آمريکا را رسانه. ايران و ترکيه را رھا کنيم ا توجه کني ق آمريک حوزه عالي به  ه کمک لشکر: ھا ساختند؟ يا  سته است درعراق ب کا توان يا آمري آ
ار رسانه رسانه م ک ا حجم عظي خود موفق شود؟ آي سوال ای  ست؟  رده ا کا را عوض ک بل آمري سمج در مقا ھای  عراق چيزی از واقعيت ورد  ای در م

ھا تغيير خواھند داد؟ آيا اصال در جامعه افغان رسانه محلی از اعراب دارد؟ و داشته آيا اقغانستان را رسانه: توان پرسيد مشابھی را از زاويه ديگر می
 تواند بافت اجتماعی و قومی افغانستان را برای تغييرات مطلوب و فرضا دموکراتيک تحت تاثير قرار دھد؟  باشد ھم چگونه می

 
 دھد؟ رسانه چه چيزی را تغيير می

 
شويم. فرض کنيم آن فرض اوليه به صورت امر بديھی شناخته شده باشد ير: از زاويه ديگر وارد  ه تغي ون کسانی است ک انه چيزی بجز تريب يا رس آ

انه چه می غ کرده اند يا زاويه ديد متفاوتی پيدا کرده اند که احتماال به نوعی تغييرات سياسی و فرھنگی ھم نظر دارد؟ رس ير را تبلي ه تغي د ک ند بکن توا
ه ردم غير روس ب ان م ير مھمی در مي ه وزن سنگين خود نتوانست تغي کند؟ آيا تغيير با تبليغ ممکن است؟ اگر آری چرا سيستم تبليغی شوروی با ھم

 وجود آورد؟ و چرا نظام تبليغی جمھوری اسالمی در طول عمر انقالب نتوانسته است به تربيت نسلی بينجامد که مظھر آرمانھای انقالب باشد؟
 

 تواند انقالب کند؟ کنيد؟ آيا رسانه می آيا شما باور می. بی بی سی. مشھور است که انقالب ايران کار يک رسانه بوده است
 

ا  تواند انقالب کند چرا تاثير رسانه اگر رسانه می چه بس در محدود و  با واقعيت(ھای لوس آنجلسی فارسی زبان اينق مضحک) در سنجش ادعاھاشان 

مھدی جامی
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 است؟
 

يرات در. ھا در ايران تاثير داشته اند و دارند از سوی ديگر ماجرا اگر سوال کنيم بايد درنگ کنيم و بپرسيم بسيار خوب گيريم رسانه دار از تغي جه مق
 ای نشان داد؟ ھای رسانه توان از پيوند تغييرات اجتماعی و برنامه ھای ملموس را می ھا بوده است؟ کدام نشانه ايران ناشی از رسانه

 
انه  ھای قديمی مدل رسانه ير و رس فرض رابطه تغي هھای مناسب تری برای وارسی  ع بينان ه درک واق در ھست ک ا آنق ا از آنھ ند چون فاصله م تر و ا

م نمی. ھا در ايران شعر است از مھمترين اين رسانه. تاريخی تری از کارکرد آنھا داشته باشيم اج سواد شعر کالسيک را ھ ه بحث در آن محت گويم ک
ين چھل. گيرم ھمين شعر معاصر را که در خاطره و حافظه جمعی ما ھنوز زنده است مثال می. ادبی و تاريخی باشد چپ در ھم ی  شعر سياسی انقالب
نفکرانه اش. پنجاه ساله اخير مثال يل خودجوشی روش ه دل کرد ب اد  اين شعر چه چيزی را تغيير داد؟ و اگر تغييری در ذھنيت نسل پيش از انقالب ايج

 روسيه؟ –بود يا حمايت مثال مادر انقالبھا از آن 
 

گر اده دي ير می: و بعد ھم يک سوال س انه تغي خوب رس سيار  د ب يير می. دھ ه را تغ که جامع انه است  ا رس ما مگر تنھ ه عوامل ا يير جامع د؟ در تغ دھ
ير ھای تغييرساز چيست؟ آيا می سھم رسانه از ميان اين عوامل متعدد تغيير چقدر است؟ رابطه اش با ديگر مولفه. تغييردھنده بسيار است توان مدل تغي

عه حرکتی و ای خارجی می اجتماعی را آنقدر ساده کرد که رسانه در محور تحوالت قرار گيرد؟ و اگر گرفته باشد آيا با رسانه توان در داخل يک جام
 موجی ايجاد کرد؟ آيا پيوند رسانه با جامعه ھدف نبايد پيوندی ارگانيک باشد تا به تحولی منجر شود؟

 
 رسانه و مخاطبانش

 
يير می دھد يا مخاطبان رسانه اند که تغيير می رسانه است که تغيير می که تغ انه نيست  د دھند؟ ظاھرا رس ما اگر انتظار می. دھ ير ا رود مخاطبان تغي
ان می دھند آنھا چگونه رابطه ا رسانه فرم ست؟ آي ه ا د خط می ای با رسانه تغيير خواه دارند؟ روش کار چگون د جھت می دھ د و مخاطبان عمل دھ دھ

 کنند؟ ھا جای خالی مشايخ و پيامبران و مرشدان را در نظم نوين جھانی پر می کنند؟ آيا رسانه می
 

د؟ از چه روشھايی دھد چگونه رسانه ای که تغيير می رسانه ای است؟ رسالت دارد؟ ماموريت دارد؟ کسانی که در آن جمع شده اند ھمه اھل رسالت ان
ا استفاده يا حمايت می ده؟ آي يا توصيف کنن ند  ده ا ا تحريک کنن دازی؟ آي کنند؟ آيا طرفدار مسالمت و مذاکره و تغيير تدريجی اند يا مبلغ خشونت و بران

 دھند؟ بھشت آنھا کجاست و چه خصوصياتی دارد؟ تبشير و انذاری ھم دارند؟ بھشت و جھنمی را نشان می
 

ه آيا رسانه ا برنام د ي ی و خودجوش دارن ا رسالتی درون د؟ آي سته ان يا واب بال می ھای صاحب رسالت ما مستقل اند  انی و سياسی را دن ا ای جھ د؟ آي کنن
م می رسانه ھا ای که وابسته به سياست معينی باشد ھ ظر آن ورد ن يرات م ا تغي رد؟ آي ماد ک ين رسوالن رسانه اعت ه ا د ب ده باشد؟ چرا باي ند تغييردھن توا

 مطلوب است؟
 

جايی نمی: ای بگيريم ای حاشيه در ھمين ميانه راه بحث نتيجه ه  ته راه ب يت الب بدون مطلوب لوس آنجلسی. برد رسانه  ال اعالی آن رسانه  مردم از. مث
ھم باشد وا می خواھند می رسانه آنچه را می انه م رای اصحاب رس و ب د ول چه نخواھن د گيرند و آن ير رسانه. نھن درت تغي ردم  فرض ق /ای در نھايت م

 اما مخاطب امروز منفعل است و گوش به فرمان؟. شناسد مخاطب را ناچيز و در حد مجری منفعل طرح می
 

 کدام مخاطب؟
 

انه کی مخاطب کيست؟ چرا فرض اصلی اين است که گويا ما مردم غيرغربی مخاطب رسوالن رسانه ردم ای ھستيم؟ آيا ما ھيچ رس ر م که ب يم  ای دار
 غربی بخواھد تاثير بگذارد؟

 
ای کشورھای بزرگ و عالمگير را تغيير الجزيره رفتار رسانه. ای است که غرب را تغيير داده است الجزيره به نظرم با ھمان معيارھای غربی رسانه

 ای ايجاد شده است؟ ای غرب را تغيير بدھد يا اين تاثير به طور جانبی و حاشيه خواسته رفتار رسانه اما سوال اينجاست که آيا الجزيره می. داده است
 

م. سينمای ژاپن مثال يا حتی باليوود ھندی. ای است در اين بحث سينما ھم رسانه مھم و پيچيده ينمای روسی ھ ه. س ا نمون سينمای اينھ اثير  د از ت ھايی ان
 .غرب در ميان مردم غيرغربی که سپس به نوبه خود در ھمان سينمای غرب موثر افتاده اند و صاحب نفوذ شده اند

 
 ای يکطرفه است؟ و از غرب به شرق؟ از دنيای مسيحی به دنيای اسالمی؟ از دنيای کاپيتاليستی به دنيای کمونيستی؟ آيا تاثيرگذاری رسانه
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 تجربه جنگ سرد
 

يم ير از راه رسانه برس انه. جنگ سرد. حاال نوبت آن است که به يک نمونه ظاھرا موفق از فرضيه تغي ا جنگ رس يک معن ه  بود جنگ سرد ب .ای 
اب(ھای غربی طی سالھا کار راديويی و سينمايی و برنامه ريزی فرھنگی و مطبوعاتی  رسانه. جنگی که بازنده اش معلوم است ن کت که بخوبی در اي

ان تحت. توانستند با رژيم شوروی مقابله کنند) زن را داد؟ -انبان-چه کسی پول نی: بحث شده است ا و جھ ھدف، مھار شوروی از نفوذ به داخل اروپ
 . الحمايه غرب بود و بعد ھم شکستن اسطوره چپ

 
شوروی رسانه ا در شکست  ه شوروی اما آي يد؟ موريان تا فروپاش کرد  ابود  خورد و ن يد و  ا چيزی از درون، آن نظام را جو د؟ ي ازی کردن ھا نقش ب

 ھای غربی بودند؟ يا موريانه جای ديگری خانه داشت؟ رسانه
 

ان آيا فرضيه تغيير از راه رسانه بر فرض صحت و موفقيت تاريخی می مروز ھم ا ا ا جھان م تواند از دوره جنگ سرد به دوره کنونی منتقل شود؟ آي
 ھای جنگ سرد ھنوز مطلوب باشد؟ جھان بعد از جنگ دوم جھانی است؟ و اگر نيست چرا بايد کارکرد رسانه

 
ی. ھای جنگ سردند کنند و زير نگين فرضيه ھايی که ادعای تغيير دارند به يک معنا کار تبليغاتی می تمام رسانه ستگاه تبليغات ه د انه ب ل رس ن تقلي آيا اي

 نيست؟
 

 کند رسانه ھم تغيير می
 

ا رسانه نمی-در-در جھان مدام. تغيير کردن ھم ھست. مساله رسانه صرفا تغيير دادن نيست ير م به تغي ان  رد و ھمچن ره ب شين بھ ند از الگوھای پي توا
 .اسطوره قدرت خود در تغيير تکيه زند

 
ديران و تحليلگران امروز بسياری از گفتمان تمداران و م ه سياس ھای دوره جنگ سرد متروک شده است و چالش اصلی در صحنه سياست اين است ک

ند و عادت سرد را بشناس نده ترک بايد خود را با شرايط تازه وفق دھند و دنيای بعد از جنگ  اقی ما يش ب ه از دوره پ تاری خود را ک ھای ذھنی و رف
 . کنند
 

شد در چنين شرايطی رسانه مدرن نمی دنی با ه ارزي ند ک ياد ک انه . تواند بر اصول کھنه چيزی بن درن رس انه م يا رس دئولوژی»  رسالت«آ ا اي است؟ آي
ه دوش معينی را بايد تعقيب و تبليغ کند؟ اگر عصر ما عصر پايان رسالت است و کھنه شدن ايدئولوژی ھا چرا ھنوز رسانه بايد چنين بار سنگينی را ب

 بکشد؟ و با کدام رسانه پردازان؟
 

ندارد خال وجود  رداز می. منطورم از توجه دادن به رسانه پردازان توجه دادن به اين حقيقت ساده است که رسانه در  انه را رسانه پ جھان. سازد رس
ود ود. جنگ سرد جھان مبارزه بزرگ و ھمه جانبه دو نيروی شاخص ب انی ب شعارھای آنچن گری و  ود و شديد. عصر انقالب و انقالبي د ب دگی تن .زن

د. اما امروز ھمه از انقالب خسته اند. کرد رسانه پرداز ھم شديد و انقالبی زندگی می .از جنگ و آرمانھای بزرگی که بايد برايش فدايی بود ھم بيزارن
گوی جنگ ای را پيش برد؟ آرمانگرايی جايی در رسانه توان کار يک رسالت رسانه بدون فدائيان آرمانگرا چگونه می ھای تغييرطلب دارد؟ اگر نه، ال

 تواند برای رسانه کارآمد باشد؟ سرد می
 

 رسانه قدرت گريز از مالل است
 

 ای ميان رسانه و تغيير وجود دارد؟ با ھمه اين مباحث و حجم بسيار پرسشھای پرسيدنی و با در نظر گرفتن ھمه جوانب ممکن آيا باالخره رابطه
 

ا اينھمه روزنامه که در ايران می. اين قدرت ناشی از فکر و فرھنگ است و نيز سياست. ای بيانگر نوعی قدرت است ھر رسانه خواھند منتشر شوند ب
ه مجال ظھور می ستن و ھمه مشکالتی که پيشاروی نشر است بيانگر قدرتھای فکری و اجتماعی يی ھستند ک تی و ب وع مقاومت دول چ ن د و ھي خواھن

 .ای مھار کند تواند اراده آنھارا به تبارز رسانه گرفتن ظاھرا نمی
 

 آيند تا چه چيزی را تغيير دھند؟  آنھا به صحنه می
 

ا اگر با نگاه موافقانه و ھمدالنه به اين پرسش بنگريم و جوابی مفروض در جھت سوال پيدا کنيم بايد بگوييم از نگاه می عدتا آنھ ه قا ال اول از ھم نی م
تازه ھر يک از آنھا با ادعای تازه. ای را تغيير دھند خواھند صحنه رسانه می زودن رنگ  برای اف به صداھای موجود وارد می ای و  گر در. شود ای  ا
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 !شود که آنھا موفق نشوند برای ھمين ھم ھست که مرتب تالش می –توانند به تغييرات ديگر ھم بينديشند  اين تغيير موفق شوند می
 

 :ھا را بايد ھمزمان دارا باشد تواند موفق باشد؟ به نظرم دست کم اين مولفه اما رسانه تازه چگونه می
 
 ای باشد صدای تازه -
 نياز به صدای تازه را دست تشخيص داده باشد -
 سازمان دھی مناسبی داشته باشد -
 از حمايت اجتماعی مخاطبان معينی برخوردار باشد -
 بتواند استمرار يابد -

اعی است ای اجتم داھا و رنگھ ف ص ير در طي انه تغي رای رس ی ب دان تغييردھ ترين مي اه، مھم ابراين از يک نگ انه. بن ر رس ان ھ د جھ د بتوان ای باي
يه می. مخاطبانش را وسيعتر کند سياری از آن ما يرات ب يردادن است و تغي ل –گيرد  وسعت دادن به ميدان ديد خود نوعی تغي ا قاب ه لزوم تغييراتی ک

 .برنامه ريزی و پيش بينی ھم نيستند
 

سم خبر می ای که می روزنامه يا مجله ان از يکدستی مالل آور کنفورمي رای بازداشتن جھ د  کوشد با ھر زحمتی شده پا بگيرد از ھمتی واال ب که –دھ
 . توان مخاطبی را ناديده گرفت بسيار مھم است اينکه در جھان غيرکنفورميستی نمی. خواست خدا خود امت واحده کرده بود جھانيان را اگر می

 
 ھای خارجی  تغيير از راه رسانه

 
ان دارد؟ عربی و روسی و ھای خارجی وقتی به زبان ما حرف می رسانه دين زب ه چن ن ب زرگ آنالي زنند چه نيتی دارند؟ چرا مثال بی بی سی بخش ب

 .اسپانيايی و فارسی مثال
 

ه آيا آنھا می ان برنام ه آن زب ا ب ه آنھ خواھند در ايران يا در حوزه زبانی ھدف خود تغيير ايجاد کنند؟ در دنيای اسپانيايی زبان چه تغييری الزم است ک
 نشده است؟-ثابت -دارند؟ در کشورھای عربی چطور؟ آيا روسيه ھم تابع ھمين قاعده ھنوز

 
ته. ھای غرب حتما سياسی است بخشی از ھدف برنامه سازی به زبانھای خارجی برای رسانه ما بس ه می ا ھا ارائ ه آن سی نيست و ای ک ا سيا د تمام کنن

ندارد انه. معنای سياسی  يده رس اعی را ناد دگی اجتم ه بخش مھمی از زن چرا ک ی نيست  ته است رسانه خوب بر سياست گذاش خود را  ه تمرکز  ای ک
 .اما اين اعتقاد ديدن جھان است با يک چشم. مگر آنکه معتقد باشيم ھمه چيز سياست است. کند گيرد که خارج از سياست عمل می می
 

ينی است اما فرض کنيم رسانه يم مع انه. ھايی ھستند که قصدشان کامال سياسی و مثال ھدف شان تغيير رژ ن رس انه ھايی نمی چني د رس ی توانن ھای خوب
د و) بلد نيستند(دانند  باشند و چون کار خود را خوب نمی چرا بايد فکر کنيم که ممکن است در دسترسی به ھدفی که برای خود قائل اند خوب عمل کنن

 به نتيجه برسند؟
 

 .نمونه خالف ندارد. شوند ھای بد برای اھداف معين سياسی تنظيم می تنھا رسانه. در اين پارادوکسی ھست
 

د ای بودن و جھتدار عمل کردن و نامتعادل بودن و جانبدارانه رفتار کردن رسانه ھای صرفا سياسی به دليل ھمان نابلدی و غيرحرفه رسانه ھای بدی ان
 ! توانند به ھدف خود برسند و بنابرين نمی

 
 رسانه بايد رسانه باشد

 
انه را خراب می. رسانه اول از ھمه بايد رسانه باشد نه ھيچ چيز ديگر م رس د، ھ خرج سياست کنن م سياست و آنھا که عجله دارند رسانه را  د و ھ کنن

 .توان رسانه سياسی داشت ای از تغيير نمی بدون نگاه ساده انگارانه –گيرند  تغيير سياسی را دست کم می
 

انه سياست فقط با رسانه تغيير نمی بود  کند و اگر ھم تغيير کند در جھتی که مورد انتظار و ادعای رس د  سی است نخواھ ل –ھای سيا ه سر عق د ب رون
 .آمدن سرمايه داری را در مقابل انديشه مبارزات کارگری کمونيستھا به ياد آوريم

 
ا می اره نيست ام ا اصال اينک ا شعرش خوب نيست ي د نيست ي صيده واال رسانه تا رسانه نشده باشد مثل شاعری است که ھنوز شعر گفتن بل د ق خواھ

شد ھيچ رسانه. بگويد و مدح و قدح کند د  ييری نخواھ ير رسانه. ای به فرمايش اين و آن اسباب ھيچ تغ ای اگر ممکن باشد چيزی است در رديف تغي
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پس رسانه ھم قدرت تغييرش در عرض باقی عوامل. تغيير در انحصار رسانه نيست. امری است تدريجی. تغيير ذائقه. تغيير فرھنگی. تغيير آموزشی
د رسانه. خواھد ھا برای به بار نشستن زمان می تغيير است که گاه سالھا و دھه بزاری خواھ ارکرد ا شد ک شته با ه دا ه نتيجه عجل برای رسيدن ب ه  ای ک

يير مسير. ابزاری که تنھا خشی بر بدنه کشتی بزرگ جامعه خواھد انداخت. داشت اما راه انداختن کشتی ايستاده يا متوقف کردن کشتی راه افتاده يا تغ
 .آن يا حتی پوساندن آن کار ديگری است

 
 مھدی جامی

Mehdi.jami@gmail.com 
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 کس چيز برای ھمه ھمه
 

 
 

قدس می  .دوربين از شما خداوند خواھد ساخت ه جک م ه ھيچ. شود اينگونه است ک ميری در حالی ک قتی ب کس  و
ند. شوی آيد و دور انداخته می ات پايين می مرتبه. کند تماشايت نمی شان بکش ما را در تلويزيون  ا ش گر آنھ شھيد . ا
د  ھيچ چيز نمی. خواھد تغيير کند ی خدا ھيچ چيز نمی ھستيد وبره خدا (خواھد دنيا را تغيير دھ ره  نه ب ين  –ترا مرل

ا ) منسون د حفظ شود ت تا اب د  ه باي اه تصويری از يک مصلوب ک قت و انگ ذرای حقي مسيح چيست؟ يک لحظه گ
د ت فرابرس ان بازگشت حقيق ام از حقيقت عقب است. زم ه يک گ رد . تصوير ھميش رد است و م زن تصوير م

ا را از حقيقت . نوشتار تصوير گفتار است و گفتار تصوير لوگوس. تصوير خدا گام م مواره يک  پس تصوير ھ
ا دور می د و ب ن تصوير است کن م ھمي ار داري ت در اختي ه از حقيق ام آنچ ه تم ور .  اينھم دا را از گ واره خ ا ھم م

مسيح عکسی از خداست که يکبار در . ما ھمواره ردی از مدلول را در دال خواھيم يافت. اش خواھيم شناخت تھی
شی  تاريخ درخشيد و بايد تا ابد  اين تصوير رنگ و رو رفته را با ھزاران نقا

صليبی. با ھزاران صليب. حفظ کنيم از . با ھزاران جنگ  و مسيح روزی ب
د . خواھد گشت ه خواھ روزی حقيقت و تصوير در يک سطح و ھمزمان ارائ

رو نخواھيم. شد قت روب گر تصوير خود واقعيت . ديگر ما با گور تھی حقي ا
ايی تصوير را از واقعيت  باشد چ ژرف گر ھي ود؟ ا  ايا ما در بھشت نخواھيم ب

االتش در  چاپلين در خي چارلی  د  ود و مانن جدا نکند آنگاه در بھشت خواھيم ب
يب را از  ود س تان خ ردن دس ا دراز ک ت ب واھيم توانس د خ ر جدي م عص فيل

جدا  ھيچ فاصله. درخت بچينيم م  ای و ھيچ ژرفايی واقعيت و تصوير را از ھ
ھر . سازی در کار نخواھد بود ھيچ عمق بيگانه. نخواھند کرد آنروز مسيح و 

ق بيگانه اه عمي وعش از چ ر ن ری از ھ اجی ديگ د و  ن د آم يرون خواھ از ب س
شر،. ھمه چيز خودش است. واقعيت و تصوير يکی شده است.  اينجا بھشت است و. و امروز، روز رستاخيز است. واقعيت و تصوير يکی خواھد شد

ير ه جز . شر است و خير، خ ھر چيزی وانمودش است و ب با تصويرش يکی است  خودش است و  ھر چيزی 
ترين تصوير خود. وانمودش چيزی نيست انه: مسيح بازگشته است اما با مضحک  يا . رس ه  آ ين رسانه نيست ک ا

چ تصويری از  ی است و ھي ت و تصوير يک ه واقعي ايی ک ت؟ ج يحيت اس روژه مس اک پ ان مضحک و دردن پاي
ه  اين اتمام سير صعودی گيز حقيقت آيا   .ماند واقعيت خود عقب نمی ياب نيست که به بھشت لوديک خود دست يافت

ه را  ناھش، تصوير مضحک يک بوزين ا رمزگشايی از طبيعت اصيل و عاری از گ بت ب سان عاق است؟ اگر ان
ه   آيا امروز تصوير آخر زمانی يافت، به بوزين شده است؟ آدم ابوالبشر  بدل ن انه م ر رس اش به تصوير مضحک ت

ون به تلويزي شانه! مبدل شد و مسيح  به بھشت عيا وا  ون. از آدم و ح ه تلويزي انواده ب به سعادت از. از خ ن  مند   اي
بوداين به بعد کيفيت،  از . خواھيد بود د  ما خواھ سالمتی از آن ش اجی نمی . واقعيت و  ين را يک ن د ا ين را  . گوي ا

يل است . گويد يک پودر رختشويی می ان م جا پاي فی: اين ھر آنچه . پورنوگرا
شتر توسط خود  پی آنست، پي که ميل با نگاه نافذ و تخيل موقعيت سنجش در 

ده است ه ش دن ارائ ه. ب دارد چرا ک يز وجود ن برای گ چ فرصتی  دن  ھي اين ب
يد می يز را د ه گ د است ک يان واقعيت است . زن جا پا ار: اين ين گزارش  . اخب ا

گذاری می ت را ارزش ه واقعي ت است ک د واقعي ر . کن ی و ھ ش سياس ر کن ھ
صحنه واقعيت خرين  ر  مبارزه تروريستی و ضدتروريستی در آ اش يک خب

اق می. فاجعه آميز است شود تروريسم اتف ا گزارش  د ت نش . افت ان دا جا پاي اين
ت ت  :اس ل. اينترن ه عاق ه از ھم ور جستجوست آنچ دانش . تر است يک موت

قال نيست ل و انت رای نق ی  دشمن. چيزی جز اطالعاتی ب نش کلب نوع دا ن   اي
ز است روس و نوي تباه نيست وي لک دروغ و اش ی. مس رای  ھای واقع نقاش گ

ده ريس وود بازنماين د ک انه ان يح و رس انی مس ا لوديک. ی ھمس انی پاروديک و نھايت را نقاشی. يک ھمس ھای  چ
ريس وود تادانه واقع ک در اس د واقع  اينق ش از ح تند؟ بي را ھس را گ ايد. گ د ش ت باش ود واقعي ان خ ن پاي ا   . اي اينج

شی واقع. گرايی کالسيک در کار نيست واقع يی نقا ار نيست گرا م در ک سند ھ ه پ ين واقع  .ھا ی عام يی خاص  ا گرا
ا وجود خلسه و . ھمه چيز درخشنده و دلفريب است. رسانه است که ب ون  نور سرد تلويزي دلفريبی سرد ھمچون 

امين قضايی
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ير نمی:  اين واقعيت سرد، فرياد مرگباری است اما. ماند اش ھمچنان جذاب باقی می کنندگی کسل چيز تغي د،  ھيچ  کن
ايش در می) و حتی انقالب(ترين تغييرات  خواھد دنيا را تغيير دھد چرا که ھمه چيز حتی مھيب ھيچ چيز نمی يد در خود تلويزيون به نم ه  .آ جا ھم ی اين

ه اتفاق. تصوير از خود واقعيت جلوتر است. بلعد تصوير، واقعيت را می. شود تاريخ يکجا ارائه می قتی ھم ون می و د پس ھيچ اتفاقی ھا در تلويزي افت
ند صحنه اتومبيل. بريم به سر می"  ھيچ اتفاق"ما در صحنه . کند افتد چرا که نمايش، اتفاق را به نمايش آن مشروط می نمی ار در رو ھای در حال انفج

ه صحنه کسل/ موج / خطی نور تم می عصب ب ون خ وی تلويزي ی. شود کننده مخاطبين در جل ج يعن ه مھي ساعت برنام يون، يک  اق در تلويز يک اتف
ون ميليون يا  .ھا ساعت ھيچ اتفاقی در جلوی تلويزي صحنه ا ان  ست؟ ھم خدا ني مان تجسم  ن ھ از می  اي چيز از حرکت ب ه  ه ھم د و پرده ای ک اال افت ھا ب
دا خود شخصا عھده. کند اش صوراصرافيل پايان نمايش را اعالم می رود و سپس خداوند بوسيله مجری برنامه می د خ به بع حاال  د از  دار امور خواھ
ود اوت است. ب ت قض د. وق د ش بردار خواھ يز خ ه چ س از ھم ه ک اال ھم ه می. از ح ند ھم ته باش ادی داش ر اعتق د ھ ه. توانن ه ھم رای ھم .کس چيز ب

)کسچيز برای ھمهھمه (
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 اس ام اس
 

 
 
ه ی انديشه صفحه. خواند اش را در اتاق نشيمن می پدرم روزنامه. ام ھمراه اخبار ساعت دوی راديو بود ی پدربزرگ خواب قيلوله 1 ی شرق ی روزنام

ل. ويزيون کوچکی برای اتاق خواب بگيريم دھد تله ام پيشنھاد می زن. خوانم را آخر شب، در توالت می رای  ساعت موباي م می 7ام را ب .کنم صبح تنظي
ه و داد می 2. پرد ام از خواب می زن. آيد اس می ام شب اس نيمه 3ساعت سرش گرفت االی  د گوشی موبايل مرد را ب ه داد می بی. زن د وقف شوخی - 3. زن

شروع می 4 .فکر کردم عالمت تعجب يعنی عصبانی ھستی! فھميدم؟ از کجا بايد می -! کردم بابا تازه داشت  رد، رمضان  رواز ک ه پ د انوشه ک از. ش
حرف 11ساعت . اس شده بود ام ام، آن سه جوک معروف اس کاران ی ھم صبح، تقريبن برای ھمه 30:10تا  10ساعت  سوی مملکت  با برادرم در آن 

تادن می. شود ھا ھم کنترل می اس ام گويد اس می 5ای؟  ھای انوشه را شنيده پرسد جوک می. زنم می وی فرس د جل ه نمی گوي د می. شود گرفت اش را ک گوي
د سازند و بين ملت پخش می ھا را می اند و اين چند نفر در مخابرات نشسته د مخابرات از اس می. کنن د درآم ه فلک زده است ام گوي د می. اس سر ب گوي

ز زنگ می. کنم می send to allخبرش را . پسرم تازه به دنيا آمده است 6اس چه خبر؟  ام راستی از ام د کسی از شھرداری تبري گويم ببخشيد می. زن
بايد ھمين االن رقم نھايی را. دھد شبکه راه نمی 8 !دی تو گوشی خودت بخونم؟ چرا نمی -. بزار برات بفرستم! خيلی بامزه است - 7! اشتباه شده است

: دھم اس می ام اس. تاييد کنم
Ba natijeye emruz sobh movafegham. Faghat fori fax shaved.  

: دھد جواب می
lotfan be man zang bezanid. Taeed shoma ra lazem darim.  

: دھم اس می ام اس
movafegham. Fax konid.  

: دھد اس می ام بيست دقيقه بعد اس
dar dastras nistid. Kare fori darim. Lotfan ba daftar tamas begirid. marbut be monagheseh asalooye ast.  

: دھم جواب می
inja anten nemidahad. Fax kardid adade nahaee ra? Adade emruz ra befrestid.  

: آيد اس می ام ساعت بعد اس
moteasefaneh natavanestim taeede shoma ra begirim. Majboor shodim haman baravorde hafteye ghabl ra bogzarim. 

ن نمی 9. ھر سه تا از من است. رسد کارم می زمان برای ھم اس ھم ام سه اس. رسم دفتر بعدازظھر می يل آنت اق من موبا د در ات شته. دھ ام گوشی را گذا
جواب بخوانم. جا آيد، بايد بلند شوم بروم آن اس می ام ھر بار که صدای اس. روی ميز منشی تم اش؛  نم و بفرس جا تايپ ک ان  د برمی. اش را ھم .گردم بع

: جواب داد. جا روم ھمان شوم می بلند می. آيد اش درمی دوباره صدای بوق
chakerim! 

: نوشته. زند دوباره بوق می. دھم که دوباره مجبور نشوم بروم دم در جواب نمی
Khob?! 

: گردم فرستم و برمی نويسم و می می
Ma bishtar ghorban! Bye. 

: خوانم دارم و می روم گوشی را برمی شوم می بلند می. زند بعد از ده دقيقه بوق می
Bye 

تی داری باھاش حرف می می. ھای زيمنس حرف نداره گوشی - 10 ه اس تونی وق ی، اگ سپيکر و اس ام زن ه بزنی رو ا ه دکم ا ي اد، ب ات رو اس ام اس بي
: آيد اس می ام اس. کنم دارم رانندگی می 11 .زمان بخونی ھم

Chi shod? 
: کنم تايپ می

Hichi baba! Dobar zang zadam. Nemigeref. Ghara shod khdesh khabar bedeh ke miad ya na. behesh hanuz… 
رات اس - 12 .نگفتم قضيه رو. بھش گفتم قبل از ھشت خبر بده -: گيرم اش را می شماره. شوم خيال می بی که ھی داره ب يه  ين ک ته؟ اس می ام ا 13 فرس
باد سال ارک  اح حساب پس. روز تاسيس بانک کشاورزی بر شما مب د افتت نداز کوتاه شرايط جدي سپه ا ی جنگل. مدت بانک  بارک روز مل د. کاری م س

ختر تاب. سيوند تمام تاريخ اين مملکت را نابود خواھد کرد ن ا باد شھادت ھفتمي سليت  ما ت ر ش يو 1000. ناک واليت و امامت ب خودروی ر .دستگاه 
ی الحسنه ھای قرض حساب 85کشی سال  قرعه. ای چھل تومان تماس تلفنی با اروپا دقيقه ثار 22. ی بانک مل سه و اي ر. بھمن روز حما ل اميرکبي جرثقي

لمان  فطريه. عيدتان مبارک. گوييم رحلت پرفتوح امام راحل را تسليت می. در خدمت شما است ھر مس ان 4500ی  يک آچيالن. توم .در درھای اتومات

سر ھرمس مارانا
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... تر در بانک پارسيان ی بيش يک و نيم درصد سود ساليانه
14 - jok mifresti! - eshtebah kardam?! - chio? - jok ferestadam. - chera? Mageh jok ferestadan kare badieh? - ahan! 
Fahmidam manzooreto. Hichi. - chi hichi? - fekr kardam narahat shodi. - chera narahat besham? Shookhi kardam. - 
manam shookhi kardam. - chio shookhi kardi? - hamin ke goftam eshtebah kardam. - asabani shodi? - na, chera? - 
fek kardam narahat shodi. - na baba. - halet khoobeh? - are baba, kar daram. Behet zang mizanam. - chizi shodeh? 
Man faghat shookhi kardam. - Vel kon digeh! Sms-eto eshtebah khoondam. Tamum shod ghazieh. Ah!! - dava dari 
chera? Boro be karet beres. Loos! - chera gir dadi to? Migam sutafahom shodeh bood. Hal shod. - hoselato nadaram. 
Hamisheh hamin karo mikoni. - chikar mikonam? - behem zang bezan bebinam cheteh. - ok - ok 

 !اس بفرست ام اس! زنگ نزن - 15
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 ابزار/ رسانه
 

 
 

اب  رزان سجودی در کت اربردی"ف انه شناسی ک وان "  نش ا عن انه"مبحثی ب دگاه نشانه"  رس انه از دي ه تعريف رس ه روشنی ب ه در آن ب شناسی دارد ک
ان.  است پرداخته يز از ھم ه من ن فی است ک بل تعري دگاه قا نده دي به نظر ب گرچه در ادامه بحث به ديدگاه خود نيز در اين مقوله پرداخته و اين ديدگاه 
انه ھمانطور که می. کنم شناسی تعريف می را در دستھبندی نشانه"  رسانه"ديدگاه  ه دانيم ما ناگزيريم که نش ق ب ين طري م و از ا به عينيت در آوري ھا را 

ا مجموعه. بررسی آنھا بپردازيم انه ي انه راھی نيست مگر آنکه يک نش شانه در واقع برای درک کردن و پردازش يک نش ظر را از ی ن ورد ن ھای م
يم انه آنچه بی. ذھنيت به عينيت در آور ه مجموعه نش ن است ک د موجود است اي تن را تشکيل می تردي قع م قاب در وا ن  اب و اي د ھا درون ق پس. دھ

ند ويژگی گيرد، حال اين متن می ھا درون متن قرار می مجموعه نشانه ردد، توا حواس درک گ ه از راه  نی ھنگامی ک شد يع خود را دارا با ھای خاص 
وم ... به طور مثال به رسانه شنيداری، تصويری، نوشتاری و . شود تبديل به رسانه می ا مفھ انه"در اينج ست،"  رس تداول موجود ا به طور م چه  با آن

انه"را ... در تعريف متداول ما راديو، تلويزيون، سينما، راديو، روزنامه و. تفاوت دارد داول از. دانيم می Medium"  رس ن تعريف مت به اي سجودی 
ه اشاره می معنا می"  ابزار"را در کنار "  رسانه"کند و نام  قناعت نمی"  رسانه" ن نکت انه در کند و در توجيه اين جانشينی به اي ا از رس تی م ه وق د ک کن

ا می"  ابزار"  بريم، در واقع به اين نکته واقف ھستيم که  نام می"  ابزار"  کنار  ه رسانه خود را در آن معن ا مخاطب بيانی است ک ق آن ب د و از طري کن
آنچه. يابد ھای مختلف امکان تغيير و رشد می ابزار ھمواره در پيشرفت و در مجاورت فناوری قرار دارند و پيوسته در پارادايم. کند ارتباط برقرار می

چاپ  به طور مثال ھمان طور که می.  است مشخص است اين است که ابزار راھی برای عينت دوباره رسانه صنعت  يک(دانيم قبل از به وجود آمدن 
انه از) ھمراه با فناوری(آمد و بعد از ظھور چاپ  ی ابزار آن زمان به وجود می کتاب از حالت فعلی خارج بود و به واسطه) نوع رسانه نوشتاری رس

يد ه. اين ابزار جديد استفاده کرد و کتب مختلف و نوشتارھای چاپی به عرصه ظھور رس نوار، سی دی، روزنام ت،  يون، اينترن و، تلويز اب، رادي کت
می ی آنھا دستگاه رمزگان و نظامھای نشانه جويد و به واسطه ابزارھايی است که رسانه از آن سود می... و ين ی خود را به وجود  خوانش ا آورد و در 

ون . بايست در نظر آورده شود ی می ھا نقش رسانه نظامھا و اين دستگاه ه از طريق تلويزي ا سريال ک ال در خوانش ي طور مث انه(به  نيداری، رس ی ش
داری ه از  پخش می) دي م ک ا يک فيل ود ي انه"ش ينما "  رس انه(س داری رس نيداری، دي ده می) ی ش اب دي ه در قالب کت ا موضوع ک وا ي ا يک محت ود ي ش

شانه) ھا و استفاده از اين ابزارھا جايگيری در ھر کدام از اين رسانه(گيرد، با توجه به بافتھايش  نقش می) ی نوشتاری رسانه( نش ن ا خوا ھا و رمزگانھ
تانه يرد ی ورود نقش می و آس ه. گ د دقيق ا خبرھای چن ارويی ب ام روي لما در ھنگ ون  مس انه(ی تلويزي نيداری رس داری -ی ش ان) دي تگاه رمزگ ا دس ا ب م

فاوت است خاصی روبرو ھستيم که با خبرھايی که به طور مثال در ساعتھای ديگر روز به طور کامل پخش می امال مت ا يک. شود، ک ا ب برخورد م
-ی گرافيکی، تصويری رسانه(گردد و نوع ارتباط و خوانش ما با يک تصوير تبليغاتی که در اتوبان  ی تلويزيون پخش می تبليغات که از طريق رسانه

انه(در بافتشان ) ھا نشانه(آگاھی از چگونگی برخوردمان با المانھا . شويم، متفاوت است روبرو می) گاه نوشتاری درت می) ھا به طور مثال رس ند ق توا
85مھرماه 12سورا. مان را از ھم مجزا و شناساتر کند درک و نوع نگرش و خوانش ما را و ھمين طور روند رسيدن به ادراک و سطح توقع و سيلقه
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 !عدم تخصص ھنر نيست
 

 
 

ر. آھای ملت، رسانه يک تخصص است و راه اندازی يک رسانه بدون تخصص به ھيچ وجه ھنر نيست ه از صلح آخر بھت ن از جنگ اول ک خب اي
انه وان رس ه بعن و زمان اموزد است اما منظور ما نگاھی به عملکرد دوماھه آزمايشی رادي ا بي قرار است از وبالگھ ه  و! ای است ک يد رادي مديريت جد

سھا می محتوای راديو و تکيه بر پتانسيل وبالگ"  خانگی کردن"زمانه با شعار  با سنت نوي ه  د ک ساختار رسانه خواھ ر شکنی در  نتی ب ه روشی مب ھا ب
انه. اندازی يک رسانه نائل شود عدم تخصص در راه د يا اينکه در بھترين صورت ماجرا نامتخصصان را متخصصين رس ديل کن سی وبالگ. ای تب نوي

انه در ساختار خود يک امر غير تخصصی است که توانسته صورتی از رسانه را به ای رس انه غير تخصصی در دني ھا خود بگيرد و بعنوان يک رس
امعقول اما تبديل ساختار يک رسانه تخصصی مانند راديو به رسانه. مطرح شود د ن ای نامتخصص مانند وبالگ نه تنھا ھنر نيست بلکه جسارتی در ح

يک . است چيزی در حد  که  ه دور از"  وبالگ گروھی صدادار"راديو زمانه در دوران آزمايشی خود نشان داده  که ب ندگانی مشخص است  با نويس
قاالت عبدی. ھا ساختاری ھفتگی پيدا کرده روزانه بودن محتوای وبالگ پور، م اب شھرنوش پارسی  سلسله مباحث تئوريک رضا نيکفر، معرفی کت

ھائی که با تکيه بر تعداد محدودی تجربه رسانه. نه تنھا ساختاری راديوئی ندارند بلکه تنھا در حد روخوانی يک متن نوشته شده ھستند.... کالنتری و 
ھاجران و غربت ن م د در بي انه جدی را دارن دارد افراد سعی در پر کردن جای خالی يک رس تازگی ن شينان  ه. ن ندگان مشخص روزنام ا نويس .ھائی ب

شده تلويزيون ه  بال تجرب ھا گذاشته. اند ھائی با مجريان ثابت، مجالتی با مقاالت ثابت ق پای ان ا جای  د پ انه جدي يک رس وان  ه بعن و زمان .و اينک رادي
ر رسانه فاعی در براب ستم د ل آن نوعی سي ه دلي ده ک بديل ش ده ت ھای رسمی استفاده ابزاری از رسانه در بين مھاجرين به يک امر معقول و پذيرفته ش

وی تصويری و . ھای ديگر است حکومت ايران و يا حکومت ه رادي سته.... تنزل ادبيات به بيانيه، تنزل شعر به شکوائيه، تنزل تلويزيون ب ن د از ھمي
د راديو زمانه با مصوت کردن متون نوشتاری و گريز از ساختار راديوئی در ھمان دامی. است ديرانش از آن گريزانن ايد م شعار. افتاده که ش يرغم  عل

و ساده. گرائی، راديو زمانه در بين وبالگ نويسھا نتوانسته محبوبيت و يا تعلق خاطری ايجاد کند وبالگ ترين راه درک اين پديده عدم وجود لينک رادي
يا بالگرولينگ وبالگ ه . ھاست زمانه در لينکدونی  و زمان دير رادي داد محدودی از دوستان م جز تع ا امروز  37چيزی در حدود ( ب کسی از) نفرت

اجرای خانگی برای يک. نويسھا به خودش زحمت نداده که لينک راديو زمانه را به ليست خود اضافه کند تا به نوعی از اين رسانه حمايت کند وبالگ
اھواره. فايل پادکست شخصی موجه و قابل توجيه است تن م ه آن انگی ب قط نشان از عدم تخصص و بی اما انتقال اجرای خ نه ف يو زما برنامگی ای راد

يم. ای يک راديو است محض در ساختار حرفه اری باش ن رفت ه چني نا. ھر چند که با شعار ھای پر طمطراق در پی توجي دون موسيقی مع و ب يک رادي
حوه انتخاب موسيقی در طول زمان پخش راديوئی کننده موسيقی خانگی مجزا می ندارد اما آن چيزی که راديو را از يک پخش کند به روز بودن و ن

سه ساعت موسيقی بی راديوی بيست و چھار ساعته ماھواره. است داقل بيست و  ه، ح ه ھر جھت پخش می ای زمان اری ب مه و ب د برنا بی از. کن ترکي
ران ينی امروز اي ر زم يقی زي اه و موس ھه پنج ه د ه. نواھای خاک گرفت م نکت سی ھ وس آنجل ه وسط بی دوری از موسيقی ل نامگی پخش ای است ک بر

مانی را در ذھن می. موسيقی اين رسانه معنای خود را از دست داده ن گ د چني ن رسانه جدي د اي خاب اجرای بسيار ضعيف مجريان نابل ه انت د ک پروران
ند. ھای متفاوت قرار است که شنونده به اجبار آنھا را تحمل کند ای آنھا در پست آنھا نه تنھا بر اساس تخصص نبوده بلکه با چرخش دوره کسی که بتوا

سه.... در يک ھفته مجری موسيقی پاپ، مجری خبر، مجری گزارش سياسی، مجری آزاد راديو و  چار فران ه بجای چکش باشد در واقع آ ای است ک
د شکنانه رابطه روانی شنونده با صدای مجری در راديو يک اصل بديھی است و رفتار سنت. از آن استفاده شده ی راديو زمانه بعنوان يک رسانه جدي

ما. باشد نه نتھا بر منطق روانی استوار نيست بلکه با منطق تخصصی يک رسانه نيز ھماھنگ نمی يد  ن رسانه جد ی اي سامانيھای اجرائ يرادات و ناب ا
اجر اضافه شود ترساند که چنين عدم تخصصی فرصت ايجاد يک رسانه جديد را بسوزاند و برگی بر سرخوردگی  تا قسمتی می را کمی سل مھ .ھای ن

. شايد روزی مدير راديو زمانه باور کند که عدم تخصص ھنر نيست بلکه جسارتی است در حد فرصت سوزی
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 گرفتی ما رو؟
 

 
 

ود البته امروز در نقاطی از کشور باران خواھد باريد و بخش د ب ابی خواھن يز آفت ن. ھايی ن ين اي چيزی ب يز  اطق ن يه من دا. دو بق يد ابت اً خورش ه يقين البت
د. طلوع و سپس غروب خواھد کرد ع ش ن کشاورزان توزي ذر غالت بي ن ب ارد ت يک. امسال يک ميليارد تن حبوبات برداشت شد و سه ميلي ن  ھمچني

شش صفر. ميليون ماھی پرورش داده شد و صدھزار کالس مدرسه در مناطق محروم افتتاح شد يون  ه صفر و مل شنوندگان عزيز دقت کنند ميليارد ن
سخنانی پشت -آيد جا که از او خوشمان نمی از آن-جمھور  امروز رئيس. ھا اعداد بزرگی ھستند دارند و طبعاً صدھزار نيز پنج صفر، منظور اين طی 

شدم. تريبونی مسايلی را مطرح کرد زاحم  سيما م اردھم محرم می. از شبکه فالن صدا و  ی چيست؟ امروز چھ ه طور کل ما ب ظر ش تم بپرسم ن خواس
کشی مطمئن باشيد در تمام جھان جنگ و خونريزی و نسل. کيلومتر مانده به کربال است 1456قمری مطابق با يک تاريخی در تاريخ شمسی؛  1416

ز می دگان عزي ما بينن رار است و ش يره برق ا و غ اعون و وب يل و ط د و س الين بگذاري دا سر ب ا شکر خ د شب ب ز، رئيس. تواني دگان عزي ور بينن جمھ
مود زرشکستان جنوبی طی ديداری با نخست ظامی ن ه ن ه مقابل اب صلح. وزير زرشکستان شمالی وی را تھديد ب يز در ب فی ن د اراجي بل از تھدي ه ق البت

با نخست شنوندگان عزيز، رئيس. سرود که اھميتی ندارند ه و جمھور زرشکستان جنوبی طی ديداری  سايل منطق ترين م شمالی مھم تان  وزير زرشکس
ندگان. دانيد حاضريم عذر بخواھيم به ھر حال اگر الزم می. خبريم خبرنگار بی) ضبط(از جزئيات ديدار به علت خرابی . جھان را بررسی کردند خوان

ز، رئيس ا نخست عزي داری ب ی طی دي تان جنوب ور زرشکس ود جمھ رد و اضافه نم تقبال ک ه اس راری صلح در منطق مالی از برق تان ش وزير زرشکس
. شوند افکار عمومی راحت فيلم می: نوشت دم. دوستی ملت زرشکستان جنوبی و شمالی قدمتی به طول تاريخ دارد
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 خيابان يکطرفه؛ وبالگی که والتر بنيامين نوشت
 

 
 

زن مبارز کمونيست-والتر بنيامين با يادی از آسيھالسيس"  نيچه. "به تنھايی در درازنای يک خيابان ِ تنھا گام برداشتن جزيی ازطبيعت ِ فيلسوف است
ن ی خيابانی به ھمين نام در درون نويسنده، کتاب خيابان يک طرفه را آغاز می به عنوان مھندس سازنده -اھل لتونی  يتر ايستگاه بنزي د و در زير ت کن

که ھيچ"نويسد  می قدرت رخدادھاست؛ رخدادھايی  يد  يد باشد در  ا و عقا اثر از باورھ ا و امروز ساختار زندگی بيش از آنکه مت گاه اساس آن باورھ
رار نگرفته د ق د عقاي ه پيش." ان ان قطع ه ھم د، در ادام ده باش اقط ش ر از اعتبارس ن ام وز اي ه ھن ی آنک اد می ب ِ نھ ارچوب دوديِت چ تن مح ا شکس د ب کن

به يک فعاليتھای ِ ادبی و خروج از قالب اوب عمل و نوشتن  ديل متن ا تب عوض ب اب در  ه ديگر در فرم ھای پرمدعايی مثل کت ھا، ھای ِناآشکار اطالعي
ھم دان ھای مطبوعاتی و فيش بروشورھا و مقاله جاد شود ھا نوعی ارتباط فعال و بارور با زبانی چاالک و  ان حال اي ه و. ارز زم دون مقدم ه ب اب ک کت

شکيل می) thoughtful image(ھا و يا به قول آدورنو تصاوير پر مغز گويه ھا يا گزين بندی از قطعه فصل ايی ت ه  شود در روي سم"ترين قطع مامور ق
درت"نويسد؛ گويانه می پيش ) " Attested Auditor of Books(خورده حساب وکتاب ھای ِ ق ه ادعا تار پيوسته ب ھيچ ترديدی نيست که پيشرفت نوش

که-يی فرا خواھد رسيد که کميت به کيفيت تبديل شود، و آن وقتی است که نوشتار  ماند؛ برعکس، لحظه ی ِعلم و اقتصاد وابسته نمی ھای پيچيده فعاليت
وای مناسب خود برسد -شود ھای نامتعارف و جديد گرافيکی می روز به روز بيشتر وارد حوزه شاعران،. ناگھان به محت تار ِ تصويری،  ن نوش در اي
د زمان ه مانن ن متخصصان نوشتن يعنی کسانی ک يز اولي نون ن ديم، اک ه حوزه ھای ق با احاطه ب ا  تار در آن شکل می اند، تنھ ه نوش ی ھايی ک گيرد، يعن

ردم را گذاری نوشتار متحرک و بين با بنيان.نمودارھای آماری و فنی، قادرخواھندبود به اين فعاليت بپيوندند دگی م ان مرجعيت خود در زن ی، آن الملل
ه ھای ِ در راه نوسازی علم بيان در مقايسه با آن ھم ی تالش و چنان نقشی ايفا خواھند کرد که ھمه. دوباره به دست خواھند آورد ای روزان ی ِ چون روي

يای رسد اينترنت، وبالگ، روزنامه شود اما به نظر می گويی ھرچند آن زمان عملی نمی نھاد و پيش اين پيش." يی نمود کند کھنه ھای آنالين و در کل دن
داعی خود کتاب خيابان يک. است را عملی کرده مجازی آن  فه ت يامين در آن وبگردی  طر ه بن ستانی است ک ھا و مشاھداتش را زنی ھا، پرسه گر وبالگ

ا(ھا  ھای بعدی بنيامين پاساژھا، البيرنت پروژه. ھای مختلف ھايی به وبالگ ھا و آدرس است، در وبالگی به ھمين نام با لينک نوشته ا)ھزارتوھ ، داالنھ
سفرنامه مايه ھا که درون و گذرگاه بی  تارھای اد سی ھا و خاطره ی مکرر جس ا و يی از واقعيت باشد بيش که گوشه ھای اوست بيش از آن نوي تر روياھ

ه داعی می نقش تان را ت پيس و وبالگس بکه، سايبرس ته است ھايی از ش ت پيوس ه واقعي الش ب ه در ذھن و خي د ک ا و شخصيت. کنن ايی، تنھ ھای ماليخولي
ه در متن ردد ک د و م نزوی، کن ه آن م ايش ب اره می ھ ا اش ه ھ د ب ه کن ل می  گون دگی خودش را تکمي د يی گزارشی از زن اره.کن وتناگ درب وزان س اش س

ه در پرسه"نويسد؛  می می است ک ه می زنی مقصود او تنھا بودن در کالن شھر است؛ اين مشغوليت ِآد ال روزان به خي ه ھمه ھايش خود را  پارد ب ا س ج
د رود و گشت می کند در فکر فرو می نگاه می دم زنی ." زن ته) برای امروز وبگردی (گويی ق ايش را تشکيل می ھس دگی و کتابھ د ی مرکزی زن .دھ

ه اش البيرنتی را می ی زندگی ھمانطور که خودش در رسم نقشه به مثاب باط  ھر ارت ه البيرنت باشد  کشد که در آن  يک در ورودی ب برای ويراش(ی 
د راھش اما اگر کسی می... زياد مھم نيست اگر کسی راھش را در شھری پيدا نکند"نويسد  بنيامين می). ھا را بايد گنجاند اش لينک نويی از نقشه خواھ

ه من آموخت...را گم کند اين نيازمند تمرين است؛  سرگردان شدن را ب ھنر  نيدنی." پاريس  سوتناگ ش ان سوزان  ه شھرھا فضاھا از زب ه او ب عالق
ه اول(کار با حافظه "  است؛  خر ب دگی از آ ان می) بازخوانی زن ر خالف آن موجب فروپاشی زم يدادھا و شود و ب ی رو شود، توال ان  گير زم که در 

داوم گويد شامل ِ لحظه جريان پيوسته زندگی، از فضايی سخن می انی ھا و بی ھا، عدم ت ان وسيله... زم ايتی تکرار و خرسندی ی محدوديت ، بی زم کف
ست؛ آدم صرف است اما در فضا ميتوان شخص ديگری بود می ند ا ستاوردھايش ھميشه ک توان خود را ساخت ھر چند فرايند ساختن من و حصول د

حال زمان فرصت زيادی برای تکان خوردن به آدم نمی دھد از پشت ما را به جلو ھل می. ماند ھميشه از خودش عقب می دھد؛ از قيف باريک زمان ِ 
حاالت، تقاطع. کند ما را به سوی آينده فوت می ات،  ذرگاه اما فضا گسترده است و امکان ا برگشت ھا، گردش وتاب ھا ،پيچ ھا، گ تاد ھايی ب ھای صدوھش

است قولھا را نداده ھايش به گزارش سوتناگ برخالف انتظار مرجع نقل در بيشتر نوشته." پروراند ھای يک طرفه در دل می بستھا و خيابان يی بن درجه
ل وبالگ ته و داد برخی  مث ت نداش پی راي ه ک ايی ب ه اعتن انی ک د را در آورده) http://weblogvar.persianblog.com(نويس ا. ان ه ھنرتنھ کسی ک
ه نام. بيند دھی نمی است نيازی به آدرس و آدرس زنی و وبگردی را آموخته شدن، سرگردانی، پرسه ماندن، گم وده ک ندی ديگر او ب تعار عالقم ھای ِ مس

حريم شخصی ھا را امضا می ھا به ھمان ترتيب پای نوشته امروز نيز در بسياری از وبالگ رای حفظ خلوت، محرمانگی و  ايد ب د؛ ش ه کنن ا ب شان و ي
ه"گويد که  گرشوم شولم از دوستان نزديک بنيامين می. کنند ھا را زندانی می بينی روزی که نام خاطر پيش ياتور ريشه در عالق ه مين امين ب ی عشق بني

سرائيل را در آن گنجانده." او به سخنان موجز ادبی دارد ه شمای ا دمی ک تال مثل دو دانه گن ارت پس به تمبرھا، ک ا عشق او  د ي ھای ھا، دستنوشته بودن
اه، داستان کنيم؛ نوشته تر درک می اگر به اطرافمان بنگريم بنيامين را بيش. ميکروسکوپی ،آرزوی نوشتن صد خط در يک صفحه کاغذ ھای ھای کوت
بان يک بنيامين در آخرين قطعه." جز دربردارنده کل، کوچک اما بزرگ"ھای نقلی؛  کوتاِه کوتاه، جمالت قصار، فيلم کوتاه، اشيا کوچک، خانه ی خيا

ا: "نويسد بستگی به تجربه کيھانی می با متمايز کردن انسان کھن و مدرن در دل"  نما به سوی آسمان"طرفه  که ب د شد  ين خواھن ان زم تنھا کسانی وارث
ه است. ی وجدآور ی مردمان باستان با کيھان از نوع ديگری بود؛ خلسه مراوده... استفاده از نيروھای ِ کيھانی زندگی کنند ين قسم تجرب زيرا تنھا در ا

به دست می ا دور است  ا از م بدون آن که ما دانش معينی از آنچه به ما نزديک ي کی از آن که ھيچ آوريم،  م گاه ي گری تصور کني بدون دي در." ھا را 
ا می ن الق روز چني ای ام وزه دني ر اساس آم ه ب ود ک ه ھا حکم ی امپرياليست ش ر طبيعت ھم ی ب م او رواي ه زع وژی است در صورتی ب ی ھدف تکنول
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ای مجازی[روايی بر ارتباط انسان و طبيعت است در تکنولوژی  تکنولوژی حکم سپيس، رسانه، دني سازمند شدن] برای امروز سايبرا حال  بدنی در 
ه در ملت شکلی ک به  اوتی نسبت  خود می ھا و خانواده است که از طريق آن تماس بشريت با کيھان شکل نو و متف ه  ن... گيرد ھا داشت ب ق اي از طري

عده." ناپذير به درون زمان شود کند تا عازم سفرھای محاسبه ھا آدم اکنون خود را آماده می تجربه ه قا ا مغز اما تا زمانی ک قدرت ت ين  ضباطی ا ھای ان
تخوان تخوان اس د و اس وذ نکن يله مان نف ه وس ی ب ب بندی آدم رعی در ش ار ص د بيم بيه وج ی ش دل ی احساس چ ج د ھي رزه در نياي ه ل گ ب ھای جن

يد.يی نجاتش نداده و ھيچ تالشی در جھت مھار و به دست آوردن بھبودی بدن جديدش انجام نخواھد داد جويانه صلح ا فرو و در آخرين جمله ھم سخن ب
ی ] رانه اروس و عشق[جوھر زنده تنھا در وجد توليد مثل "زند  فرياد می) ھای فرھنگ، بی نامی از او، در ناخوشايندی( ون ويران ه مرگ[بر جن ران

 ١٨/٧/٨٥تکاب ." کند غلبه می] ، جنگ و تخريب

ل قول ه نق ا از  ھم امين "  ھ تر بني ب، فيلسوف و زيبايى١٩۴٠-١٨٩٢(وال انى ، ادي ناس آلم ه)/ ش ه ترجم ان يک طرف اب خياب د فرازنده،نشر کت ی حمي
." باشد ھايی از سوزان سوتناگ و آدورنو می  ، با مقاله١٣٨٠مرکز، 
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 ھای من ھوس
 

 
 

ن. ام در يک جمعی نشسته. دانم احساس خودم را بيان کنم الزم می رد مثل مه. مثل ميزگ با ريزی کرده برنا خودم  ه در خياالت  ين ساعت ک برای ا بودم 
مم»  رسانه«خواھند بگويند  گروھی که می وده. دور ھم بنشينيم و شور کنيم تا شايد من چيزی بفھ روز فکر امشب ب صبح دي فر. ام از  ه يک ن عصر ب
م) تر بگويم ماشين پدرش يا اگر دقيق(اش  خواھم شتاب ماشين گفتم که می ا ساعت . را ببين که ت شد  ين  ه 8نتيجه ا وديم ک مه ب شب منتظر کارشناس بي

شد. طرف سمج تصادف را راضی کنيم ا دو ساعت. اعصاب زير صفر اما رسانه ھم مثل خيلی چيزھای ديگر چيز خوبی است، اگر با تی م ن وق مثل
د ھای گروھی کجا تشريف دارند؟ اصلن ربطی دارد؟ آن گان رسانه منتظريم که يکی بيايد و کروکی بکشد، نماينده اری ندارن ساعت ک ل من  ھم مث .ھا 

تاده کنم که مثل آدم ی خودم را مجسم می جا چرا؟ قيافه ھمه وقت، اين اين: ورزان باشد نپرسيد کس که شبيه رسانه پس چرا ھيچ املن شرمنده ايس ام ھای ک
برای  کنم و در اين حالت چه و گند خودم را تماشا می رای من. بودم... قدر شکل من شبيه کاريکاتور بود يا چه عکس جالبی  ه رسانه ب دم ک تازه فھمي

کرد 110توان  ی من که نمی حتا اگر ھم بود با رسانه. ام رفته بود تعميرگاه موبايل. و ديگر ھيچ SMSيعنی  ا. را خبر  وان ب ه بت چيزی ک نی  انه يع رس
تی می ی خوب آن از ھر کسی که الزم است خبر گرفت و رسانه ه وق ه راحت تر آنی است ک شود، ھم اخبر ن و ب د خواھی کسی از ت :سؤال. ات بگذارن

ه ی می ھا که ھر شب گوشه آن ز می خان انه مخالف يی ک ا رس ند، ب المی ديگر ه ع د و ب ند کنن ند؟ ممکن است باش ن را. بگذريم. ا قط ھمي انه ف من از رس
حرف اول را می. کنند مان را تسخير می گی ما و عاليق کم تمام زنده فھمم که کم می به خبرنگاران در ھر رقابت و شايد جنگی  سبت  ه ن دی ک ند و دي زن

ن اش می يعنی رھبری ارکستری را به عھده دارند که تمام عالم و آدم برای. کاو فضول و نه کنج: کنند ام را اثبات می داشته نوازند و ھيچ چيز بدتر از اي
ه يی که تلويزيون فراموش نکنيم برای ھر خانه. نيست که بازی رئال مادريد را با گزارش يک عرب نگاه کنيم ه طرف ال جھان اش ب العينی شونصد کان

گفتند سريال راستی اين نرگس که می. تر است کم شبکه بربری ما را بگيرد از رسانه ھم واجب ، داشتن يک آنتن به شکل ھويج که دست»گيرد می«را 
م نرگس ه در مکه ھ بود ک رده  خاذ ک يبی ات ه ترت حترم و محترم يرين م حال زا اه  رای آسايش و رف بود يا رسانه؟ شنيدستم که سازمان حج و زيارت ب

انه. تر باشد شايد حتا از رضازاده ھم قوی. تر است  از رسانه ھم قوی پس نرگس. لعنت بر شيطون... الزم است . داشته باشند در قوی ھا آن رس که ق ند  ا
درت توانند برای ھر اتفاق کوچک و بی می نوع ق عنی يک  ما. اھميتی قالب يک فاجعه درست کنند يا يک جشن ملی را تبديل به زھرمار کنند و اين ي ا

جاد می. ھا نيست ی حق پرسش آن ھا فقط زاييده قدرت رسانه قدرت اي شان  رای خود م ب ه گاھی ھ ه رذيالن د و سپس ب ھره کنن شکل ممکن از آن ب ترين 
د کنند و توضيح می جنجال به پا می. برند می جا پراکنده آن. خواھن مه  خود را ھ بردزدان  ه محاصره ھا خ ا را ب ند و م خود در آورده ا ند ی  با نھايت. (ا

شريف گاران  ان می) احترام به خبرن ه در اوج جنگ لبن دی غول پيکر در زمين ا ی قطع کردن درختان بی توان از رکوردشکنی يک فنالن دست و پ
يک صفحه با اين حساب کم. خبردار شد ا را در  سرار مگوی م ه ی ارزان و پرطرف کم بايد از دوستان نزديک خودمان ھم دوری کنيم تا مبادا ا دار ب

ا می ين آق د و حس راج بگذارن الن را می«: گفت ح ای س تراض ميزھ ه اع ه ب دم ک ترھايی را دي تری ش يونيی خاکس د و رييس و در کميس ه جويدن ان ک ش
ما را. برگردم سر حرف خودم] ام ی مخروبه نقل به مضمون از حافظه[»  .لطفن به وقت رسميت جلسه پشگل نيندازيد: گفت زنگوله داشت می نی ش يع

د ی جديدی رخ می به خدا وقتی بين من و شما واقعه يد»  .رخ داد«: دھد، لزومی ندارد ھوار بکشيد و بگويي من شر درست نکن رای  انه نشويد و ب .رس
ه در محدوده. شوند تر می اند و قوی ھا قوی رسانه چيست اصلن؟ رسانه برای رسانه به شرطی ک ه کسی  يد ک ايی کشوری باش ھا و ی مرزھای جغرافي

د»  تعطيل«ھای مثل آن تره خرد کند و با يک عکس و دو نقاشی  قرتی بازی ه من اعصاب. نکنن ھم کی گفت نوز  ا ھ ه؟ آي ام خرده؟ اصلن اعصاب چي
خواستی؟  تر است؟ ھمينو می بوس بزرگ کند؟ آيا اتوبوس از مينی تر از کره است؟ آيا آب خنک روزه را باطل می مارگارين به

وحيد صدوقی
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 گوی منتشرنشده و يک گفت
 

 
 

خورد. خورد مان ھم نمی زنيم گاھی، که به درد عمه ھايی می من و پيرمرد حرف: جستارگشايی ما ب ه درد ش ايد ب ديم. ولی ش ھای ی عشق ترھا خاطره ق
رور می ناکام ان را م د سالی م رديم، چن ه حرف ک ا ک ان ته ھای ست ام يده م و را می. کش ه موضوعات ھزارت ه سر و کل ذاريم وسط ب م می گ ا ی ھ زنيم ت
ايم عين شده. رسيم، آخر سوادمان محدود است  نمی وقت به نتيجه جاست که تقريبن ھيچ مشکل اين. اش بدھيم يی بگيريم و يک کاسه تحويل صاحب نتيجه

ند... باز، نه باز، نه کتاب اند، نه فيلسوف، نه نويسنده، نه نوازنده، نه فيلم اين جماعتی که نه مھندس شان اميدوار به خود حوصله داری - !ولی ھنوز ھم 
ه نتيجه.  دارم، نه وقت نه حوصله+  بزنيم تا به نتيجه برسيم؟  قدر حرف آن ه حال ب ا ب ار ت د ب ا چن حرف ای رسيده تازه مگر م و محض ام؟  من و ت زدن 

ه. + گشتی که قول دادی دانم؛ دنبال بھانه برای نوشتن می من که می. ای چه بنويسی عجالتن تو مانده -. شدن است و پرکردن تنھايی سپری الزم نيست ب
ده می ھا نتيجه طور وقت اين. نتيجه برسيم اال می گيری را گردن خوانن ھم ب ان  دازيم، کالس کارم فاوت می. رود ان .شويم صاحب سبک می. شويم مت

يد شک اش باالمی ھا وقتی تيتراژ پايان ای بعضی فيلم نديده د يک جايی خواب می آ ده کنی نکن ازه بيدارش برده و ت عدازظھر ات  ھا در ای؟ اگر بخواھی ب
تاب خودمان. کنی ھا نگاه قوقو سرندھی، بايد از ھمين فيلم ات بدھند که بنشينی و تنھا در خانه قوقولی يی جايی راه کافه ه ک ات انگشت. ايم، صد رحمت ب

خرش چه توانی با يک نظر پيش ای بگذاری و کتاب را ببندی، می يی که خوانده را الی آخرين صفحه تا آ نی  نی ک ده بي در مان ه گيرت می دست. ق شود ک
ی و بی بگيری يا در دل بد و بی قدر فرصت انتخاب داری تا سعی کنی نتيجه چه سنده  راه ادب ار نوي ی نث رجيح می پس فيلم -. کنی ادب ه ھايی را ت دھی ک

ھا ھمان! ھا؟»  ديگر مسأله تو نيستی، من ھم نيستم، اين طفل معصوم است«: زنند که می دوش ھم زير برف قدم به آخرش عاشق و معشوق قديمی دوش
جه+  کنند؟  صورت دراماتيک بررسی می ای تا سقط جنين را به که از انرژی ھسته به نتي ه  ای از يک کار سفارشی چه انتظاری داری؟ ناچار است ک

اطع داشته کرده موضع برسد؛ در قبال موضوعی که طرح د گيری صريح و ق از. باش ه نيست؛ چشم ب ی حوادث ک سير منطق زومن حاصل  ين نتيجه ل ا
نی می می نی قصه ک رده بي دا ک زار و يک صاحب پي دام سھمی می. ات ھ االخره ھر ک د ب ه نوشتن فيلم. خواھن رار است از يک نام ه ق ی زيادقسمتی ک

سنده! آقا جان من! +  کار سفارشی؟ -. نامه ست، چيزی شبيه آخر شاه شود برای خودش يک تراژدی ی جمعی پخش رسانه جای نوي ی خودت را بگذار 
ه در چھل قدر حرص دھی آن ترجيح می. نوا بی خوری و سيگار بکشی ک اله ب سکته س ند روز ھم گی  د از چ ايه کنی و بع د نعش س بوی گن ال ھا از  ات دنب

ک سفارشی مرده ه ي دھی ب ن ب ا ت تند، ي ور بفرس ت ش ق اس ده را عش وان زن ل؟ پھل ی ناقاب ه می -. نويس ی چ الت فرھنگ س رس ود؟  پ ا+  ش الت ي رس
انه فرھنگی ا رس ر از آن حرف -. يی ست ي ن ديگ ود اي ا ب انه! ھ ه رس ن ھم دان آدم -ی فرھنگی اي دايت فرزن ه ھ ا ب اف دني اعی در اطراف و اکن اجتم
يی رسالت فرھنگی و رسانه. سازد زمانه فرھنگ را رسانه می تکنولوژی يعنی ھمين، در اين دوره. اند برای خودشان رسالت فرھنگی قايل. اند مشغول

اتی می يعنی حافظ اگر امروز زنده. + مستقل از ھم که نيستند يزر تبليغ شايد بود، به قول آقا سعيد، برای سازمان ترافيک ت من در! ساخت؟  ی نظر  ول
تفاده کند تا از توانايی گاه يک عده را استخدام می صاحب اين بن. گاه است رسانه يک بن. مورد رسانه جداست ای ھای تکنيکی خودشان اس رای الق کنند ب

انه را می کسی که استخدام می. يک فکری به يک جماعتی صاحب رس خط فکری  عنی  انه، ي ر آن رس چارچوب حاکم ب د از پذيرد، دست شود،  کم بع
انه کسی ھم که مايحتاج فکری و روحی. افتد و آن تراژدی که گفتم اتفاق می –شود  مدتی در آن غرق می ه انتخاب اش از رس امين می ای ک د، کرده ت کن

غ می -. کند که رسانه مبلغ نباشد می رسالت فکری و فرھنگی وقتی معنا پيدا. باز ھم چارچوب را پذيرفته خودش را تبلي صاحِب فکری  د خوب ھر  .کن
گر مقبوليت -. کند، نه ھر صاحب فکری صاحب رسانه خودش را تبليغ می: جاست نکته ھمين+  انتظار ديگری داری؟ . ست اين طبيعی صاحب فکر ا
د رسد، اگر مقبوليت عام داشته اش می به رسالت مصلحانه. + رسد اش ھم می به رسالت فرھنگی. شود باشد، صاحب رسانه ھم می عام داشته مگر -. باش

ست؟ : سؤال آخر -. پس ما بحثی نداريم+  کنی پيرمرد؟  فرھنگ ھدفی جز اصالح دارد؟ چرا خلط مبحث می گر+  ھزارتو يک رسانه ا ا دي که م تم  گف
. نويسند، پس ھستند الگ می وب: اين را از آن جماعتی بپرس که. بحثی با ھم نداريم
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 !کنيم ويزيون را زندگی می ما تله
 

 
 
شش اش را در دست گرفته کنترل. ای ويزيون لميده روی مبِل روبروی تله. ١ ن  ال وطنی و سی ای و بي شتر  ھفت کان االً بي ه احتم ه ـ ک ال بيگان چھل کان

قه دھی و چند لحظه ھا را فشار می دکمه. زنی ھات ھستند ـ چرخ می مندی کنی و در فھرسِت عالقه شان می نگاه ند دقي يرم چ يا گ ا ای دوام می ای  آوری ت
گوش می. ی ديگری را فشار دھی و بگذری و سراغ کانال بعدی بروی دکمه ی  سريال ھرروزه کنی؛ دو صحنه به چند خطّ از اخبار محلّ ات را ای از 
ابقه شنوی و پنج ای از گزارش يکی از مسؤوالن را می صفحه کنی؛ يک بينی؛ نماھنگی جديد را تا نزديِک پايان تماشا می می سکتبال شش گل از مس ی ب

وبيش دشوار را مطالعه متنی کم. ٢. ويزيون خوابت ببرد جا جلوی تله چرخی تا خسته شوی و ھمان ھا را می يکی کانال رسی و باز از نو، يکی را برمی
يد برمی اش، به واژه در توضيح. گردی اش می ھا به دنباِل معنای در فرھنگِ واژه. يابی رسی و معنايش را درنمی ای می کنی و به واژه می خوری ای جد

ای. روی ی نو می دانی پس، سراغ واژه که باز معنای دقيقش را نمی ه نمی اش واژه باز در بيان معن ی ای ھست ک نی. دان مه جستجو اش را در واژه مع نا
ست که ژاک دريدا برای چنين اصطالحی) dissemination(»  پاشيدگی«يا »  منِش انتشار«. ٣. کشد کنی و اين بازی، چندين و چند دقيقه طول می می

ای ديگر است ھاست؛ ھمان معنای غياِب ديگر شبکه حضور ھر کانال و شبکه، به. وضعيّتی وضع کرده ايش غياب دالھ .طور که حضوِر ھر دال معن
ه انگار ھم. کنی؛ انگار ھميشه چيزی کم است عبارت ديگر، تو ـ بينندة منتظر ـ نوعی فقدان مداوم را احساس می به ايی را می زمان ھم خواھی ی چيزھ

و را ای را در فرھنگ جستجو می که معنای واژه  درست مانند وقتی. تابی و سرگردان شان دشوار است؛ پس بی که کنار ھم قرار دادن کنی و ھر دال ت
ون می ر رھنم ی ديگ ه دال ی ب ا نم ود ت ا ش ر دوی اين. دانم کج ود دارد در ھ ی وج اب کلّ ا، نوعی غي ه: ھ ای تل داوم کانالھ ير م ه تغي ای ويزيونی در گون

يدايی مشترک است»  حصر پايان و بی نشدن بی محقق« شيدگی در ده. با پا ه گيرن با زنجيره ات را روشن می از ھنگامی ک ھی ای کم کنی،  وبيش نامتنا
به ھا وام می ھر شبکه، چون حضورش را از غياب ديگر شبکه. ای مواجه ـ را  دة منتظر  ـ بينن و  واره ت ا ارجاع می گيرد، ھم د آن غايبھ ری. دھ پس دي
ايگزينی تکرار می گذرد که يکی جايگزين ديگری می نمی ين ج اره ھم از، دوب تلزام بی. گردد شود و ب ين اس اب است، ا ام ن حاوی نوعی ابھ ه  يان ک پا

ه از نمی لحظ کون را مج مارد؛ ھيچ ای س اء نمی ش ده را ارض وی بينن اه ت ق می گ ه تعوي ل را ب ن مي واره اي د و ھم د کن يِک. افکن دگاِه کالس ر در دي اگ
شينی ھم«سوسوری، متن را دو محور  ی درون(»  ن ن است محور افق خل يک مت ای موجود در دا اط دالھ شامل ارتب ه  نی ک محور(»  جانشينی«و ) مت

د گرا تنھا محور جانشينی اھميّت پيدا می دادند، در ديدگاه پساساخت سامان می) اند متنی که به دالھايی مرتبط است که در آن متن غايب عمودی برون .کن
ه در لحظه، شان را از ھمه شوند؛ آنھا معنای ويزيونی ـ مانند ديگر متون ـ با محور جانشينی مشّخص می کانالھای تله ن موجود ک ی کانالھای پيش از اي

شده ده  اب ران د اند، دريافت می به غي ساخت. کنن ی پسا ين تلقّ دا  ا اوط«گرا را دري ا (»  تف ايز و تعويق ي د) differanceتم يد. نامي ھر آن پد ه  ايزی ک تم
ه ويزيونی به ای و کانالھای تله گونه دالھا، به. يابد نھايت ادامه می افتد و اين روند تا بی تعويق می آيد؛ به می ه می گون ايز را تجرب ن تم گر اي د ای دي .٣. کنن

نری ـ در ای زندگی می نموديم؛ اّما حاال، من و تو در دوره وار، ستايشش می کرديم و شيفته پيشتر، اثر ھنری را با دقّت نگاه می ر ھ کنيم که مصرِف اث
يع ای وس امين می اش ـ آن معن ه بني ور ک ا حواس ط راه ب ی دارد و ھم التی جمع د، ح بکه کانال. ست پرتی گوي ا و ش د يکی ھ ی ھا را تندتن .کنيم يکی رد م

ه. ی عصر ماست ويزيون، رسانه گونه تله اين. کند گاه ارضامان نمی ی منش انتشار ـ ھيچ واسطه ويزيون ـ به تله ه نمی ما در تل ممکن. شويم ويزيون غرق
صاوير: کنيم نگاه می»  پرتی حواس«ويزيون را با  ای در موزه غرق بشويم؛ ولی تله است در پيچ و خم و رنگ و لعاِب تابلوی نقّاشی يا مجّسمه ی ت توال

شبکه مان نمی اجازه لی  صاوير، توا م اضافه می دھد که تأّمل کنيم و خود، به اين توالی ت می. کنيم ھا را ھ موزه  بِد  به مع بِت پيشتر،  ِل  ا در مقاب رفتيم ت
م. گوشه و خط و خالش مستغرق شويم ھنری زانو بزنيم و در گوشه ه ل حاال، در خان ی  ه در ول يک دست و روزنام ذا در  شقاب غ ا ب ل، ب داده روی مب
راھم می پرت حواس»  گردی پرسه«  ِويزيون را دوست داريم؛ چون امکان ما تله. کنيم ويزيون نگاه می دستی ديگر، گاھی ھم به تله برای. سازد مان را ف

له. ويزيون را دوست داريم زمانه ـ تله دوره ھای اين پرت ما ـ حواس. ۴. ويزيون نياز به تمرکز نداريم نگاه کردن به تله ن، ت ر از اي ويزيون يا اصالً فرات
شد  ھا ـ آن اگر واقعيّت و دال. کنيم را زندگی می ـ سيل تصويرھايی با کردم  اره  به آن اش م  اال ھ که در ب ان و مکان و«طور  دا و از زم از يکديگر ج

ه«: آيد ی بيلز کامالً ملموس به نظر می گاه گفته ، آن»مدلول و مرجعی معنادار گسسته و فاقد نفوِذ عاطفی نال تل ردِن کا .»ويزيون زندگی يعنی عوض ک
گی لوھان، امتداد حواس ويزيون، بيشتر از به قوِل مک اصالً تله. ی ماست ی دوره ويزيون، رسانه تله. ويزيون، شبيه زندگی ماست تله وِد زند که خ مان، 

. ماست
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Recueilی يک رمانس فرانسوی به نام  اولين کتاب به زبان انگليسی، ترجمه: 1475. يوھان گوتنبرگ انجيل را چاپ کرد: 1453 ی رسانه تاريخچه
des Histoires de Troye د اپ ش اب : 1515. چ ور، کت امس م ھر آرمان (Utopiaت ر می) ش د را منتش ن : 1529. کن Index Librorumاولي

Prohibitorum) اب : 1532. از نظر کليسای کاتوليک، در ھلند منتشر شد) ھای ممنوعه فھرست کتاب سال»  شھزاده«کت ج  ياولی پن لو ماک ثر نيکو ا
شر می پس از مرگ اب : 1543. شود اش منت يه) انقالبات کرات آسمانی (De Revolutionibus Orbium Coelestiumکوپرنيک کت ی و نظر

کرد  خودش را درمورد منظومه برگ(ی شمسی منتشر  پل چھارم فھرست کتاب: 1559). در نورم يک را منتشر ھای ممنوعه پاپ  ی کليسای کاتول
ن کتاب. کند می اب کوپرنيک در بي ار چاپ: 1609. ھای ممنوعه است کت غذ اخب ن کا ده  اولي ه(ش شابه روزنام ام) ھای کنونی م به ن سبورگ  در استرا

Strasbourg Relation نام ) مجله(اولين ژورنال : 1665. منتشر شد به  ن کاغذ چاپ: 1665. منتشر شد Journal des scavansدر فرانسه  اولي
ده م  ش ه اس ی، ب ان انگليس ه زب ار ب هLondon Gazetteی اخب وان خبرنام ه عن د ، ب ر ش ا منتش ت بريتاني می دول اب: 1687. ی رس ار کت انتش

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) باره) ی طبيعی مبانی رياضی فلسفه تون در وانين نيو ی حرکت اثر آيزک نيوتون، شامل ق
ه ی و جاذب ار : 1751. ی عموم از انتش ه دانش (Encyclopédieآغ ه) نام ت کتاب: 1757. در فرانس ک از فھرس اب کوپرني ذف کت ه ح ای ممنوع ھ

اعی«ژان ژاک روسو : 1762. شود می رارداد اجتم د را منتشر می»  ق An Inquiry into the Nature and Causes of theانتشار : 1776. کن
Wealth of Nations) ل جست ثروت مل ل  سکاتلند) وجويی در طبيعت و عل ثر آدام اسميث در ا اب : 1776. ا کا، کت يان انقالب امري ل«در جر عق

ناب«انتشار : 1781. شود منتشر می Thomas Paineاثر »  سليم خرد  د  ل کانت»  نق ثر امانوئ ن چاپ: 1819. ا ه تأسيس اولي يران خان ی سربی در ا
شته شد: 1825. ميرزا به دستور عباس) تبريز( م بردا ان: 1827. اولين عکس دائ رای نابيناي :1848. ی تلگراف توسعه: 1830. اختراع خط بريل ب

سلطانيه: 1857. شود مانيفست کمونيست، اثر کارل مارکس و فردريک انگلس منتشر می ران و  ن تھ ران بي :1859. اولين خط رسمی تلگراف در اي
ا ی منشأ انواع به وسيله درباره«انتشار کتاب  نازع بق ن»  ی انتخاب طبيعی، يا بقای نژادھای بھتر در ت ارلز داروي ثر چ بل: 1876. ا ھام  اندر گرا الکس

کرد لوا اديسون اختراع فونوگراف : 1878. اولين تماس تلفنی را برقرار  يله(توماس آ ن وس رد) ی ثبت صدا اولي ی: 1895. را ثبت ک اگوست و لوي
ساخته شد: 1906. بلندگوی الکتريکی اختراع شد: 1898. لومير، سينماتوگراف را اختراع کردند تراليا  تانی در اس د داس م بلن ن: 1913. اولين فيل اولي

ل ل حم توانه. فونوگراف قاب به جای اس تفاده از ديسک اديسون  ه اس رای ضبط صدا روی آورد ھای دوار، ب م: 1916. ھای دوار ب ل تنظي وی قاب رادي
ه. راديوی موج کوتاه اختراع شد: 1919. اختراع شد اه توسط الي مواج کوت اب می چون ا ن بازت و در ی يونوسفر جو زمي وع رادي ن ن واج اي د، ام يابن

کرد: 1920. ھای بسيار دور از فرستنده قابل شنيدن ھستند مسافت کار  ه  شروع ب حد  االت مت جاری در اي (سی  بی بی: 1922. اولين ايستگاه راديوی ت
British Broad Cast (د: 1925. شد سی در بيشتر نقاط بريتانيا شنيده می بی صدای بی: 1925. شکل گرفت و کارش را در لندن آغاز کرد ن جل اولي

جان بيرد، مخترع اسکاتلندی، اولين انتقال تصاوير سياه و سفيد متحرک را: 1926. شود اثر آدولف ھيتلر منتشر می) نبرد من (Mein Kampfکتاب 
ام  ه ن له«در دستگاھی ب ايش گذاشت»  ويزور ت به نم دن  شگاھی در لن ند. در آزماي يرد الکترومکانيک بود National(سی  بی ان: 1926. اختراعات ب

Broadcasting Company (کرد نده«: 1927. پخش راديويی خود را در اياالت متحد شروع  اطق»  ی جاز خوان ن تصوير متحرک ن :1927. اولي
ون: 1928. در اياالت متحد معرفی شد Philo Taylor Farnsworthاولين سيستم تلويزيون مناسب برای پخش انبوه توسط  ن تلويزي بيرد اولي جان 

وی : 1933. رنگی آزمايشگاھی را به نمايش گذاشت ن آرمسترانگ رادي کرد FMادوي ختراع  ام: 1934. را ا ون تم ستم تلويزي ايش يک سي ن نم اولي
د االت متح ارنزورث در اي ه: 1934. الکترونيک توسط ف ند نيمی از خان و دار االت متحد رادي نی بين: 1935. ھا در اي ن تماس تلف ی اولي :1936. الملل

ا کيفيت بيش از  بی بی ی ب ن سرويس پخش تلويزيون داخت 200سی اولي ه راه ان ی را ب ا جنگ جھان«پخش راديويی : 1938. خط افق انی از»ھ ، رم
شد بود، موجب ھيستری عمومی  ده  االت متحد تنظيم ش نی: 1939. ھربرت جورج ولز که توسط اورسون ولز برای پخش راديويی در اي پخش زمي

د از ش د آغ االت متح ی در اي ط : 1942. تلويزيون پی توس تراع فتوک ت اخ ا Chester Carlsonثب ام . در امريک ه ن تراع ب ن اخ Xerographyاي
طق: 1948. شود ھای فتوکپی و پرينترھای ليزری امروزی استفاده می ثبت شد و در بيشتر دستگاه) نگاری خشک( کابلی در منا اولين پخش تلويزيون 

د، شروع می االت متح يلوانيا، اي ه: 1949. شود کوھستانی پنس انه وحشت از جامع تاليتر و مغزشويی توسط رس ان  ی تو ير در رم ھزار و«ھای فراگ
ار تاد و چھ ثر »  نھصد و ھش اب می George Orwellا بد بازت ه شد: 1951. يا االت متحد فروخت ون رنگی در اي ن تلويزي ھای سيگنال: 1957. اولي

ن دار زمي پوتنيک در م ی از اس تگاه : 1959. راديوي اد می Xerox 914ورود دس ناد ايج پی اس ی در ک د انقالب اھواره: 1962. کن ن م تار، اولي ی تلس
تاب. ی کانادايی نويسنده Marshal McLuhanاثر »  کھکشان گوتنبرگ«انتشار کتاب : 1962. تصاوير را از فراز اقيانوس اطلس مخابره کرد اين ک

پس) کاست(نوار صوتی فشرده : 1963. کند را فراگير می) ی جھانی دھکده (global villageپردازد و اصطالح  ھا می به نقش رسانه در شرکت فيلي
ين  اولين تصاوير از مدار سياره: 1964. ھلند اختراع شد صاوير: Mariner 4. 1965توسط ) مريخ(ای غير از زم ه ت ين جنگی ک ام، اول جنگ ويتن

کان فھرست کتاب: 1966. تلويزيونی آن پخش شد ن مجمع واتي يک را  ھای ممنوعه پاپ پل ششم، پس از دومي سای کاتول ی»غيرالزامي«ی کلي ، ول
عالم می ھم انی ا د چنان دارای ارزش اخالقی و ايم ره: 1969. کن رود انسان روی ک ن ف برای  اولي ماه  ره 600ی  ون انسان روی ک ين پخش ميلي ی زم
تاده می: 1971. يابد ی کامپيوتری پيشگام اينترنت توسعه می آرپانت، شبکه: 1970. شود می نت فرس ل روی آرپا ساخت: 1971. شود اولين ايمي ل  اينت
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ده  روع می) microprocessor(ريزپردازن د را ش ی Pong: 1972. کن ت عموم ا محبوبي دئويی ب ازی وي ن ب طح: 1975. اولي اوير از س ن تص اولي
يدئويی  JVCشرکت : Venera 9. 1976توسط ) زھره(ای غير از زمين  سياره وار و دئوی مصرفی را معرفی می VHSفرمت ن ستاندارد وي د، ا کن
د را معرفی می Walkmanی پخش استريوی قابل حمل،  شرکت سونی، وسيله: 1979. ميالدی 90و  80ھای  دردھه CNN. 1982آغاز : 1980. کن

ه می BETACAMبه نام ) برداری قابل حمل دوربين فيلم (Camcorderاولين :  د از بيش: 1982. شود توسط شرکت سونی ارائ شرکت فيليپس بع
صدا معرفی می) Compact Disc(ھای ليزری، ديسک فشرده  از دو دھه تحقيقات روی ديسک د را برای انتشار  ن تلفن: 1983. کن سلولی اولي ھای 

د ی بھينه از خطوط موجود تلفن و اتصال اينترنت با پھنای باند باال به خانه برای استفاده) DSL(خط ديجيتال مشترک : 1988). موبايل( .ھا اختراع ش
رد ٱيت: 1989 ات شيطانی صادر ک ان آي ل انتشار رم ه دلي لمان رشدی را ب تل س توای ق ماھواره : 1989. هللا خمينی ف ستقيم  سرويس پخش م ن  (اولي

Direct Sattelite Broadcast ( در جھان، توسط شرکت خصوصیSky Television plc د رز: 1991. برای بريتانيا و ايرلن م برن طرح -تي ی،  ل
ته) World Wide Web (WWWگستر،  تارعنکبوت جھان ات ھس ا  را در مرکز تحقيق د منتشر می) CERN(ای اروپ ان: 1991. کن ات توف عملي

بديل می شونده به اھداف تعيين ھای ھدايت ی اصابت موشک صحرا عليه عراق به اولين پخش زنده عالم : 1993. شود شده ت ناوری وبCERNبا ا ، ف
د با معرفی وب، اينترنت به شکل نمايی شروع به رشد می: 1995. وجو روی وب اولين موتورھای جست. شود ی عمومی رايگان می برای استفاده .کن

ايت : 1995 ار وب س از ک ن : Newyork Times. 1996آغ ازار می DVDاولي ود وارد ب يس : 1998. ش ور ، موفقGoogleتأس رين موت ت
د: 1998. وجوی وب تا به حال جست يا و ايرلن ار، در بريتان ين ب رای اول ال ب ی ديجيت نی تلويزيون اب : 2001. آغاز پخش زمي دن حب ،dot comترکي

سر ھا شبکه از ده WTCی برخورد دومين ھواپيما به برج جنوبی  پخش زنده: 2001. ھای اينترنتی توقف در رشد حبابی شرکت ی تلويزيونی در سرا
ھا زمان رسانه اند، اما ھم ھا دنيا را نزديک کرده رسانه :دوری و نزديکی ديالکتيک رسانه. متوقف شدن خدمات تلگرام در اياالت متحد: 2006. جھان

حتی در يک گردش در خارج از شھر، جايی که بايد از زيبايی طبيعت لذت ببريم، دوربين ديجيتالی. اند واقعيت دور کرده»  ی مستقيم تجربه«ما را از 
تا آن ابيم آن ھست که ويزور آن واسطه بشود و حس مستقيم را کاھش دھد،  عداً دري که ب ا  رده ج اه ک زور نگ وی وي در از ت ئم سوژه ق ايی را دا ايم و زيب

کرده ايم که لذت خود را به تجربه سپردن و مواجھه را کم ديده در کانکت می گاھی آن. ايم تر حس  ه از واقعيت ديسکانکت می ق عادت و. شويم مانيم ک
شگفتی برسد رسانه ھميشه بر بنيان عادت بنا می :شگفتی به  ستفاده عادت. شود تا  اربری و ا ا ک يد رعايت شوند ت انه حفظ ھای مخاطب با پذيری رس

ار. ھا بايد شکسته شوند تا چيز نويی خلق شود شود، و عادت عده :سرگرمی و ک رای  ه روز ب انه روز ب اگزير ھر می»  کار«ی بيشتری  رس شود و ن
لوم نباشد روز مخاطب بيشتری می ده مع ل و واقعيت. خواھد، تا جايی که مرز بين سرگرمی و کار، مخاطب و توليدکنن انه: تخي ما را از رس ھا درک 

ھم نمی دھند آن واقعيت گسترش می ال  ه زمانی در خي در ک د ق انه. گنجي سينما، شخصيت ھای داستان رس ثل رمان و  الی می گو، م ه از ھای خي ازند ک س
شوند، تنوع فراوان به مخاطب رس می ای ارزان و در دست ھای توده وقتی رسانه :زدايی گرايی و انبوه توده. ترند ھای واقعی ملموس بسياری شخصيت

مدل: الی رسانه ھفت. ھا داشته باشد خواه خودش را انتخاب کند و سبک خاص خودش را در استفاده از رسانه ای دل دھد که سبد رسانه اجازه می يک 
انه توسعه عه ی رس ديون توس يار م اوری ارتباطات بوده ھای عمومی بس بکه. است ی فن ابرات و ش ام در مخ ه ن تاندارد ب دل اس امپيوتری، يک م ھای ک

ISO/OSI ه ام تا اين مدل را برای طبقه جا کوشيده در اين. کند را تصوير می»  ارتباط«ھای مختلف يک  وجود دارد که اليه دی الي ثر بن لف مؤ ھای مخت
رای بررسی در مدل کامپيوتری، گيرنده و فرستنده ھمه. ای استفاده کنم در يک ارتباط رسانه دل ب ن م تفاده از اي رای اس جا کامپيوترھا ھستند، اما من ب

انه ارکرد رس رده ک ان فرض ک ده را انس تنده و گيرن االترين سطح فرس ه. ام ھا، ب م  الي اربرد  -ی ھفت تفاده از): Application(ک کارترين سطح اس آش
شده توجه. کند ای آن را دريافت می شود و گيرنده رسانه وقتی است که پيامی فرستاده می صدای دريافت  به تصوير و  ون معموالً  ل تلويزي نده مقاب بين
دھای بعدی را آغاز می ی رسانه دارد که حاوی پيام است، و توليدکننده ام فرآين ن پي نای اي بر مب ماً  ھم عمو د ای  ا. کن ده ب سطح فرستنده و گيرن ن  در اي

د»محتوا« ه. ی پيام سروکار دارن ه  –ی ششم  الي ندازه): Presentation(ارائ يت صدا و تصوير، بزرگی ا تنده کيف که فرس ا وضوحی  ی تلويزيون ي
ا رمزنگاری و رمزگشايی. شود روی آن سوار می»  کاربرد«ی  ای است که اليه فرستد، اليه تصوير را می ده ب تنده و گيرن در اين سطح، معموالً فرس

قرار شود): Session(تماس  –ی پنجم  اليه. پيام سروکار دارند صفحه. در بعضی انواع رسانه، قبل از ھر گونه انتقال پيام بايد تماس بر دن يک  ی دي
ست ضروری ا طول موج ايستگاه معموالً  و. وب نياز به دانستن آدرس آن دارد و برای دريافت يک ايستگاه راديويی دانستن  ورد رادي گر چه در م ا

تند. شود به مفھوم دوجانبه برقرار نمی»  تماس« اط ھس ه. در اين سطح گيرنده و فرستنده خواستار برقراری ارتب ارم  الي ال  –ی چھ ):Transport(انتق
تنده را ھماھنگ می ده و فرس ن گيرن راردادی سازگاری بي ده و فرستنده ممکن چه فناوری يا ق ن گيرن ن بي اط مطمئ ن سطح برقراری ارتب د؟ در اي کن

ه اليه. شود می نام الي به  تم  تا ھف بان معروف ھای چھارم  ند، و اليه ھای ميز ه اليه ا سوم ب ا  ه: ھای رسانه ھای اول ت ):Network(شبکه  –ی سوم  الي
ده ِتوان به دستگاه چگونه می): Data Link(اتصال  –ی دوم  توان به مخاطب رسيد؟ اليه چگونه می ا  گيرن اھی ب سوآل گ ين  يد؟ پاسخ ا ی مخاطب رس
رق می پاسخ اليه شخص می ی سوم ف د، چون  ند در تماس کن تگاه توا لف از دس ند ھای مخت تفاده ک ه. ھای مختلف اس ):Physical(فيزيکی  –ی اول  الي
ه  رسانهاقتصاد رسانه. شوند ھا و وسايلی که برای انتقال پيام استفاده می ھا، سيم سيگنال ه الي ستقيم ب ستگی م ی ھايی مانند کتاب و مجله و روزنامه، واب

ھا ابزار چاپ ابزاری انحصاری و نيازمند سرمايه بود در نتيجه خريدن کاالی چاپ شده معنايی کامالً فيزيکی تا مدت. خود دارند) شکل فيزيکی(اول 
ود و می) چاپ(ھای مدرن با يک فرآيند کامالً فيزيکی و محسوس  داشت و به اين ترتيب بنيان اقتصاد رسانه انه مرتبط ب صاد رس د حجم اقت ا ش ای را ب

ن وابستگی ھم بعدھا ھم که رسانه. ھمين يک عامل سنجيد ود ھايی چون فونوگراف برای پخش عمومی موسيقی و صدا ساخته شد، اي رار ب .چنان برق
يت بفروشد و از فعاليت توانست امکانی برای فروشنده در شکل سينما نيز، بسته بودن محيط سينما می ی رسانه ايجاد کند تا برای ورود به آن مکان بل

ون، باعث ھايی که به صورت عمومی و تنھا با خريد گيرنده قابل دست اولين رسانه. ای خودش درآمد کسب کند رسانه رس بودند، يعنی راديو و تلويزي
ه اولين راه حل اين بود که دولت. ای ايجاد شود ھا مشکل تازه شدند که در نوع تأمين اقتصادی آن انه ھا برای تأمين ھزين تی ھای رس ھای خودشان، ماليا

يا مجوز راديويی معروف بوده و با توجه به گسترش تلويزيون، اکنون بيشتر با تمرکز بيشتر بر radio licenseھا بگيرند که به اسم  بر داشتن گيرنده
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تی يک مزيت حلی اعتراض دارند چرا که به رسانه ھای خصوصی معموالً به چنين راه رسانه. شود شناخته می TV licenseتلويزيون به نام  ھای دول
ی خود برای کسب درآمد استفاده رسی به رسانه توانند از محدود کردن فيزيکی دست ھای خصوصی ھم می با اين حال رسانه. دھد آشکار در رقابت می

به اينترنت سريع فروخته ھا ھمراه با دست ھای دوسويه که اشتراک آن ھا و رسانه ھای کابلی، يا در نوع جديد خود تلويزيون مثل تلويزيون: کنند رسی 
تگاه می ا دس ده شود، ي اھواره ھای گيرن ده ی م ج ش يراً راي ده اخ الی رمزش انه. اند ای و ديجيت ه رس ان چاپ روزنام ا، ھم ھا و ژورنال ھا از زم ا ھ ان ب زم

يده ابی«ی  صنعتی شدن و توليد انبوه کاالھای مصرفی و خدمات، از پد ستفاده مدرن و تبليغات و آگھی»  بازاري د ا رای کسب درآم نيز ب ھای تجاری 
به با اشباع بازارھای مصرف به خصوص در کشورھای توسعه. اند کرده زايش است و تبليغات تجاری  ه روز در حال اف يافته، سھم بازاريابی روز ب

ه ھای رسانه بعضی شبکه. اند گيری يافته ھا فراوانی و تنوع چشم شکل محسوس و غيرمحسوس در بسياری رسانه شتراک ای در مقابل دريافت ھزين ی ا
ون می ھای دولتی ھم با توجه به دست کنند، و بعضی شبکه از تبليغات صرف نظر می روش مجوز تلويزي که از ف ل از رسی به درآمدی  د در مقاب گيرن

ودداری می اری خ ی تج ه بخش خصوصی می پخش آگھ ازار را ب ن ب د و اي پارند کنن انه. س ت و رس ترش اينترن ا گس د ب ای تولي ال، ابزارھ ھای ديجيت
ھای چاپ و خانه باشد و با پرينترھا و دستگاه تواند يک چاپ ای می اکنون ھر خانه: ھای انبوه نيستند ھای عظيم و پخش ای ديگر محدود به کمپانی رسانه

وی«رسند و جز با حقی به نام  تر به نظر می ھا روز به روز گران بنابراين، قيمت روی جلد کتاب. کپی به کار تکثير و انتشار بپردازد و»  مالکيت معن
ه منحصر کردن حق تکثير و کپی به دارنده ين جريم کپی، نمی ی اين مالکيت، و در مقابل تعي انونی حق  ه حدود ق برای تجاوز ب سنگين  توان نظام ی 

کپی در آن در دنيای موسيقی و تصوير ھم با انواع دستگاه. نمود اکنون نيز حفظ کرد سابق را که طبيعی می يت  ه کيف ا ھای تکثير و کپی ديجيتال ک ھا ب
ع مشکل اين. است ای قرار گرفته ھای رسانه اصل برابر است، چنين مشکلی به شکل جدی در مقابل توليدکنندگان و شرکت ه وابستگی در واق جاست ک

خارج ھای فيزيکی روز به روز از انحصار کمپانی تر شده و توليد و تکثير واسطه ی فيزيکی آن روز به روز کم طبيعی بين اثر و واسطه زرگ  ھای ب
ستفاده شود راه. شود می ال ا پی ديجيت بل ک انه. حل فعلی اين است که از رمزنگاری برای حفظ مالکيت معنوی در مقا دل رس با در م ار  ن ک فوق، اي ای 

ه(ی ششم  استفاده از رمزنگاری اطالعات در اليه ه الي قدرت. شود پذير می امکان) ی ارائ انهرسانه و  نی رس درت تلقي ات  ق ھا و امکان تحريف واقعي
مواره در مظان بی ھا باعث شده از يک سو مورد توجه سياست توسط آن د مداران باشند و از سوی ديگر ھ رار گيرن درت ق ه ق ستگی ب اری و واب .اعتب

انه ی مؤثر آن ظھور فاشيسم و نازيسم و استفاده ای ضد کمونيستی مک ھا از تبليغات و رس انی، و پارانوي ه ھای ھمگ سم در دھ الدی در 50ی  کارتي مي
ه است ای از اين نوع کنش و واکنش اياالت متحد نمونه ان . ھا با توجه به نقش رسانه در جامع ار«رم ثر ارِول شکل»  ھزار و نھصد و ھشتاد و چھ ا

ده ايی و اي انه نھ ترل رس م می ای و تماميت آل کن د و واقعيت گرايی و مغزشويی را مجس رای ھميشه فريب دھ ه را ب ه ھم ه قابليت آن را دارد ک د ک کن
ند ھا در تئوری شود که رسانه ھمين واقعيت باعث می. ی رسانه را جايگزين واقعيت موجود کند برساخته شته باش يار مھمی دا ثر. ھای توطئه نقش بس ا

رار می»  ذھن«و »  واقعيت«القايی رسانه تنھا روی  خود ق د نيست، بلکه رابط واقعيت و ذھن، يعنی زبان را ھم مورد القای  بانی و. دھ اختارھای ز س
تصور آسان. توانند بازتابی از روابط قدرت باشند و اثر بلندمدتی روی شکل زندگی اجتماعی بگذارند که وابسته به آن زبان است مفاھيم ايجاد شده می

ده ه، اي ر جامع انه ب أثير رس د ت ودِن فرآين درت می»  مھندسی فرھنگی«ی  ب ه ذھن صاحبان ق ه خصوص سياست را ب دازد، ب دئولوژيک و ان مداران اي
ره می آرمان خود بھ انی  ند شھرگرا که از ھر ابزاری برای مھندسی جامعه به شکل آرم گاره. جوي قتی ان ما و گی«ی  ا ل»مھندسی فرھن ه دلي ، اغلب ب

انه درت رس ر ق د ب ش از ح ای بي ازی فرھنگ«ھا، در  اتک اقی می»  س اموفق ب د اين ن ه سياست مان ه گون ل توطئ د از نقش يک عام گر، مداران مجبورن
د ناشناخته و بسيار قدرت با . مند، يعنی دشمن، سخن بگوين گی«دشمن  اجم فرھن د«و »  پاک«ھای  انديشه»  تھ به »  متعھ بھه«را  چار می»  ش ا د د، ب کن

د«برد و با  می»  زير سوآل«شھر  مداران خودی را در ساختن آرمان کارآمدی و توفيق سياست»  تبليغات مسموم« ا»  تطميع يا تھدي ترس ي مردم  در دل 
د  در چنين نگرشی، رسانه. کنند می»  اندازی سنگ«کند که در راه تعيين شده برای ملت  ھايی را بيدار می ھوس ا باي گی«ھا ي ند»  خاکريزھای فرھن باش

انه حکومت چون يک پدر نگران برای کودکان، به خود حق می. خواھند بود»  پايگاه دشمن«يا ناگزير  ا رس وده را از عرصه دھد ت ی ھای مسموم و آل
لوده اين تشبيه وزارت بھداشت و توقيف فرآورده(توزيع حذف کرده  يار کارگشاست ھای آ ا بس د و پايگاه) ج خراب کن نان  ر سر آ در. ھای دشمن را ب

گی«و »  صدای دشمن«گونه به حذف  نھايت، واکنش وسواس اجم فرھن تاق ضدصدا »تھ يک ا ساختن  برای  ه تالش  برای حذف) soundproof(، ب
ست، خدشه پيامی که به نظر حکومت»  خلوص«شود تا  ھای ممکن شبيه می تمام نويزھا و اخالل وب ا اِم مطل ا پي دگان تنھ يی در نمونه. دار نشود کنن ھا

ادِی تصوِر خلوص و چون مک قِد بني ا ن جز ب کارتيسم، تجربه نشان داده که اين وسواس قابليت تبديل به جنون پارانويا و بدگمانی را دارد و عموماً به 
قدرت و نفع شايد کار مفيد چنين باشد که وابستگی. توان از اين وسواس خالص شد اصالِت پيام، نمی کار  ساز و  مان پيامی ھا و  ھای گروھی را در ھ

ام و آرمان: است اش باعث خفقان شده بخشی آشکار کنيم که تصور خلوص و سعادت ه آن پي شود ک شان داده  ده تا ن ه وع ه  می شھری ک د، در عمل ن دھ
. خواه خالص است و نه دل
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 دريچه
 
  استاد منير بشير 
 .»شود ھای زيبای آن آغاز می گيرم، گفتگوی من با زنگی و جنبه که عود را در دست می ھمين«

يز ناشناس نيست از چھره)  موصل، عراق١٩٣٠متولد (منير بشير  ران ن که در اي عرب است  وی . ھای شاخص موسيقی کالسيک 
ندن دوره آموزشی  پس از گذرا ستيتو موسيقی«نواختن عود را از خردسالی آغاز کرد و  شگاه »  ان ه بوداپست رفت و در دان داد ب بغ

 .موسيقی اين شھر به تحصيل علوم موسيقی پرداخت
 .ھای اوست اضافه کردن يک سيم باس به ساز عود نيز از نوآوری. شود نوازان عود محسوب می منير بشير امروزه به عنوان سرآمد بداھه

 .ای در مقام بيات از کنسرت منير بشير در پاريس در نظر گرفته شده است قطعه» ھزارتو«شماره  برای اين
 بشنويد. در دو نسخه سبک و سنگين

 
  ھايی برای ھيچ متن 

 نشر نِی/ رضا طاھری عراقی  ی علی ترجمه/ ساموئل بکت 
فيِد به»  ساموئل بکت«ی  قيافه چروِک مخدوش و موھای س م و خط ھم با آن پوسِت زمخت و چين و  بزِی درھ ھای عرضی ريخته و ابروھای پاچه 
ما او عالی. »ساموئل بکت«ماند، تا  ھای دولتی می  مدرسه چاک و دھانِ  ھای بی اش، بيشتر به اين ناظم حساب و کتاِب روی پيشانی بی اموئل«جناب  ا س

 .ای نبوده ی دولتی يا غير دولتی ھيچ وقِت خدا ھم ناظم ھيچ مدرسه. است» بکت
ند»  ھايی برای ھيچ متن«اِی  چھار صفحه-ی سه رسد سيزده نوشته نظر نمی به ره. ربط خاصی باھم داشته باش ه پرت ه آن آدمی ک م اصالً ب ما مطمئن اش ا

 .آيد ھمچين چيزھايی نوشته باشد روی جلد کتاب ھم ھست، نمی
ا نوشته؟ بابا اين که اين اين. ای ھم در کار نيست مقدمه و مؤخره. اند از ھم جدا شده»  ،«ھای بسيار کوتاه که با  پر است از عبارت ته؟ کج ی نوش ھا را ِک

 .ھا ايد؟ عين ھمان ھای روشنفکرمآب را ديده گاه اين وبالگ به قاعده و گاه ھای بی برای چی نوشته؟ پست
ن شماره 84طرح زيبای روی جلد را که رد کنيد، سرجمع  ج صفحه صفحه است که تا به مت يد، پن يک برس شته ی  سياه. اش گذ ين  اکالس قلم از ا ھای ب

 .خودتان حسابش را بکنيد. خارجی ھم چندتايی وسطش دارد
ه ه ترجم داريم ک اری ن دارد و بعضی معادل ک م ن ن تکه ی متواضع و سرراستی ھ ِط مت ده، وس وی ذوق می»  بکت«ی  تکه ھای انتخاب ش د ت ل. زن مث

ديوِن کسی. اما توِی کتاب، اولی را نوشته. باشد»  رو ھای پرِت مال راه کوره«، که يحتمل ھمان »رو ھای نامشخص ميش کوره راه« ه م رديم ک عرض ک
 .نباشيم

 
  )دو جلد(ھای کوتاِه امريکای التين  داستان 

 نشر نِی/ ی عبداللـه کوثری  ترجمه/ وريا  روبرتو گونسالس اچه: گردآوری
جلد اولش. ھای قطور قطع وزيرِی خوش رنگ و لعابی که بگذاريد توی کتابخانه و پزش را بدھيد خبری نيست از آن کتاب. ھمچين خيال برتان ندارد

ی ھا مربوط به ادبيات دوره در ھردو جلد ھم چندتايی از داستان. تا وشش داستان دارد، جلد دومش سيزده بيست ست، چندتاي ين ا ی استعمار امريکای الت
ده است«، که طبق افاضاِت مترجم، يعنی »ی جديد دوره«مربوط به  ن ش کای التي ه»دورانی که ادبيات بدل به فعاليتی آگاھانه در کشورھای امري ، بقي
 .ی معاصر ھم دوره

ی  اصوالً فکر می ِف دوره. »بورخس«کنم ادبياِت امريکای التين را بايد بگذاری باد بخورد، تا بيايد و برسد به حوال ن حساب، تکلي ستعمار و با اي ی ا
 ...يعنی شش داستاِن جلد اول و چھار يا پنج داستاِن جلِد دوم کشک. روشن است» ی جديد دوره«

تان می حاال اگر زد و حوصله د، باور کی دوتايشان را خواندي بود و ي خالف عرض نمی ای  که  ما از دوره. کنيم شود  نه ی معاصر می ا ھای شود نمو
 .خوبی پيدا کرد

چيز ديگر ھا، چه آبرومندی نويسنده لحاظ تعداد داستان چه به. ھرجور حساب کنيد، جلد دوم کتاب خيلی از اولی فقيرتر است ا  ه آن. ھا چه ھزارت در ک ق
ه کرد شايد بشود رگ دا  م درش پي سودجويی ناشر را ھ ته باشد. ھايی از  اب نوش ِد کت د؛ پشِت جل ا برخی از بھترين«: فکرش را بکني سمت ب ن ق در اي

نا می ن آش ندگان امريکای التي ن  ، پشت»...شويم نويس دتا از ھمي انی چن م اسم و صفت و نش ا بھترين«بندش ھ د، آن»  ھ ازش  را داده باش د و وقت ب کني
اره بختکی ورق بزنيد، ببينيد وسِط کتاب به جور اللـه ھمين ستان درب ھر دا يش از  که پ سنده جای آن چندخط توضيحی  اره  می ی نوي يد، درب شان ی يکی آ
به آدم نمی). نقل به مضمون( نويسنده پيدا نکرديم  ی اين کجا چيزی درباره ھرچه گشتيم، ھيچ: نوشته د حس خوبی  ه 1800حاال آن . دھ ی ک ان پول توم

 .ايد به کنار بااليش داده
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 ی آخر صفحه

 کريستف کلمب
 

 
 

الم ھستی گذاشت 27ی  ی شماره در خانه 1452کريستف کلمب در دواردھم اکتبر  به ع دم  وا ق در جن به شغل. واقع در خيابان پونتيچلی در بن پدرش 
د و البته اين. زدن پشم اشتغال داشت و مادرش ھم زن پدرش بود شانه ه موضوع تول د ک ده دارن ن عقي ھا مطالبی است که خودش گفته است، ولی محققي

انواده وجه روشن نيست، چون ی کريستف کلمب به ھيچ خانواده د و خ ابراين موضوع تول تاريخ است و بن ھم  شخاص م يک که اين شخص يکی از ا ی 
اره تواند به اين سادگی باشد؛ و به احتمال قريب به يقين کريستف کلمب برای گمراه کردن تاريخ ھمچو شخص مھمی نمی لب را درب ن مطا سان اي ی نوي

ات است؛ در سابق مردم ھمه کوشش داشتند که آن. آموز است نويسان واقعاً عبرت وضع تاريخ. خودش نوشته است يا دار مکاف ما دن ھا را گمراه کنند؛ ا
ود و. اند مردم را گمراه کنند نويسان تصميم گرفته و به ھمين جھت است که اکنون تاريخ ندپرواز ب در ھر حال، کريستف کلمب از ھمان بچگی خيلی بل

به اين جھت از ھمان اوان کودکی تصميم گرفت که خانه و شغل پدری را رھا کند و يک چيزی برای. ديد ی درخشانی نمی زدن پشم آينده در شغل شانه
به فکرش نرسيد چيزی  ند  ه چه چيزی را کشف ک کرد ک چه فکر  ھر  سيار. خودش کشف کند؛ اما  ار ب ا ک کردن چيزھ که کشف  رد  يد تصديق ک با

شود گاه کشف  به طريق. دشواری است؛ به اين معنی که ھر چيزی ابتدا بايد به فکر انسان برسد تا آن ه کشف نشده باشد  گر چيزی ک طرف دي و از 
ن جھت. پيداست کريستف کلمب نيز مانند ساير بزرگان در شروع کار خود با وضع دشواری روبرو بوده است. رسد اولی به فکر انسان ھم نمی به اي

ن رسد که اين مطالب در کله منتھا به نظر می. شروع کرد به خواندن نجوم و ھندسه و جغرافيا قاطی شدند؛ چونکه اي م  ا ھ دری ب ی کريستف کلمب ق
رد است. تواند از راه مغرب به مشرق برسد شخص عقيده پيدا کرده بود می ال گ ثل يک پرتق ين م که زم .کريستف کلمب ھمچنين عقيده پيدا کرده بود 

بود ھای ارسطو و پلينی و راجر بيکن استوار بود؛ اما خود آن حرف اين عقيده بر اساس حرف چ اساسی استوار ن ه. ھا بر ھي ق کلم عنی دقي ه م نی ب يع
د ھای بی ھا ھم مثل بسياری از حرف منتھا اين حرف. اساس بود ھا بی اين حرف ار درآم م می. اساس ديگر آخرسر راست از ک ھل عل ه ا که البت تند  دانس

سطح بعضی ھم فکر می. شود کرد گفتند خب حاال چه کار کنيم که گرد است، کاری نمی زمين گرد است، ولی می د  رد باشد، الب کردند که اگر زمين گ
ار از. تواند برگردد افتند و ديگر نمی ھا ھم گرد است؛ بنابراين اگر آدم با کشتی خيلی از ساحل دور بشود توی سرازيری اقيانوس می اقيانوس حتی يکب

لو»  .تا آدمش کی باشه«شود رسيد؟ و او در جواب گفت  پائولو توسکانلی که از دانشمندان فلورانس بود پرسيدند که آيا از راه مغرب به مشرق می پائو
ترام می آميز می ھای حکمت خوابيد و از اين قبيل حرف ھا روی چوب خشک می شب تند زد؛ به اين جھت مردم خيلی به عقايدش اح ن. گذاش ا در اي و ام

ھای برای اينکه ترک. رسيد کس ھم دستش به فلفل و زردچوبه نمی ی ھندی پيدا کرده بودند؛ و ھيچ ی غريبی به فلفل و زردچوبه ايام مردم اروپا عالقه
ه آن ر ک انی شھر قسطنطنيه را از دست يک نف د عثم ه بودن ل و. شھر را در دست داشت درآورده و خودشان آن را در دست گرفت ن جھت فلف ه اي ب

جای سيب از طرفی چنين به نظر می. زردچوبه در اروپا ناياب شده بود ه  ه و رسد که در آن ايام مردم اروپا ب ل و زردچوب م پخته فقط فلف زمينی و کل
م در آن درج می زنجبيل و دارچين می ازو و ميخک ھ ندی و خسرودارو و م د؛ و اگر کسی در خوردند؛ و برای طعم دادن به اين غذاھا جوز ھ کردن

.بايست ھر چه زودتر فکری در اين باب کرد و اين بود که می. کرد که زمين دھن باز کند و او را فرو برد شد آرزو می ی ھندی پيدا نمی اش ادويه خانه
يان قسطنطنيه را از دست ترک اولين فکری که می ه اروپائ بود ک ن  رد اي شان آن شد ک ند و خود ند ھا در آور ما ترک. را در دست بگير نی ا ھای عثما
ستف. در نتيجه عرصه بر اروپائيان تنگ شد. دادند بازی بودند و به ھيج وجه به ھمچو کاری رضايت نمی ھای خيلی لج ھا آدم برخالف ساير ترک کري

ھا سر بی فلفل و زردچوبه بر بالين بگذارند، با خودش گفت که اين چھار شوند شب کلمب وقتی که ديد وضع از اين قرار است و مردم گاھی ناچار می
اورد صباح عمر به خفت و خواری نمی ه بي يک مشت ادوي ند و  ه آدم. ارزد و تصميم گرفت دل به دريا بز ترين اشخاصی ک يل کارھا بھ ن قب برای اي

ود، ولی در عوض البته فرديناند کمی پست. ی اسپانيا ھا وارد مذاکره شود عبارت بودند از فرديناند و ايزابال، پادشاه و ملکه توانست با آن می فطرت ب
ی سخاوت زابال خيل ير می اي وابش را گ ر آدم درست رگ خ ود و اگ ار آدم را راه آورد حاضر می مند ب ا ک ذارد ت رو بگ م گ راتش را ھ تی جواھ د ح ش

ھم. ھا ھفت سال طول کشيد تا کريستف کلمب توانست رگ خواب ايزابال را گير بياورد ی اين  با ھمه. بياندازد البته در اين مدت گويا چند تا رگ ديگر 
تار. ھا را ول کرد کدام رگ خواب نبودند؛ به اين جھت کريستف کلمب آن ولی ھيچ. گير آورد شتند و گرف کار دا ی  زابال خيل د و اي مدت فردينان ن  در اي

ده ی زيادی مغربی بود که می که عده بودند، چون ند؛ و ع ه می بايست بکش ود ک ھودی ب م ي ادی ھ د ی زي سپانيايی. بايست شکنجه بدھن ياد به خود ا ھا ز
ات و ھايی را که در مورد اداره فقط آن. دادند که زندگی کنند ھا اجازه می توجھی نداشتند و به بيشتر آن ايل نظري يل مس ی امور يا عقايد مذھبی و اين قب

يده می آثار نظريات و سليقه. کردند ی آتش تطھير می ھای غلط داشتند به وسيله سليقه ابيش د م کم ستف کلمب ھ زد کري ط در ن يش از ھای غل د چون پ ش
و عالوه چون از ھفت سال انتظار حوصله به. کرد ده درصد سود حاصله بايد به او برسد آنکه چيزی کشف کند شرط می ا جل بود، روزھ ه  اش سر رفت

ندارد زد که من آدم بدبختی ھستم و ھيچ نشست و ھی غر می ی الرابيدا می در صومعه ياد آدم. کس مرا دوست  دا  ه خ ا ک ما از آنج ست، ا دبخت ا ھای ب
ماه اوت  يانورد ديگر سوار 1492باالخره ھر طور بود کار کريستف کلمب درست شد و در روز سوم  تاد و ھفت در الدی کريستف کلمب و ھش مي

ينز و. ھا سانتاماريا و پنتيا و نيتا شدند و راه افتادند کشتی ام آرتور الرک به ن سی  ر انگلي يل و يک نف در ميان دريانوردان يک نفر ايرلندی بود به نام و
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ود کدام چيزی نشدند، غير از پدرو دوآچه از اين جماعت ھيچ. ودو يک پسر اسپانيايی به نام پدرو دوآچه ودو که يک شب وقتی کريستف کلمب خواب ب
ود. کشتی سانتاماريا را به صخره زد و خرد و خمير کرد و به اين جھت اسمش در تاريخ ثبت شد ده ب ق و مفصلی دي دارکات دقي از. ھيأت اعزامی، ت

ه جمله شخصی به نام لوئی دو تی ب بود وق قرار  ود؛ و  نا ب نی آش ترز را با خودشان داشتند که به زبان عبری و التينی و يونانی و عربی و قبطی و ارم
شد، چون خارجی نمی چين رسيدند اين شخص مترجم ھيأت و خاقان چين با ان  يچ زب ن ھ ان چي يک. دانست که خاق يأت اعزامی  پتامبر ھ دھم س در ھف

د. ی کشتی نشست روز نوزدھم يک مرغ سقا آمد روی عرشه. خرچنگ زنده از دريا گرفت باالخره. ]1[در روز بيستم چيزھای عجيب و غريبی ديدن
انی! گواناھانی«گفتند  که ساکنان آن مرتب می ای رسيدند که خيال کردند جزيره گواناھانی است، چون روزی از روزھا به جزيره ن ]2[»!گواناھ به اي

کدام از جاھای خيلی بعد کريستف کلمب، چندين جای ديگر ھم پيدا کرد، اما ھيچ. سالوادورو مناسبت کريستف کلمب اسم جزيره را گذاشت جزيره سان
م اسم ا گذاشت ھای غلط روی آن خوب را پيدا نکرد و ھمش ھ ال می. جاھ ستف کلمب خي به کري شرقی رسيده است، در حاليکه  ند  ره ھ ه جزي کرد ب

به. ھر کس بخواھد از راه مغرب به مشرق برسد طبعاً جھات را گم خواھد کرد و دچار يک ھمچو سرنوشتی خواھد شد. جزيره ھند غربی رسيده بود
کرده است مرد حواسش خيلی پرت شده بود و نمی ھمين جھت کريستف کلمب وقتی که داشت می ا را کشف ن رده است و کج جا را کشف ک .دانست ک

شرم. داد چيز را تشخيص نمی که ھيچ بعد ھم که به کلی مرد طبعاً حواسش پرت پرت شد، به طوری ی  مب شد خيل ستف کل ا کري ود، رفتاری که ب آور ب
ين حقيقت از آن کريستف کلمب آدم خيلی حسابی. اما در عوض بعد از مدتی مردم او را فراموش کردند لوم می ای بود؛ و ا ا مع که ج تی  تا وق ه  شود ک

زابال تعريف. دادند زنده بود ھمه از او بيزار بودند و آزارش می برای اي بدتر از ھمه، خياالتی ھم بود؛ مثالً وقتی که از سفر آمريکا برگشت، نشست 
ن سؤال»  پس طال چه شد؟«ولی ايزابال وسط حرفش دويد و پرسيد . ھای قشنگی در ھندوستان ديده است ھا و چه درخت کرد که چه مرغ جواب اي در 

رد گويا کريستف کلمب شانه د ک ذاکره خواھ اب م ين ب داً در ا که بع ار. ھای خود را باال انداخته اظھار داشت  ه کن ارمش ب ستف کلمب در سفر چھ کري
ند در آمريکای. سواحل آمريکای مرکزی مدت درازی کشتيرانی کرد، به اميد آنکه مصب رود سند را کشف کند ولی معلوم نيست به چه علتی رود س

اطع می. مرکزی جاری نيست؛ و در نتيجه احتمال پيدا شدن مصبش ھم در آنجا موجود نيست به ضرس ق ابراين  که جستجوی کريستف بن توان گفت 
ست وده ا عدم موفقيت خاصی برخوردار ب کای مرکزی از  کی وقتی. کلمب برای کشف مصب رود سند در سواحل آمري به نزدي مب  ستف کل که کري

ه يد سرنوشت در خان دوراس رس رد ھن از نک تف کلمب در را ب ا کريس د، منتھ ه در آن. ی او را کوبي ود ک رار ب ن ق د قضيه از اي ا چن ايق ب ا يک ق ج
ود. جا دور شود که قايق را دنبال کند دستور داد کشتی از آن کريستف کلمب به جای آن. ھا آمد پوست به طرف کشتی آن سرخ کرده ب ال  اگر قايق را دنب

ود می سرزمين بوکانان و مکزيک را کشف می ند، کرد و مسلماً ھنگام بازگشت در باب سؤالی که ايزابال راجع به طال از او کرده ب ذاکره ک توانست م
ھر. خالی برگشت خواست و کريستف کلمب از آن سفر ھم دست اما سرنوشت غير از اين می ن  د از اي د و بع ند بگيرن کاشفان آينده بايد از اين داستان پ

در جزايری که کريستف کلمب. آيد فوراً دستور دھند کشتی قايق را تعقيب کند ھا می پوست دارد به طرف آن وقت ديدند که يک قايق با سرنشينان سرخ
ا آورده کريستف کلمب از آن. بند و النگوی طال داشتند پياده شد، وحشيان ھمه گردن ند ھا پرسيد که اين طالھا را از کج اره آن. ا وب اش طرف جن ه  ھا ب

دی و. ولی گويا کريستف کلمب متوجه نشد. کردند ل بطاطس ھن يزابال آورد، از قبي رای ا سوغاتی ب قداری  خودش م ا  ستف کلمب در بازگشت ب کري
فيد دوی س صبر زرد و ک شيرين و  ل  ود که مالحظه می چنان. قلقاس ھندی و شيبار و کندر رومی و فلف د از طال خبری نب ان در آن. کني  زمان اروپائي

يل دادند و در مقابل از سرخ پوستان می بردند و به سرخ ای و اجناس بنجل به سرزمين جديد می ی شيشه النگو و گوشواره ن قب پوستان طال و پوست و اي
شده است و حاال سال. ناميدند ھوش می پوستان را بی به اين جھت اروپائيان خود را باھوش و سرخ. گرفتند چيزھا می عوض  لی  به ک ان  ھاست که جري

يادی گردن سياحان اروپائی در آمريکا از سرخ دار ز سال مق د و النگو و گوشواره پوستان ھر  بی می بن ول می ی مسی و حل ل پ د و ذر مقاب د؛ گيرن دھن
ر ھوش آن پوستان مردم باادبی ھستند تا به حال مدعی نشده که سرخ منتھا چون ل ب مر دلي ن ا که اي ان است ھا و بی اند  ه. ھوشی اروپائي ين ک باری ھم

د قاره ما نمی. ھيأت اعزامی کريستف کلمب به اروپا بازگشت بيماری سفليس در اروپا شايع ش ا کشف  ن قضيه ب اط اي قط دانيم ارتب د چيست، ف ی جدي
مردم 1519در سال . کنيم جا ذکر می برای ثبت در تاريخ مطلب را اين شته است و  ين حق دا شکل زم ورد  ماژالن ثابت کرد که کريستف کلمب در م

ی اساس ارسطو و راجر بيکن و کوپرنيک و کپلر و گاليله صحيح است و زمين به طرز ابلھانه ھای بی فھميدند حرف صورتيکه خيل ست؛ در  رد ا ای گ
نام امريکو وسپوچی. ی جديدی کشف شده است اما کريستف کلمب باالخره نفھميد قاره. تر بود که مسطح باشد معقول ه  سی ب شخص فلوران بعدھا يک 

ه که به سرزمين جديد سفر کرده بود کتابی نوشت و سفرش را شرح داد؛ و کتابش به آلمانی ترجمه شد و جزو کتاب ھای پرفروش شد و معلوم نيست ب
مولر که از در ھر حال، والدزه. که يقين دارم خودش ھمچو قصدی نداشته است چه علت مردم خيال کردند وسپوچی آدم خيلی مھمی است، در صورتی

کا اھميت وسپوچی ھم بی مب ھمه. تر بود کتاب را خواند و اسم سرزمين جديد را گذاشت امري ستف کل ه سرگذشت کري ده  را خوانده ی کسانی ک ند عقي ا
ند دارند که مولر بی سرزمين را بگذار ين  که اسم ا خود خودش را قاطی قضيه کرده و اسم امريکو را به ناحق روی سرزمين جديد گذاشته و حق بود 

چه فرقی می. کلمبيا ازه  شد؟ ت شته با ه ولی خوب، حاال کاری است شده، کدام کار دنيا حساب دارد که حاال اين يکی دا ود ک ين ب رقش ا ای ف کرد؟ منتھ
ائی صحبت از بمب افکن جای بمب حاال به ائی می افکن ھای امريک ان نمی ھای کلمبي ه گم ستخوان کرديم، ک ه حال ا يده کنم ب ستف کلمب ھای پوس ی کري
 1380نجف دريابندری، نشر پرواز، چاپ ھشتم، ) و دخل و تصرف(ويل کاپی، چنين کنند بزرگان، برگردان . داشت ی خاصی می فايده

ھای اعزامی آمريکائی مرتب طور که ساکنان جزاير گوھوم چند سال پيش ھنگام استقبال از ھيأت ھمان]2[. اند فھميدند که به آمريکا رسيده بايد می ]1[
 »!گوھوم! گوھوم«گفتند  می
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 ی اول صفحه

 عکس خوب
 

 
 

حرف و گفت و صوت را برھم زنم
تا که بی اين ھرسه با تو دم زنم
مولوی

 
ه ی گلی فالن کوره خانه اگر در قھوه ان پين ه دک ا ب ته، ي جان نشس تان آذرباي ر ده در اس ا کپ ته، ي تان خراسان رف دوزی ِ تاريک و نمور پيرمردی در اس

يله ی فالن حاشيه بندی شده سرھم ھا وس ه نشين استان ھرمزگان را ديده، و يا در تن الن قصبه ی نقلي بوق ف اده ی عھد  تان بلوچستان سوار ی دورافت ی اس
يا ديواره ی اين مکان شده باشيد، شايد تنھا چيز مشترکی که در ھمه صاوير. ھا باشد ھا به چشم خواھد خورد، وجود يک يا چند تصوير بر ديوار  ين ت ا

ا و صابون ممکن است روی جلد مجله يا صفحه ھا و روغن نباتی ای کھنه، يا پوستر تبليغاتی کوالھ د و  سال ھا باش د  دين و چن قويم چن ی رنگينی از ت
االخره بيش ی بھاری را نشان می پيش که چند شکوفه ال و ب يم فوتب ا تصاويری از دھد، يا تصويری از قھرمانان فالن ت ه، تصوير ي االتر از ھم تر و ب

 .اند مردی و آزادانديشی بوده ی شھامت و شجاعت و جوان مردانی که در طول تاريخ بارزترين نمونه
خاب عکس که انت اييم، متوجه خواھيم شد  وع آن آن بی -ھا در ھر محل اگر در نوع تصاوير آويخته شده دقت نم املی در ن ده باشد که ت بی -ھا ش انتخا

ای که به علت شرايط خاص جوی و نداشتن راه، جز دو سه ماھی ی کوھستانی منطقه ی دھکده خانه به فرض، در قھوه. است مورد نبوده نادرست و بی
ادی ای ندارد، تصوير فضانوردی که برای اولين بار روی ماه قدم گذاشت، به چشم می از سال با نقاط اطراف خود رابطه خورد؛ و در دکان قصابی آب

يا. ای از طلوع و غروب دريا ديده می شود بندان و يا منظره ی اطراف کوير، تصويری از برف و يخ سوخته آفتاب در حالی که به ندرت عکسی از در
نه در منازل حوالی بحر خزر می فتی کارخا ا تصويری از بخاری ن ه بينيم، ي ل برقی کارخان فالن و منق نه ی  ان را در در خا ناره ی بھم ج ھای ک ی خلي

 . فارس
انه -توان به اين نتايج رسيد، يک چه گفته شد می از آن ه) تصوير(نفوذ و گسترش اين رس ردم؛ چه از جنب ان م سليقه در مي نوع سرگرمی و(ی ذوق و 
زيين ن عکس)ت ل آويخت ه ، مث اظر مختلف در خان اه و من ل و گي ای گ اطفی ھ اظ ع ه ار لح ترام(ھا، و چ ه و اح ت و عالق ر و محب مايل و)مھ د ش ، مانن

 .ھای مذھبی و سياسی تصاوير شخصيت
د«گويايی ِ عکس برای عموم؛ چه با بيانی بسيار ساده و آشکار، مانند تصوير -دو تان»  سکوت را مراعات نمايي ی در راھرو بيمارس ا بيان چه ب ھا، و 

صفحه عنوان نمادی از شھرھای اصفھان و شيراز، و يا تصويری از شکوفه سمبوليک و استعاريع مانند تصاوير چھل ستون و حافظيه به ی اول ھا در 
 . ای از آغاز سال نو و بھار است ھا که نشانه اول تقويم

ه تر از ھمه، ايجاز آن؛ مثل آن و باالخره و مھم ا مقال اب ي رات آن در کت ما از گرسنگی و اث ان ای می چه ش د عکس از کودک ا چن يد، توسط يک ي خوان
 .ھای برآمده، عينيت می يابد ای ھستند با غشايی از پوست و شکم ھای جنبنده ی افريقا که اسکلت گرسنه

 حال ببينيم خصوصيات عکس چيست و نقش ھنرمند عکاس کدام است؟
ه ی کلمات بيان می شناس مشاھدات خود را به وسيله ھا و جامعه اگر نويسنده افکار و انديشه ات ب داوم واقعي کنند، ھنرمند عکاس مشاھدات خود را از ت

يله ه شکل موضوعات تصويری مطرح می وس ن ب ازد ی دوربي م در نتيجه می. س ن تعريف کني وانيم عکاسی را چني ته«:ت ان ھس ی اصلی کشف و بي
ان ور در بخشی از زم ق ن ته. »واقعيت از طري نر اين ھس ه شناسی ھ اب جامع ه در کت نری ک ا حقيقت ھ ايی ي مان زيب نی ھ طور ی اصلی واقعيت يع

ی را کشف می. دھند ھنرمند و دانشمند ھر دو واقعيت را تغيير می...«:توصيف شده است د دانشمند در پرتو واقعيت درونی، واقعيت بيرون د. کن ھنرمن
ايی را يکی حقيقت علمی را می: اند ھر دو کاشف حقيقت. شناسد ی واقعيت بيرونی، واقعيت درونی را می در سايه يا زيب قت ھنری  د، ديگری حقي جوي

سان -چه ھست آن -دانشمند با شناختن واقعيت بالفعل...خواستار است اده می ان ردا آم حوادث ف ا  برای برخورد ب ناختن واقعيت ھا را  ا ش د ب د؛ ھنرمن کن
ور. ]1[»کند بينی و تعيين می ھا و راه برآورده ساختن امکانات و انتظارات انسانی را پيش ھای امروز انسان مسير فعاليت -چه بايد باشد آن -بالقوه ما ن ا

يله. در عکاسی ھمان نقش را دارد که کلمه در ادبيات ان واقعيت است پس نور وس که بھره. ی بي کی زمان است  االخره نقش فيزي ات و ب گيری امکان
.ی اصلی واقعيت يا حقيقت ھنری عينيت می يابد به اين وسيله ھسته. دھد ھا تا دقايق و ساعات در اختيار عکاسی قرار می ای از ثانيه نوری را از پاره

 
 

 :تعريف عکس
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ه  می ت ک وان گف يله«ت ده عکس وس ه بينن ار و عواطف و احساسات شخصی عکاس ب ال افک ان و انتق رای بي وان آن را يکی از. »ای است ب ايد بت ش
گرفتن عکس عبارت است از... «: معتقد است که ]2[ھنری کارتيه برسون. گوياترين وسايل بيانی در ميان افراد بشر ناميد، يعنی زبانی جھان شمول

ام می. »ی دوربين عمل مشترک چشم و قلب و مغز به وسيله يدن واقعيت را انج ه چشم عمل د نی ک ن مع ل آن واقعيت واکنش به اي د، قلب در مقاب دھ
دھد و دھد و فرمان ثبت تصوير را می ھای مشاھده شده و احساس شده، عمل انتخاب را انجام می دھد، مغز پس از تجزيه و تحليل داده عاطفی نشان می

د سرانجام دوربين تصميم مشترک را روی فيلم ثبت می ام وجود . کن ا تم يارانه و ب ه ھوش د عکاس کسی است ک لب و مغز(در نتيجه ھنرمن )چشم، ق
 .ی ثبت لحظاتی باشد که فانی و زودگذرند آماده

د داد ازآفرينی آن. بايد دانست که زمان ھرگز امکان و فرصت ديگری به عکاس نخواھ ه است، امکان بازسازی و ب ه از دست رفت ھد چه ک پذير نخوا
 .در نتيجه عکس بايد در ذھن او ساخته و پرداخته شود. بود
 

 عکس خوب چيست؟
ر از عکسی که خوب چاپ نشده باشد، مثل نوشته. ی يک عکس چاپ درست و مناسب است رسد که بارزترين خصيصه طور به نظر می اين ای است پ

ه از آن پس عکاس برای ارائه. ھای دستوری نادرستی ضوابطی است ک اربرد اصول و  چار از ک ثرش نا اد می شود ی ا ه تکنيک ي ترين ابتدايی. ھا ب
ستفاده اصول عکاسی از آشنايی با دوربين و انواع فيلم چاپ و انتخاب عدسی ھا و داروھای ظھور است تا ا ترل ظھور و  نور، کن صحيح از  نز(ی  )ل

 ...و ) بندی ترکيب(ی فرم، کمپوزيسيون مناسب و نيز دقت در برقراری رابطه
ای لطيف ھای فنی برشمرده برخوردار باشد، ولی خالی از مفھوم و يا ھدف باشد، درست ھمانند نوشته حال اگر عکسی داشته باشيم که از تمام ويژگی

ايی نظير سيگار و ساعت ای تبليغاتی در مجالت و روزنامه ھای کليشه مانند اکثر عکس. و شيوا ولی تھی از محتوا است رای کاالھ در. ھای مختلف ب
ارک مخصوص آگھی نوع اول ھميشه بسته ا م ده است ب شده و در طرف ديگر ای سيگار نشان داده ش کت خارج  ه از پا خ سيگاری ک سه ن اش و دو 

شود، شايد به عنوان کشيدن پوشی که يک نخ سيگار را از پاکت خارج کرده ديده می عکس سواری با سيگاری بين دو انگشت و يا مرد مرتب و شيک
باری ساعت ده و ھا که در تمام موارد به نحو کسالت نواخت و ثابت عقربه و در نوع دوم فرم يک. سيگار و رفع خستگی و يا تشخص و جذابيت بيشتر

ی چون انديشه. شود دھد مشاھده می ده دقيقه را نشان می ای اگرچه در اين نوع تصاوير حداکثر استفاده از تمام امکانات و وسايل تکنيکی شده است ول
حد آن درآن دن بيش از  کرار و دي رده نشده است، فقط ت ار ب ه ک ده ھا ب ھن بينن اه در ذ ينما و مطبوعات سبب جايگزينی ناخودآگ ون و س ھا در تلويزي
ه چه باقی می آن. گردد می به گون ار بيش ماند شعور و فرھنگ و توانايی عکاس است در انتخاب موضوع تصويری  ه حاصل ک ر ای ک اثير را ب ترين ت

د، بلکه ھای ريز و درشت را يک گيری نيست که به دريا بيفکند و ماھی پس دوربين در دست ھنرمند عکاس مانند تور ماھی. بيننده بگذارد صيد کن جا 
 .تفنگی است که با آن از ميان صدھا شکار يکی را انتخاب کند و نشانه بگيرد و به ھدف بزند

 
ته1319پور ، متولد سال  يحيا دھقان* ھران در رش ھران فارغ ، ت شگاه ت ات فارسی از دان به ی ادبي ه خارج از کشور رفت و  التحصيل شد و سپس ب

د موسسه. عکاسی روی آورد دن موسسه پلی(در چن ا و موسسه تکنيک مرکزی، دانشگاه لن بارای امريک سانتا بار بروکس در  ی ھنرھای ی عکاسی 
 .ی کار بعضی از عکاسان معروف جھان آشنا شد در چند کارگاه نيز شرکت کرد و با شيوه. در اين رشته تحصيل کرد) زيبای سانفرانسيسکو

به ھای او ھم عکس. گاه در تھران عرضه کرده است گاه در امريکا و چند نمايش ھای خود را در سه نمايش پور عکس دھقان ن در نشريات مختلف  چني
نه دھقان. اند چاپ رسيده ه گو سی روی آورد ب دريس عکا سابقه پور سپس به ت با  اتيد  ه از اس نر، ی مدرسه ای ک شگاه ھ ينما، دان الی تلويزيون و س ی ع

ه. شناخته شده است... دانشگاه تھران، الزھرا، آزاد و ته از مقدم دک، برگرف ا ويرايشی ان فوق، ب ن  ا مت ابی ب ران، در کت تاد عکس اي ن اس م اي به قل ای 
. توسط انتشارات زمينه، است 1361عنوان پنج نگاه به خاک، منتشر شده در سال 

از سال. 1908متولد . عکاس فرانسوی Bresson-Henri Cartier ]2[ 65و  64، ص 1354، »شناسی ھنر اجمالی از جامعه«پور،  آريان. ح.ا ]1[
ستيار ژان سال. اولين نمايشگاه عکاسی خود را برگزار کرد 1932در سال . با دوربين اليکا -به طور جدی به کار عکاسی پرداخت 1930 عد د ھای ب

ی اسير آلمان 194سال . ھای داخلی اسپانيا ساخت فيلمی مستند از جنگ 1937در سال . رنوار کارگردان مشھور فرانسوی شد عد از مدت د ولی ب ھا ش
وده و در او بسياری از سال. گاه فرار کند و به نھضت مقاومت بپيوندد موفق شد از بازداشت اژ در سير و سفر ب ه رپورت رای تھي ھای عمر خود را ب

ن و برمه و ھندوستان(بسياری از کشورھای جھان از خاوردور ژه چي ه) به وي تا خاورميان ه  يران(گرفت له ا يز شوروی) از جم کا و ن ا و آمري و اروپ
که بعضی از آن ی عکس چندين کتاب از مجموعه. سابق عکاسی کرده است شده  د ھای او منتشر  ين قرارن نده لحظه«: ھا از ا ن کن ،)1952(»  ی تعيي

). 1973(» ی روسيه درباره«، )1972(» ی آسيا چھره«، )1968(» انسان و ماشين«، )1964(» چين«، )1955(» ھا اروپايی«
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 ست رنگين تصوير ديواری
 

 
 

شايد به جرات بتوان گفت که اکثريت ِقريب به اتفاق ِ فلسفه ی ما در زندگی از تصويری که از اين دنيا در ذھن ما شکل گرفته است زاده می شود و با
شود ده می  تازه ای دمي ا روان ِ  شده است. عوض شدن تصوير، در جان م ا نقاشی  ين دني نو از ا ی، تصويری  ھر قرن ر پيکر  تاريخ، ب گذرگاه  .در 

ھد. تصويری که با تماشای آن، بر تن آدمی روح تازه ای جريان می يابد رار می د اين تصوير ِ طبيعت، فلسفه ی زندگی آدمی را تحت شعاع خويش ق
ه در آن از. و مشی زندگی آنھا عوض کرده و به اولويت ھای زندگی شان، ترتيب تازه ای قائل می شود م ک شنيده اي ھمه ی ما کما بيش داستانھايی را 

ه. اعتقاد انسانھا به موقعيت زمين و دنيای اطراف در دوره ھای متفاوت سخن رفته است د ک اور بودن ر آن ب انھا ب سيار دور، انس درعھد قديم، زمانی ب
چه يد و  يان می رس ه گوش ادم خورشيد در پشت کوھھا پنھان می شود و به موازات آن، ھنگام طلوع و يا غروب، از اين جنبش خورشيد صداھايی ب

يا شنيده ايم، که در زمانی ديگر، آدمی معتقد بود که کره ی زمين بر پشت گاوی. بسا انسانھايی بودند که برای يافتن خورشيد به پشت کوھھا می رفتند
می. قرار دارد م بحث  با ھ گاو  جای  به  ا شتر  ن روی اسب و ي بودن زمي و چه کسی می داند که شايد در ميان آنھا بودند انسانھايی که بر سر ِ سوار 

تند ال استدالل و مدرک می گش ه دنب ھا ب ی. کردند و برای ثابت کردن استدالل خود شبھا و روز ه خاطر ناتوان ه چه کسانی ب د ک چه می دان و کسی 
ن تصويری از. خويش در قانع کردن مردم، آنھا را ابله و نادان فرض می کردند و از اين دنيا و زندگی دلزده می شدند و به گوشه ای می خزيدند چني

فق. زندگی، به تبع آن، فلسفه ی زندگی آدمی را نيز عوض می کرد ھا و ا ه دوردست  ه جای انديشيدن ب به نظر نگارنده، با اين تصوير شايد، مردم ب
د ی بودن تر م ان ِش ا کوھ ا دم ِ اسب، و ي او، ي ر ِ گ ردن ِ س دا ک ردن و پي ای دور، در آرزوی لمس ک ِ. ھ ايه ی د و در س ی ش پری م ان س ان ھمچن زم

شه. امن ِديوار ِ برپا شده از اين تصوير، انسانھا شب را روز و روز را شب می کردند ديواری که زاييده ی ھر تصويری است و جوالن ِ فکر و اندي
ھر. و رفتار آدمی در محدوده ی اين ديوار امکان پذير است ه زاده ی  کسی چه می داند که چه کسانی به خاطر چنين عقيده ای از دنيا، و محدوديتی ک

اوت و. عقيده ای است، مورد آزار و اذيت قرار گرفتند د، و توجيه متف دگی تعريف می کن تازه ای در زن چرا که ھر عقيده ای رفتارھا و ارزش ھای 
د. جديدی برای رفتارھای آدميان مطرح می کند .و کسی چه می داند که با اين تصوير چه کسانی در زير چرخ ھای زندگی جان خود را از دست دادن
د يا زشت! ھميشه تصويرھا ھمه چيز را خراب کرده ان ا و  ای زيب ته. تصوير دني با بس باز و  فق ھای  د. تصوير ا سانی نيکو و ب تصوير. تصوير ان

ان گذشت. ست رنگين ديواری شدند. زم ق  دی خل د جدي د، عقاي ات جدي ا و امکان به ھ وازات تجر ه م ن، ب ن بي سات و. در اي دام احسا که ھر ک دی  عقاي
ن. انتظارات جديد در مردم ايجاد می کردند تصور اينکه زمين مرکز عالم است، و ھمه ی عالم به دور آن می گردد تا ھمين چند صد سال پيش در بي

ست،. ھمين فکر باعث اطمينان و تمرکز فکر در بين مردم می شد. مردم رواج داشت الم ا تصور اينکه آن جايی که بر روی آن قدم می نھی مرکز ع
اين نگاه باعث می شود که آدمی فکر کند مھمترين چيزی که می بايست جستجو شود روی. اشتياق زيادی برای سرکشی به عوالم ديگر ايجاد نمی کند

موجودی. موجودی که بدان توجه و لطف خاصی شده است. باعث می شود آدمی خيال کند که در اين دنيا موجودی خاص است. اين زمين نھفته است
ا خوش. که بنا به اين توجه خاص، البد ارزش خاص و يکتايی داشته است ر روی آن ج ه ب گاو و اسب ک ه ديگر از  تند ک در اين برھه مردم می دانس

د. کنند خبری نيست و آنھا بنا به داليل عجيبی درھوا معلق اند می کن نی  ا را مع ن دني ودن در اي ق ب ن. می دانستند که معلق بودن در ھوا، معل با اي ما  ا
ر. ھمه، از اينکه مرکز عالم در اختيار آنھا بود، قاعدتا، می بايست ابراز خرسندی می کردند و ھمين عقيده دوباره، روان و رفتار انسانھا را تحت تاثي

ردم: ندا سر داد که. تا اينکه کسی برخاست و خواست که دوباره تصوير را عوض کند. خود قرار می داد ن! ھان م ه زمي د ک خواب غفلت برخيزي از 
اما او. او نمی دانست که ھيچ نيازی به بيدار کردن مردم از خواب نوشين شان نيست چرا که بيداری جز مشقت چيزی در پی ندارد. مرکز عالم نيست

ا و خيال می کرد که از بيدار کردن مردم، بر آنھا نيکی ارزانی می کند، اما پيشتر از آن ندانست که کمترين ھزينه ی نقش کردن تصويری تازه از دني
م! بيدار شدن از خواب غفلت، قربانی کردن خويش است پس از آن مردم فھميدند که نه رحمت خاصی بر زمين آنھا ارزانی شده است و نه در اين عال

ه دور خورشيد. موجود مھمی ھستند رفتن ب وت گ رای ق سرگردانند و از ب تاره  ياره و س ه س ن ھم ين اي ا، ب ين دني که در ا با گذشت زمان، آنھا فھميدند 
ق شان دور. ناگزير از گرديدن اند کره ی معل ن  يد روی اي تند با تا ھس گر، و  فھميدند که سياره ی آنھا يکی ھست از ميلياردھا سياره ی سرگردان ِ دي

د. خورشيد بگردند از آن زمان تا به حال ديگر کسی برنيامده است تا برآنھا بگويد که گر خورشيدشان مرد، تکليف خوشی ھا و رنج ھايی که کشيده ان
گی. چه می شود کسی ديگر برنخاسته است تا بگويد وقتی اين کره از ھم پاشيد، و خاکی که از استخوانھای ما قوت گرفته است در ھوا معلق شد، زند

د. شايد اين تصوير نيز يکی از چندين تصويری است که تاکنون از دنيا خلق شده است! کسی چه می داند. شان در کجا ثبت خواھد شد می دان و کسی ن
ردن دار ک ار قصد بي ين ب چه کسی ا د و  ھد ش عوض خوا که جای اين تصويری که در ذھن انسانھای امروزين نقش بسته است با چه تصوير ديگری 

اما آنچه که. شايد برای آنکه ھنوز اين فرد در خود گرفتار است. ھنوز کسی پيدا نشده است که فکر طرح تصوير تازه ای باشد. مردم را خواھد داشت
باتی و سرگردانی بيشتر ی ث سوی ب به  ا  ه م از روند عوض شدن اين تصويرھا، و روند تغيير فلسفه و ھدف زندگی می شود نتيجه گرفت اين است ک

نقشی که زاويه ی نگاه ما را از مسير اوليه خارج می کند و. ھر از گاھی کسی از راه می رسد و نقشی تازه را در انديشه ھای ما ثبت می کند. روانيم
ندايی که از بی اھميتی بيشتر آدمی روی اين زمين. ما به سمتی روانيم که ندايی ناخوش به گوشمان می رسد. حواس ما را از آنچه بوديم پرت می کند

ند و از. و سرگردانی بيشتر وی در اين عالم حکايت می کند کرده است برھا طه  ا را احا که م ن تصويرھايی  شايد روزی کسی توانست خود را از اي
ه دگی رنگ: اطاق تنھايی خويش، تصوير تازه ای برای ما آورد که با تماشاگه زندگی سازگاری بيشتری دارد و بر ما بگويد ک عشق رنگ است، زن

ساتگين
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. رنگھايی که از تصوير عالم خلق می شوند. است، مرگ رنگ است
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 !تصوير تزئينی نيست
 

 
 

 
ان، می تصويری را که می. شود ھيچ تصويری تزئينی باشد نمی قديم شود زم شود خواند، بسان يک رم ه از  د آوازی ک رد، مانن ه ک ھا زم وی ياد ترھا ت

چه نگاه کردن، ريزبين شدن، ثبت کردن ِ آن. بازی خطرناکی است. توان تزئينی دانست ماند حتا اگر تصويرگر نماند، نمی مانده باشد، تصويری که می
طر ات روی يک برجسته است که با لمس انگشت اشاره"  کوربينی"و ابزار دست تو . او نيست! خوانی کنی ھست اما کور می که فکر می گی، تنھا به ق
ه حصاری را دور تا دور چيزی می. ی خيال دخل و تصرفی در واقعيت، تجاوز به ورطه. آفريند متر، فاجعه را می چند ميلی درھم ک ه آدم ھر ق کشی ک

ند، وامی شوی به خطوط افقی و عمودی ِ بی خيره می. اش را ببيند تواند بيرون سرک بکشد، نمی ه بسازی آن حس ِ اين قاب، اين قيد، اين ب چه داردت ک
ده ادامه. آيند ات می توی خواب. کنی خيال می. را که پشت اين ديوار ِ اسارت است فق آم ه از ا وم را اشاره. ی خطی ک ه جايی موھ اه مردی ک سير نگ

ست شايد اين تنھا لحظه. دانی که کدام خواب و خيال است و کدام واقعيت ای نمی حاال ديگر گيج شده. کند می .ی عدم قطعيت در نگاه کردن به تصوير ا
چيز قصه لحظه. ی حضوِر نگاه انسان تنھا لحظه ھر  رای  که ب م ای  برای نصوير ھ می سازد و  قاب لحظه. ای  خارج از  و. ی مجاز لحظه. ی تفکر 

ه زمزمه می لحظه. مرزی است ميان سيال و ثابت. تصوير مرزی است ميان خيال و واقعيت يده: کنی ای ک ھان است آن چه اصل است از د جای . پن
ست، حسی استچيزقوری با کتری و استکان کمر باريک يک . شود، تویِ ترکيِب عناصرِ تصوير است ديگری که واقعيت مخدوش می ان.  ا ما ھم ا

شيند  ای می ھای وحشی و روی رف، پای پنجره شود گلدانی پر از گل قوری که می ھا روی .  ديگری استچيزن وری را تک و تن گر ق ه حاال ا ی زمين
ره»  من«کنار رودخانه با جای »  من«کنار خانواده با جای »  من«سياه يا سفيد ببينی؟ جای  ام چھ ده»من«ی  کنار چند رفيق با تصوير ِ تم بانده ش ، چس

رق می»  من«دھد، ھرچند با  را می»  من«ای که خبر تولد  نامه، صفحه روی يک صفحه از شناس شيد، ف اد ک يا فري ر سر دن ه ای که آن روز ب د، ھم کن
وی خواب،. سازد و باور کن که گاه نور و نقره نيست که تصوير را می. پس تصوير تزئينی نيست. ھای ديگری ھستند، جداچيز تصوير پشت پلک ت

ود، ھای کودکی ی زمستان پرھيب آن ديو ترسناک زير پتوی شبانه. ناھای شب کارشان به نور نيست توی خيال، توی تاريک ته ب ھار بس  که راه را بر ب
ند چه می آن. رود به سفری دور و دراز توی پستوھای مارپيچ ذھن شود و می خاطره می. تصوير تنھا خاطره است. ھا ھم ھيچ تزئينی نيستند اين. ھم ما

شه شايد ھمان نگاه غم. اش نيست گاه ھای گاه آلود که گريزی از نھيب خيالی وھم. ھم خيال است ا خرده شي خداحافظی باشد ي ھايی ناک و مرطوِب وقت 
يزی ضرب می ھايی آبی، که روی قھوه ش را بکاوی خبری از تاش سرخ نيست يا ناخن ا پاشيده بر ساتن لباس عروس که ھر جای گيرد و ای ِچوبينِ م

 85سپينود اَبان . ام که تزئين نيست دانم کدام، تنھا اين را فھميده ھر کدام که باشد، نمی. انديشد به تصوير می
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 تصوير تِئا
 

 
 
ه . گی باشد تئا بايد اين روزھا حوالی دوساله 1 اريخی ک د از ت ندی بع سال و ا يک  نی  يع

اس گم ن عکس را عک دين اي امی از او و وال ون  اش، در يکی از پارک ن ی لي ای عموم ھ
ادر و . تنھا عکسی است که من از تئا دارم. گرفته است در اين روزگار وفور تصوير، م

د د از او دارن م الب زار عکس ديگر ھ زاران ھ ا ھ در تئ ا قصه بعضی عکس 2. پ ھای  ھ
اقی، قصه برخی قصه. شخصی دارند د ھای عمومی و ب ھا را  بعضی از قصه. ای ندارن

ده  و بعد لحظه قبل. سازم ھا، خودم می برای بعضی عکس شرده ش ن ف . ای که شاتر دوربي
ھا، ثبت  بعضی عکس. ثبت يک دوره است. اين جوری عکس، ثبت يک لحظه نيست

نده عکس. يک قرن است يادی از يک ز ه دور  ھايی مثل اين عکس تئا، خبرھای ز گی ک
ی يکی  برای من غيرممکن بود که بنشينم و درباره 3. دھد از من جريان دارد، به من می

رده. ام، بنويسم ھايی که خودم گرفته از عکس ام  اين عکس را دقيقن برای ھمين انتخاب ک
اتوری دارد ن آم امعلوم و قطع ه عکاس ن ه از رنگ. ک ور عکس و آن گوش اال،   و ن ی ب

شود حدس زد که عکس، يک  ی فلزی تاب پيدا است، می سمت راست که قسمتی از ميله
ِس ھمين وری عک ت/ج اری اس ن . يادگ ن، ھمي رای م ا ب س تئ ن عک ارزش اي

ه ته ای غيرحرف ه گی بودن و وابس ان لحظ ه ھم ربه ی بی اش ب ی منحص ت ول فردی و  اھمي
ده است قصه رده ش اتر فش ه ش ا  4. داری است ک ادِر تئ ال -ل –م ن س م  را اي ی ک ھا خيل
ده درش . ام دي ا پ زده -م –ب ی ن ه، حرف ه کلم ز دوس م ج ی. ام ھ ی  م ور عموم ه ط دانم ب
تند خوش ا آن می. بخت و راضی ھس ه وجود تئ در برای دانم ک ذت ق ان ل ه  ش وده ک بخش ب

ا آورده شان را ھم ھمين چند ھفته فرزند دوم به دني ند ی پيش  آخرين تصوير جامعی  5. ا
ود. سال پيش است 8دارم، حوالی . که از ل ن . ھميشه فکرش جای ديگری ب حاال، در اي

ان لحظه به رد سر می عکس، انگار دارد در ھم رای من . ب ين ب که ھيچ –ا ن  ا اي وقت  ب
نده اين را لبخندی که دوخته. خبر خوبی است -نبودم. دوست صميمی ل ه خ می ھای ی چشم شده ب ن، چشم. فھمم اش  د قبل اش، انگار در دو ھای ھا و لبخن
ين را از عضله. مرد سالمی است. م 6. زمان مختلف بودند پای ھای برجسته ا خانواده باشد. م. فھمم اش می ی  رد  يد م حدس می. با ين را  رنگ. زنم ا

به جايی در. دادن تاب، فارغ شده است انگار تازه از ھل. کمی به جلو خم شده است. م. پسندم اش را می انتخاب. دھد ی او خبر می از روحيه. شرت م تی
د دوست دارم فکر کنم در آن لحظه چه می. سمت چپ تصوير خيره شده است ند نمی. بين د لبخ اه می. زن ه آدم ديگری نگ ايد ب د ش اه. کن اش تعجب در نگ

ايد. گی و لذت ھم نيست نيست، شيفته سوال، ش د عکاس را می. ل 7. کمی  ه نمی. ل. شناس می ک گر عکاس باشد، اين به آد ا ا د شناسد، حت جوری لبخن
ه از آن آدم. م. کرد اگر خبر داشت، البد به دوربين نگاه می. ی عکاس است خبر ندارد که سوژه. م 8. زند جور ديگری لبخند می. زند نمی ھايی نيست ک

ه م شايد می. شود داند که دارد عکاسی می می. ل 9. جلوی دوربين به جای ديگری خيره شوند ه در پس. داند ک د نمی. ل. ی عکس حضور دارد زمين دان
ا کسی. شده است) بريده(عکس کراپ  10. کند و چيزی ديگر توجه او را جلب کرده است به دوربين نگاه نمی. که م چيزی ي شايد در تصوير اصلی، 

کنم چرا عکاس آن چيز يا آدم را از عکس دارم فکر می. شده است را در آن لحظه از عکاس به طرف خودش منحرف کرده است، ديده می. که توجه م
گر ھدف 11دانسته که اين عکس بعدن بريده خواھد شد؟  می. کنم م دارم فکر می. بريده است يرم، ا ن ام نشان اگر من قرار بود اين عکس را بگ دادن اي

ا زوم می اطالع می. يا به م. کردم لحظه بود، يکی از اين دو کار را می د و ي يانن بزن ادر عکس دادم که به دوربين من نگاه کند و لبخندی اح کردم و ک
ا می. را حول ل تم و تئ دن م فکر می. بس رار داده است. کنم عکاس تعم ادر ق جوری در ک ين  دن ل. را ا که بع ن  رای اي ايد ب ند و. ش ن عکس را ببي اي

ا آن لحظه. خواسته بعدن اين عکس را به م شايد ھم عکاس می. دارد به آن نگاه شود، جلب شود. اش به چيزی يا کسی که م توجه ھد ت ه نشان د ای را ک
اورد بختی مادر و فرزند، به نقطه از اين خوش يادش بي ن اين. خبر است بی. ل 12. ای ديگر خيره شده، به  به دوربي ه  صميمی کسی ک طور راحت و 

دارد و چيزی يا کسی که توجه. از م. کند، از پشت سرش خبر ندارد نگاه می ده. اش را جلب کرده، اطالعی ن ن عکس را بري ايد عکاس بالفاصله اي ش
ه م ھيچ. است تا ل د ک اه می. وقت نفھم ته در آن لحظه نگ ا کسی داش چيزی ي ن عکس، به لحاظ بصری، مھم 13. کرده است به چه  ترين عنصر اي

به م. توانست صبر کند تا ل عکاس می. است. ھای چاق ل ساق د،  ار را نزديک. و تئا با تاب عقب برون ن ک ا اي د ام شار دھ شاتر را ف د،  تر شوند و بع
اب. روی زنجير تاب نچرخيده است. دست راست ل 14. نکرده است ام ت ولن ھنگ چه معم جير را کامل در خوردن، اگر ب م در بغل باشد، آدم زن ای ھ

تاب نمی. ل. شود شدن شاتر، از روی تاب بلند می انگار دارد درست بعد از فشرده. ل. گيرد اش می مشت حال  ند در  صورت. خوردن نباشد توا ن  در اي
د زده است فقط برای ھمان يک لحظه. شايد ل. معنايی ندارد. شدن م آن اندکی به جلوخم ته و لبخن تاب نشس ايد م. ی عکس روی  تاب را ھل. ش اصلن 

يده. م 15. کند برود فقط خيز برداشته که به طرف آن چيز يا آدمی که به آن نگاه می. نداده است به. ام را تا به حال ند ه دارد  سر ک مرد پشت  ايد آن  ش
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 تصور چند داستان درباره تصوير
 

 
 

ادی ھست تانھای زي شده و. آھای ملت، برای تعريف تصوير و تصور داس يک تصور منجمد  ه تصوير،  رد ک طور تعريف ک ی الظاھر ميشه اين عل
دا. تصور، يک تصوير آزاد است انی ارزش مضاعف پي شن و بعضی زم گر تصوير بشن داغون مي فاھيم ا که بعضی از م و باز ميشه نتيجه گرفت 

سانه پدر ذھنی زھرا شخصيتی بی. االثره زھرا دختريه که پدرش مفقود: داستان يک. ميکنن که مصور بشن تم اف ه جانشين رس يه ک ار نظير شده و ي ای 
ر پوش آستين. ھای زھراست غار تنھائی ه راه راه و زي ده و پيژام شکم گن با  رد ريشو  دار اگه يه روز تصور ذھنی زھرا از پدرش به تصوير يک م

فنی داره: داستان دو. سوراخ و تسبيح شاه مقصود تبديل بشه زھرا از بين ميره صدای اون. زھرا چند ساليه که يه دوست پسر تل ا  ساعتھا و ساعتھا ب
حد و مرز خيالپردازيش. پسر برای خودش تصورات شيرين خلق ميکنه و باھاش زندگی ميکنه ا  ه ت ن صدا رو ببين يد تصوير صاحب اي را با اما زھ

ود ھد ب ادلش نخوا م مع شاه پريون ھ ستان سه. مشخص بشه وگرنه چنان شخصيتی توی ذھنيش شکل ميگيره که ديگه حتی پسر  ه: دا يه ک را دختر زھ
ا. آلبوم عکسش پر از شاديھای يک زندگی روزمره است. عادت داره از ھر چيز خوبی تو زندگيش عکس بگيره ه ت را کمک ميکن به زھ ھر تصوير 

ردا رای ف ده ب نرژی مي اره ا ن بھش دوب ه و ھمي ده کن ار. تصوراتش از اون لحظات شيرين رو دوباره زن ستان چھ يار خواب: دا ه بس يه ک را دختر زھ
ه اصال نميشه. ھاش رو مينويسه يه دونه دفتر زرشکی کنار تخت داره که نصفه شبھا بيدار ميشه و خواب. ميبينه پر از تصوراتيه ک خوندن اون دفتر 

به تصوير بکشن. براش يک تصوير واقعی پيدا کرد ای زھرا رو  حس خوابھ ونن  م نميت نج. حتی سوررئاليستھا ھ ستان پ ه: دا را عاشق تلويزيون .زھ
بره. معتقده آدم بايد واقعيات دنيای اطرافش رو ببينه. ساعتھا ميشينه و تلويزيون تماشا ميکنه شنيده. بدونه دنيا چه شکليه و چه خ ه  قط ب د ف ا نباي ھا اکتف

ياده: ...داستان شش. زھرا فيلم راز بقا رو به کتاب سيندرال ترجيح ميده. کنه ی ز حتی تصورش. ازاين دست داستانھا تو زندگی زھرا خيل ه  طوری ک
. چه برسه به اينکه بخواين تصويرش رو ببينين. رو ھم نميتونين بکنين

کالغ سياه
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 مالقات با ھيلدا
 

 
 

خارج شدم ه  ر از خان راردارم، نزديک دوساعت زودت می ھمان. ديروز مثل ھميشه وقتی که ق ه حدس  ھر فروشی زدم گل طور ک ل  ايلر مث ھای آلزس
وم پيرزن يک اطر ھج ه خ نبه، ب تان از آن ش ه قبرس يدن ب ه پيش از رس ايی ک ا و پيرمردھ ا گل می  ھ ود ج لوغ ب د ش فيد بخرم. خرن ل س اخه گ ا يک ش ت
ان ھميشه پيش از قرارمالقات احساس سبکی بخصوصی می. ساعت اول در صف گذشت نيم رای خياب لت ب ين احساس. گردی است کنم که بھترين حا ا

تی می. شناختم را ھميشه نمی شترھا وق تم، می يادم ھست پي بی داش سترس عجي روم، ا رار ب سر ق تم  د خواس ادم نياي صحبت ي رای  .ترسيدم موضوعی ب
آمدم، با اين تفاوت كه در حالی که آن روزھا ھم زودتر از خانه بيرون می. كنند برايم غيرقابل تحمل بودند لحظات سكوتی كه ناگھان گفتگو را قطع می

ا می درخيابان ند فکر می ھ ه ممکن است جالب باش ه موضوعاتی ک تم، ب ردم گش اال ديگر مدت. ک ه اين ح اده. طور نيست ھاست ک ذت پي ه روی ل يی ك
ان ھتر از خياب ود. مقصد است گردی بی قرارمالقات با آدم عزيزی نقطه پايانی آن است، حتی ب باركی ب ه م برای من حادث دگی من  به زن دا  .ورود ھيل

ه آن وارد می ھای جورواجور به آدم. دروپيكر است زندگی آدم مثل يك كاروانسرای بی شد طور اتفاقی ب ساعت با ع  ك رب واه ي دتی، خ پس از م شوند و 
ك روز -بينيم  آييم و می يك روز ناگھان به خودمان می. گذارند ھايشان را جا می شوند، آشغال سال، وقتی كه از آن خارج می خواه ده ان ي گر ناگھ يعنی ا

ين سرای واقعی تبديل شده است و ما نه راھی برای مرتب كاروانسرای ما به يك آشغال -بينيم به خود بياييم می يروی چن ه ن  و تميزكردن آن بلدھستيم، ن
د، در ميان ھزارھا نفر، اگر بخت بر وفق مراد آدم باشد، شايد يك نفر پيدا شود كه پيش از اين. كاری را داريم و نه وقتش را رك كن ا را ت كه زندگی م

ارد ا بك ل گوشه باغچه م ك درخت گ ن آدمی است. ي ك چني رای من ي دا ب ه می او را خيلی. ھيل م وقت است ك ه. شناس ه ھای مردم از بچ ود ك شناسی ب
ول داشت، صرف می»  چنگ«ای اما پيگيرانه  طور غيرحرفه خودش ھم به. ورزيد به موسيقی عشق می. شناسی رشته دومش بود جامعه زد و ھرچه پ

ن نمی گرسنگی می. شد ھا و خريد صفحه موسيقی می تھيه بليط كنسرت شتيم. گذشت كشيد اما از كنسرت رفت سمينار مشترك دا ند  ھم چ ھميشه در  .با 
ن بچه ھای مختلف را ھمراه خود داشت و آن ھای تبليغاتی برگزاری كنسرت ای چرمی بود اعالميه كيفش كه شبيه توبره من. كرد ھا پخش می ھا را بي

تر بين و اين سرآغاز آشنايی نزديك. آيد يادم ھست يك پيانيست ژاپنی بود كه اسمش يادم نمی. خودم اولين بار با او به يك كنسرت موزيك آوانگارد رفتم
بود و. آمد  به حساب می خانواده»  شورشی«. کار وين بود ھای قديمی و محافظه ای از خانواده ترين فرزند خانواده ھيلدا كوچك. . ما بود خانواده  انقالبی 

ندی ھای فيروزه تواند او را با آن شالگردن  باشد، مشکل می کسی که او را يک بار ديده. ديد ھای آن نمی ھا و ارزش خود را موظف به رعايت نرم ای بل
ببرد، حتی اگر که ھميشه گردنش بود، با آن صورت كك ياد  مكی، شلوار جين كھنه، توبره چرمی و بخصوص با آن يك خرمن موی سرخ فرفری از 

تی آدم ھا ھستند که زيبايی آن بعضی از آدم. شود گفت دختر زيبايی بود نمی. اش پشت سر او افتاده باشد بار در سينما صندلی از بخت بد فقط يک ھا، وق
ه در شلوغی نه، شايد دو يا سه. دوازده روز پيش بود ده. ھا بود شود، ھيلدا از اين شناسد ديده می ھا را از نزديک می آن يدان سوئد ھفته قبل بود ك ھای م

ه است. به او برخوردم تم دررفت ه. زمان از دس ه ده گاه واقع ه نظرم می ای ك ست، ب اده ا فاق افت يش ات وده است و سال پ ه پيش ب ه انگار دوھفت رسد ك
دا را البته اگر بخواھم می. سال قبل روی داده است آيد كه انگار ده قدر به نظرم دور می برعكس، حادثه دوھفته پيش آن با ھيل توانم تاريخ دقيق برخورد 

به روز بعد از اين باكسم را نگاه كنم، چون سه بايد ميل. كار سختی نيست. پيدا كنم اه  كه او را در ميدان سوئد ديدم برايش ايميل فرستادم كه از يازدھم م
ه در خيابان آن. مدت يك ھفته تقريبا ھرروز از ساعت پنج به بعد وقتم آزاد است ود ك دتی ب بودم روز كه به او برخوردم، م دم زده  معموال مسير. ھا ق

يك بستنی از ميادين شلوغ و بی. كنم كه گذرم به ميدان سوئد نيافتد روی را طوری انتخاب می پياده ه  جذابيت آن ب كه  فروشی معروف ھويت وين است 
ر ھای پياده دانم چطور شد كه ناگھان به خودم آمدم و ديدم در شلوغی روز نمی اما آن. شود محدود می روی ميدان سوئد وسط صدھا آدم كه از ھر سه نف

رده آن ير ك د گ ه دست دارن شيدم و ھمين. ام ھا دونفر بستنی قيفی ب ار ك تن خودم را از سيل جمعيت كمی كن رای ياف ردم ب ه از روی سرھای م طور ك
اه می کوتاه دم ترين راه خروج از شلوغی اطراف را نگ دا را دي يدم. كردم، ھيل ايش را د نی موھ ود او را كه آن با اين. يع ه ب طرز قشنگی بافت به  ھا را 

ناختم دا نمی. بازش ن شھر شخص دومی پي د در اي ته باش ن رنگ داش ه اي ايی ب ه موھ ه سر داشت. شود ك اله ب ا ك ود ي رده ب ايش را رنگ ك اگر موھ
ود مشترك ھيلدای گذشته نقطه. خيلی فرق كرده بود. آوردم جانمی صددرصد او را به مو ب به. ھا با اين خانم آراسته فقط ھمين رنگ  شيكی  كت و دامن 

بينم؟ بذار درست می... ھلو ... ھی «! ھيلدا! ... ھيلدا -. صداش كردم. ای روی دوش انداخته بود تن داشت، عينك زده بود و كيف چرمی خيلی خانمانه
گويم، شوم، با خودم می روم وقتی از کنار رامپ دانشگاه رد می طور که به محل کارم می ھر روز ھمين. چقدر از ديدنت خوشحالم... آه . ... نگات كنم

يران؟ چکار می تی ا ه ساعت مچی»...کنی، حال و روزت چطوره  آيا االن کجايی؟ وين ھستی؟ رف مه داد ، ب داخت و ادا م«: اش نگاھی ان آه، من دل
ارم. ... من بايد دوباره تو را ببينيم... خواھد تو را دوباره ببينم  می دارم . ... االن بايد کوچولومو از کودکستان بي اه»...وقت ن ساعتش نگ به  باره  ، دو

م ... االن وقت کمه ... بايد عجله کنم ... کمی ھم دير شده «: کرد و گفت ديگر رو ببيني دنت خوشحالم ... بايد سر فرصت ھم خدايا چقدر از دي ...وای 
بختی؟ م، خوش اش بگو ببين دانی؟  می -. »زودب ه -خواھی راستش را ب ی خوشبخت احساس می -! ن ه خودم را خيل و چطور؟ . کنم بل اور... من  -ت ب

سئوال. ام ھاست فرصت فکر کردن به اين سئوال را نداشته من مدت... کنی  نمی وع  ين ن ندارم از خودم از ا ازه  م اج با»  چنگ«از  -. ھا کن بر؟  چه خ
كه دروغ نشنوی  از اين سئوال... مانی ... اوه مانی «: خنده گفت نگ نمی... ھا نكن  ی درست و حسابی چقدر ت برای يک گفتگوی طوالن م  ی دل دون

د دست و بدون اين. »بايد بغلت كنم. ... اجازه دارم بغلت كنم«: ای كه مرا تماشا كرد ناگھان گفت و پس از لحظه. »...شده  جواب بمان ھايش كه منتظر 
ساعت. ». ...خيلی خوشحالم... خوشحالم «: كرد فشرد، تكرار می طور كه مرا به خود می را دور من حلقه کرد و ھمين د طول آن ھا نمی مدتی که  توانن
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ه چيز از سروصدای ميدان سوئد شنيده نمی داشته بوديم و ھيچ را بيان کنند، يكديگر را محکم نگه ن خصوصيت ك شد، ديدم با وجود ھمه تغييرات در اي
خواست او را بغل می) شايد بيشتر از او(دل من ھم . پروا و بدون فكر فورا به زبان بياورد، تغييری رخ نداده است گذشت بی ھرچه را كه در دلش می

ديل نمی در ذھن من چنين نيازھايی و در چنين موقعيت. آيد وقت مانند او از من برنمی كنم، اما بيان يك چنين نيازی ھيچ چه ھايی حتی به جمله تب شود، 
ار است ھايمان را برای ھم می سپس در اثنايی كه با عجله آدرس ايميل و شماره تلفن. كه بيان شود رسد به اين ی گرفت دو پسر دارد،. نوشتيم، گفت خيل

ه آن. »رم کودکستان دنبالش كه االن دارم می ھمين«: يكی دوازده ساله و ديگری چھارساله ا گفت فرانک ھم خانه جديدی خريده است که قرار است ب ج
را ديگه مثل گذشته«. داند ھفته آينده وقت آزاد دارد يا نه برايش مقدور نيست كه ھمين االن قرار بگذاريم، چون نمی. کشی کنند اسباب ھا نيس، آدم بايد ب
نه چی برنامه ھمه ه داد. »ريزی ك ھم نيس «: و ادام ما م فن می... ا ھم تل می به  قرار  تم، و. »ذاريم کنيم و  ل بفرس برای او ايمي ه  ن شد ك ر اي رار ب و ق

شادی می. ھفته آينده به تو تلفن خواھم زد«: مدتی بعد جواب کوتاھی نوشت که. فرستادم ی  يک گپ طوالن ه زودی. کنم از حاال در انتظار  ما. »تا ب ا
شنيد گفت ھمين. به او تلفن زدم. يک ھفته گذشت و از او خبری نشد کردم. ... نه. نه. نه. نه. نه«: که صدای مرا از پشت تلفن  فکر! ... فراموشت ن

رار بگذاريم) يعنی ديروز(شنبه بعد پيش از ظھر تلفن بزند تا برای دوشنبه عصر  بناشد يک. »کردی فراموشت کردم؟ نه، نه، نه، نکردم ام پيش. ق تم
ن زد از ظھر يک ل ھميشه دم رامپ«: شنبه حواسم به تلفن بود، اما خبری نشد، تا بالخره نزديک غروب تلف ردا ساعت شيش، مث شگاه؟ ف ا»ی دان ، ب

ار رامپ«: خوشحالی گفتم ردا ساعت شيش کن من سرقرار حاضر می تر پيش. »تا ف تر از  د ھا ھميشه زود ار ھميشه از دور او را می. ش که کن دم  دي
روز. درخشد ھا با کتابی در دست نشسته است و موھايش مثال خورشيد می ھا است، يا روی پله تابلوی اعالنات عمومی ايستاده و مشغول خواندن آن دي

بودم. طور خفيفی احساس يأس کردم جا نديدم به ساعت زودتر سرقرار رسيدم، وقتی او را آن که نيم با اين ھای روی يکی از نيمکت. حسابی خسته شده 
انی ساز می. سنگی که از آفتاب پاييزی گرم شده بود نشستم نده خياب د سمت ديگر رامپ دو نواز سايه اتريش از کولی. زدن کی از کشورھای ھم ھای ي

ود ش نصف ھيکل ساله که آکاردئون شش زد و ديگری پنج رسيد که ويلن می ساله به نظر می دوازده يکی ده. بودند به. ش ب ھا جا روی پله دخترپسرھا جا
د ته بودن ا تک تک نشس ا ي نی پس از اين. دوتادوت د توريست ژاپ تون چن وار، س امعقول از درودي ول و ن ای معق ه زواي ه از کلي ه ھا، نرده ک ا، پل ھا و ھ

کردم منظور اين تصور که فکر می. ھايی زدند رسيد با من حرف ھای سنگی عکس گرفتند، سراغ من آمدند و به زبانی که به گوش انگليسی می نيمکت
ودم از من می. ام غلط از کار درآمد ھا را فھميده آن د از آن حدس زده ب ته خواھن شده. جمعی بگيرم ھا عکس دس غرق  که در تعجب  حالی  بالخره در 

به ھيچ که منطق آن با اين. خواھند از من عکس بگيرند ھا اجازه می بودم، فھميدم که آن م  نوز ھ ده ھا را ھ د، وجه نفھمي ام و محتمال ھرگز نخواھم فھمي
پس از اين آن. »کنم خواھش می«: ھايم را باال انداختم و گفتم معذالک شانه ھم  ه  ھا  الی ک د، درح د عکس گرفتن نی«که چن ند ژاپ تند و»  لبخ بر لب داش

د دادند، از من که ھاج تکان می سرشان را تکان ديم. وواج مانده بودم تشکر و خداحافظی کردن ردم، ق خودم فکر ک ثه با  ن حاد ده ھا يک چني داری را  خن
ه روزھا تا پيش از اين اما آن. کردم حتما برای ھيلدا تعريف می حداقل ھفت رود  سوئيس ب ه  ترا ب کار دک رای  مرتبه ای سه که بورس تحصيلی بگيرد و ب

دا. کردنی ديگری خواھيم داشت ھمه سال به يقين ماجراھای تعريف کرديم، درحالی که امروز پس از گذشت اين يکديگر را مالقات می آشنايی ما از ابت
ود ل توضيح بناشده ب ت، نوعی خويشاوندی روحی غيرقاب تيم از يکديگر چه می نمی. بر اساس نوعی رفاق رای دانس يچ فرصتی ب ا از ھ خواھيم، ام

ارھم تيم بودن نمی درکن ود می. گذش ی نب تی حرف تيم مدت وق ينيم توانس م بنش روی ھ ا روب رويم ي م راه ب ا ھ رين و نزديک طوالنی. ھا در سکوت ب ن ت تري
بودم و ھمين. حرف را ھای بی ترين سکوت بخش ترين و آرامش طور سبک ام، ھمين گوھا را من با ھيلدا تجربه کرده گفت ته  ه روی نيمکت نشس طور ک

ود عطف سفر سالزبورگ يکی از نقطه. مان به سالزبورگ افتادم کردم ياد سفر مشترک ھای نوازنده گوش می  به موسيقی بچه ا ب ستيتو. ھای دوستی م ان
حی. شناسی در اواخر ترم تابستانی يک تور دوروزه دانشجويی به سالزبورگ گذاشته بود مردم قط تفري ود ف يادم نيست ھدف اين تور چه بود، ھرچه ب

ود. نبود، بلکه به درس و مشق ربط داشت کرده ب ضيان وارد  م در ليست متقا را ھ لدا اسم م ه رفت. ھي شگاه بخش بزرگی از ھزين تل را دان د و ھ وآم
داليت«ھای پيانوی بتھون از جمله  زمان در سالزبورگ يک پيانيست مورد عالقه ھيلدا سونات تر برای ما اين بود که ھم از ھمه مھم. پرداخت می »مون

صدبار نمی. زد خودش آن را برای چنگ بازنويسی کرده بود و آن را خيلی خوب می. ھيلدا اين قطعه خيلی دوست داشت. زد را می ايد  دبار، ش دانم چن
دا. دھد کنم، پيانو در ذھنم شبيه به چنگ صدا می ھنوز ھم وقتی مونداليت را گوش می. آن را برای من زده بود و من ھربار لذت برده بودم شنھاد ھيل ي

ا می ار م ه دانشگاه در اختي اتی ک ه از امکان ود ک م، بخصوص اين اين ب تفاده کني ه گذارد اس شرکت در برنام برای دانشجويان در که  تيتو  ه انس ھايی ک
ود ن را نمی. سالزبورگ در نظر گرفته بود الزامی نب ه اسم اي شنھاد گذاشت البت د پي ود. ش سم من را در ليست نوشته ب بودم. او ا م جای او  گر من ھ ا

که می. ساعتی حرف زديم، سرش را روی شانه من گذاشت و خوابيد که نيم توی قطار پس از اين. کردم کار را می ھمين بود  ستم او برای اولين بار  توان
ه گونه. كشيد ھا خوابيده بود و آرام نفس می مثل بچه. قدر از نزديک تماشا كنم را اين االيش دان لب ب ھای اش گل اندخته بود و روی موھای ظريف پشت 

شانه نگران بودم كه استخوان. درخشيد ريز عرق می رود ھای  صورتش فرون وی پوست  فی سرش را ھرگز نمی. ام ت م موجود لطي ستم تصور كن توان
ن راحتی می کردم، کسی که بتواند سرش را روی استخوان فکرمی. من بگذارد و بخوابد روی شانه استخوانی  ه ھمي د، ب ند ھای من گذاشته و بخواب توا

ھا توجه مرا به خودم جلب کالسی اولين بار کالس اول يا دوم دبستان بودم که ھم. از بچگی الغر بودم. روھا بخوابد کنار خيابان يا روی سنگفرش پياده
رده. شناسد ھای دبستانی حدومرز نمی گاه خباثت بچه. کردند خودم لمس ک ا پوست و گوشت  ه ب نی واقعی کلم ظ . ام من اين را به مع ی«لف »الغرمردن
ده گذاشت بار از دھان آن اولين تأثيری مخرب و آزاردھن ی«. ھا بيرون آمد و چنان در وجود من رسوخ کرد که ساليان سال در رفتار من  »الغرمردن

فرا می. ھا به اين معنی بود که به زودی خواھم مرد در ذھن من مدت ه زودی  من ب مرگ  ه  ودم ک رده ب دا ک قتی از يکی از. رسد يقين پي يادم ھست و
جور مواقع با خودم در اين. ترسيدم است، مانند ديگران نمی»  امسال«تر از  ھای سال بعد، مثال کالس چھارم خيلی سخت شنيدم که درس ھا می کالسی ھم

ه رسيدم اوضاع. »ام من که تا آن موقع حتما مرده«کردم  فکر می بد ھشتم نھم دبيرستان ک خود را اغلب جوان. تر شد م  بدن  لوغ  قتی در دوران ب ھا و
رد. کنند، از آن کامال راضی نيستند کشف می ظارم را. رنج بلوغ به رنج من اضافه شد و آن را تشديد ک نده نزديک انت ه در آي گر از مرگی ک ه دي البت

ل ده کالسی ترسيدم، اما برعکس بقيه ھم کشيد نمی می ما از زنگ ورزش معاف ھای مالل ساعت سرکالس  ھا حاضر بودم با کمال مي ينم، ا ه بنش آور فق
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ا. شد کرديم، تفاوت من با بقيه آشکار می ھای ورزشی به تن می تر شده بودم، وقتی که لباس  چاق که نسبت به دوران مدرسه کمی باشم، چون با اين بعدھ
لم می ھا چيزی حس کنند، آن که بگذارم آن رفتيم، بدون اين تر شده بوديم و با دوستان کنار دريا می ھم که مستقل ه د بودم طور ک ی. خواست راحت ن خيل

ه چھره آرام روز توی قطار ھمين آن. بود دارتر می داشتم و بازوھايم کمی گوشت ھای بيشتری می بود، ماھيچه آرزو داشتم بدنم مانند ديگران می طور ک
ردم کردم و بوی تنش در مشامم پيچيده بود، از نگرانی ھيلدا را نگاه می امال فراموش ک م نمی. ام کاسته شد و طولی نکشيد که آن را ک طار دل خواست ق

شود. به سالزبورگ برسد دار  دا بي تا ھيل رود  در ب طار آنق شتم ق م. دوست دا دار کن ور شدم او را بي الزبورگ مجب ستگاه س ما در اي ود ھای پف چشم. ا آل
طع صدای ساز بچه. جا مانده بود شرت من به  او روی تی طور لکه خيسی که از عرق گونه ھمين. رود اش از خاطرم نمی دررفته خستگی ده ق ھای نوازن

از صدای ساز و. زدند خوب ساز می. سرھم زدند دوتا تانگوی آرژانتينی را پشت جا نشسته بودم، يکی ای که آن دقيقه در اين ده. با خودم گفتم، حيف. شد
وازی آن ھم وم می ن ا معل د و آن ھ ات را دوست دارن ن قطع ه اي د ک اد زده ش ا را زي د ھ يقی آن. ان ه طرز موس ه آدم را ب ا روشنی بخصوصی داشت ک ھ

ود در تلقی که شاخه. چسبد ديروز از آن روزھايی بود که سيگار خيلی می. يک سيگار روشن کردم. آورد می ناکی سرحال اندوه ده ب ده ش گل در آن پيچي
لم می. دادند ھا به نواختن ادامه می خواست بچه دلم می. جای آن را روی نيمکت کمی تغيير دادم. بود اثر آفتاب کمی عرق کرده وی د گفتم، کاش داشتم ت

ه مسئول برآورده دادند که انگار فرشته آمد کارشان را ادامه می زدند، کاش تا ھيلدا می باز ھم می مرا ای ک ست، حرف  کردن آرزوھای کوچک من ا
خود از آن ھا قصد ندارند آن ديدم بچه. شنيد به اين جا را ترک کنند، بلکه مشغول انتقال بساط  بود،  شده  ايه  ه س وز سوی رامپ، ک ه ھن سوی رامپ، ک

اره شروع شد جلوی خود گذاشتند و پس از اين جعبه ويلن را که مقداری سکه در آن ديده می. آفتابی بود ھستند يدند، دوب شريکی کش سيگار را  که يک 
ترژيواگو«ھای  شناختم، چيزی شبيه به موسيقی قطعه را درست نمی. کردند به . بود»  دک بيه  يد به گوش می Lara is charmingش ا و. رس ی زيب خيل

ند ھا اسم قطعه را بپرسم که وقتی ھيلدا آمد از آن ديدم بدنيست از بچه. آمد خواست ھيلدا زودتر می دلم می. دلنشين بود باره بزن .ھا خواھش کنم آن را دو
رز بچه ھمين ه پنجه ف ه ب ه  طور ک ه گان ه روی دکم اردئن حرکت می ای ک رد زل ھای آک ه من دست داد ک ودم، احساس بخصوصی ب ردم.  زده ب :فکرک
دور دور گردن که سه اش با اين ای پوشيد و شالگردن فيروزه کردن با ھيلدايی که شلوار جين کھنه می گوش ھای آفتابی و موسيقی نشستن روی پله کنارھم

وجه برای ودامن ھيلدای ميدان سوئد به ھيچ  اما امروز؟ امروز چطور؟ و به خاطر آوردم که کت. داد رسيد خيلی کيف می پيچيده شده بود تا زانويش می
د سکه کردم می سالی که فکر می ، خانم ميانه»مھم نيست«دادم که  درحالی که خودم را دلداری می. نشستن روی نيمکت و پله درست نشده بود ای خواھ

به آن ھا بياندازد خود را به آن برای بچه ند رو  وع است اين«: ھا گفت ھا رساند و با صدای بل دايی ممن ما گ توی کشور  ا  يد بساط رو جمع! ج زودباش
د و آن بچه. »!کنيد د می که بزرگ ھا موزيک را قطع کردن ه لبخن الی ک ود در ح انی دست تر ب به آلم جواب زد  ی... ما «: داد وپا شکسته  خانم گداي ما 

يم. »!موسيقی قشنگ... ما موسيقی زدن «: و با اشاره به ويلن خود گفت»  !نکردن ه و با حرکتی نمايشی آرشه را روی س شروع ب باره  يد و دو ھا کش
گيرد، گفت خواست از من و چند نفری که روی پله بار با عصبانيت، در حالی که با نگاه می زن، اين. نواختن کرد مگر کر«: ھا نشسته بودند تأييديه ب

ود ھا محکم و تحسين روحيه بچه. »مگر نگفتم که گدايی در شھر ما ممنوع است؟! ھستيد د. برانگيز ب ند و تکرار کردن طع کرد اره موسيقی را ق :دوب
انم بچه«: نطور که نشسته بودم رو به زن گفتم و ھما»  !وين شھر موسيقی«: توی دلم گفتم. »موزيسين خيابان. ... ما موزيسين خانم... ما نه گدا « ھا خ

م«: ھا گفت ای به من انداخت و دوباره رو به بچه نگاه برافروخته. »!بگذاريد کارشان را بکنند! را راحت بگذاريد شنيديد چی گفت تيد؟ ن .»مگر کر ھس
ا خانم آن«با صدای بلند گفتم  تان لطف ا غرغر از آن. »!ھا کر نيستند، کسی که اين ميان کر است به وضوح شما ھستيد، برويد پی کار که ب الی  ا درح ج

يا داده يادم ھست می. آورد جا بود حسابی حال او را جا می اگر اين. شد، ياد حرف ھيلدا افتادم دور می ه دن ين شھر ب ه ا دان بزرگی ک عداد ھنرمن گفت ت
ود از وينی. داند است، خدا می است کم نيست، اما تعداد ھنرمندانی را که خفه کرده دوبيراه می به آن. ھا خيلی ناراضی ب وی بحث. گفت ھا ب ھا ھميشه ت

غز استخوان محافظه ھا در ظاھر خود را باز و پذيرای چيزھای نو نشان می اين خصوصيت را که آن ا م اد دھند، اما در باطن ت باد انتق ه  کار ھستند، ب
ه ھم ھای مشترکی که با ھم داشتيم می در کالس. گرفت می با او کالسی ديدم که ميان ه  ود ک تادھا ب ورد احترام اس ما م دان صميمانه نيست، ا ا او چن ھا ب

ار می ه رفت رخ می محتاطان ی موس ترک انقالب ن دخ ی از او، از اي ک کم ايد ي تی ش د و ح يدند کردن ن. ترس وديم، در حي ه ب الزبورگ ک ادم ھست س ي
ساختمان دوچرخه رد و گفت سواری به  شاره ک بان ا ای دوطرف خيا ارد: ھای زيب داد می که می ]1[برنھ ج بي ا رن ن ديوارھای زيب د، پشت اي د، گوي کن

که  گفت نمی می. »که آدم گول اين زرق و برق را نخورد، بايد خيلی قوت داشته باشد اما برای اين«: گفت. گفت درست می ند  ين«تواند تصور ک توی ا
رود. پير شود»  کشور گری ب گفت می. سفت و سخت اين فکر را در ذھن خود پرورانده بود که روزی اتريش را ترک کند و برای زندگی به کشور دي

رزش می ند ل ين بگذرا خود را در و بود آن. گيرد از اين فکر که مجبور باشد عمر  شنگی  ابی و ق وديم روز آفت الزبورگ ب ه س تا. روز ک صبح زود دو
اره داشتيم، چيزی می می شديم، نگه جا وقتی خسته می جا و آن اين. سواری کرديم مقصد چندين ساعت دوچرخه دوچرخه کرايه کرديم و بی نوشيديم و دوب

خودم. غافلگير شديم»  والر«دانم چقدر توی راه بوديم که ناگھان از ديدن منظره درياچه  نمی. افتاديم راه می ا  يادم ھست درحالی که خيس عرق بودم، ب
لم می. ای با خود نداشتيم چسبد، اما ھيچ وسيله فکر کردم، يک آبتنی درست و حسابی خيلی می ان يادم ھست داشتم با نااميدی توی د ا خودم کاش ب گفتم 

رد و گفت مايو و حوله برداشته بوديم، که ھيلدا با انگشت به سوی اتاقک چوبی ساحل اشاره ک نار  ين «: يی ک ما اونجارو بب داريم، ا مايو ن ه و  ...حول
رديم ھای درياچه پارو زديم و آن تا وسط. کار را ھم کرديم ھمين. »!تونيم قايق کرايه کنيم می! دن اونجا قايق کرايه می تنی ک ا حسابی آب ستيم نمی. ج توان

صلی. از آب دل بکنيم ھدف ا کرديم وقت چنان از دستمان دررفت که  موش  الزبورگ را فرا به س ما اين ھای کنسرت بی بليط. مان از مسافرت  که در 
ود غصه ايجاد کند، روی دستمان ماند، اما آن دگار ب ا و مان به من رسيد، پربھ ع. چه از اين سفر  رای رف ودم و ب مده ب يرون آ ازه از آب ب يادم ھست ت

ه در فاصله ده رنگ بود و مرغابی آب صاف و آبی. خستگی لب قايق نشسته بودم با موج بيست ھايی ک د،  ه صف در حرکت بودن ھای کوچک متری ب
ه رنگ.  بود با يک دست لبه قايق و با دست ديگر دست مرا گرفته بود طور که توی آب ھيلدا ھمين. رفتند باالوپايين می سی ب ر خي ه در اث موھای او ک

ر درچشم. چکيد ھا آب می اش چسبيده بودند و از آن ھا و سينه ھايی به گردن و شانه ای درآمده بودند، به صورت دسته گوجه ه ب ھايش، در لبخند خفيفی ک
يده می اش که در نور آفتاب روشن شده بود، صميميت و معصوميتی حقيقی و بی  لب داشت و در چھره ندازه د د ا ه من. ش سی ب احساس خوب و ناشنا
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سرمی ھا می چکه از موھای من روی شانه آب چکه. دست داده بود ا می ريخت، روی دست الغرم  گذشت و پس از طی خورد، از البالی انگشتان م
ی. اين تصوير در من به شدت مؤثر واقع شد. پيوست بازوی او به آب درياچه می به دين درون من اتفاقی افتاد که اگر امروز بود اسم آن را نوعی تجر

ه. كردم  حس نمی شناختم، اصوال نيازی به کلمه و فھم آن اما آن روز برای ناميدن آن لغتی نمی. گذاشتم می دم ھم ان دي در قشنگ است ناگھ در. چيز چق
ه ردم ھم ان يک لحظه احساس ک ه ھست چيز ھم ه. طور است ک دم ھم ان دي د چيز ھم د باش ه باي ه می و از اين. طور است ک ه  ک دم ک ن«دي ل»  م م مث ھ

ن  ھای خيس قايق و درخت ھای آب، ھيلدا، تخته ھا، برق پولک مرغابی ی»  چيز ھمه«ھای دور جزو اي الش رفت و احساس سبکی عجيب لم م تم، د ھس
من. کردم و از آن کامال راضی بودم اولين بار بود که به بدن خودم نگاه می. کردم که برايم ناشناس بود ه  يکمرتبه برايم روشن شد که اين بدن متعلق ب

ت دم ھمين. اس ير از اين و دي ری، غ ور ديگ ت ط ت و الزم نيس وب اس ت، خ ه ھس ور ک د ط ت باش ه ھس ور ک م می. ط اورم دل ت پردربي از. خواس
طور که لب قايق نشسته بودم يكی از دعواھای قديمی ھمان. جا برده بودم، ھيچ خبری نبود ھا مانند يک بيماری با خودم ھمه را سال يی که آن نارضايتی

را سال وقت رنگش نمی ناپذيری که ھيچ من با خودم در جذبه اين تصوير کھنگی که م نی  اری مزم شد و بيم ام  ه خوبی تم فا پرد ب ود، ش ھا رنج داده ب
قايق بر. انگار کس ديگری جز ما در جھان نبود. تنی ادامه داديم رانی و آب تا غروب به قايق. يافت يق می وقتی به طرف محل اجاره  شتيم صاحب قا گ

ھم غرغر. يکی دوساعت معطل ما شده بود. دھد را از دور ديديم که روی اسکله چوبی ايستاده است و برای ما دست تکان می وقت تحويل قايق کمی 
اند کرد، اما يادم نيست چطور شد که بعد از ردوبدل کردن چند جمله با ما دوست شد و پيشنھاد کرد که ما و دوچرخه الزبورگ برس ه س و. ھايمان را ب

کردم. يک چنين پيشنھادی از يک سالزبورگی اگر نگويم غيرقابل باور، حداقل به نحو خوشايندی غافلگيرانه بود گاه  اعتم را ن ه. س ند زوج جوان ک چ
ده فضای صلح. دادند ھا جمع شده بودند و به موزيک گوش می  ھم انداخته بودند يا کمر ھمديگر را گرفته بودند دور نوازنده دست گردن اد ش آميزی ايج

ود. رسيد خواست کاش ھيلدا ھم از راه می فقط دلم می. بود ده ب با. اما ھنوز شش نش شه سرقرار  ود؟ ھمي ج ب ا ساعت پن رار م د ق از خودم پرسيدم نکن
ه خودم. برم که خودم را عمدا به ترديد دچار کنم، لذت بخصوصی می از اين. سر خودم می گذارم سربه. کنم ھا می»بازی«خودم از اين  گاھی زورم ب

نه رسد و موفق می می ھم  اھی  ندازم، گ شک بيا ه  م دارم ب تم. شوم خودم را نسبت به چيزی که از آن حت روز نتوانس فن. دي لدا را از پشت تل صدای ھي
نه طور که به صدای او گوش می ھمين. »فردا ساعت شيش، مثل ھميشه دم رامپ دانشگاه؟«: گفت شنيدم که می می پس زمي ه در  کردم، متوجه شدم ک

حتی اين خواست مثل قديم ديدم توقع من که دلم می. شد صدای او سروصدای بچه ھم شنيده می يا  ده باشد،  أخير نداشته ھا زودتر از من سرقرار آم که ت
ودم جايی است، چون نه فقط وجود بچه باشد، توقع کامال بی کرده ب کامال فراموش  م  ل گذشته«. ھا را ناديده گرفته بودم، بلکه فرانک را ھ ھا ديگه مث
يد. »ريزی كنه چی برنامه نيس، آدم بايد برا ھمه د بيا ردم ممکن است اصال نتوان مه. با خودم فکر ک دا برنا ه سادگی در موقعيت ھيل شده ب ه  ھای ريخت

بار ھم در مراسم جشن يک بار وقتی تازه ھيلدا از سوئيس برگشته بود و يک. دوبار ھمديگر را ديده بوديم. شناسم فرانک را می. بريزند توانند درھم می
ارت می. بودم»  شاھد عروس«ھا که  عروسی آن م ک رای ھ ما ب مد، ا ين نيا ه و ار ب ود بيشتر از دو سه ب لدا سوئيس ب که ھي مدتی  طول  تاديم در  .فرس

من برايم نوشته بود آن. جا با فرانک آشنا شده بود و با ھم قرار ازدواج گذاشته بودند ھمان ا  قدر درباره من با او حرف زده است که دوست دارد حتما ب
ن نوشته بود اگر قرارباشد ارتباطات دوستانه. نوشته بود مطمئن است که ما از ھم خوشمان خواھد آمد. آشنا شود به اي اش به خاطر ازدواج قطع شود، 

د طور فکر می نوشته بود فرانک ھم در اين مورد ھمين. معامله تن در نخواھد داد، چون اين معامله پرضرر است ار. کن مام تحصيل ک پس از ات لدا  ھي
ن برگشت خوبی را که در يکی از موزه ه وي ری ھم. ھای برن پيدا کرده بود رھا کرد و با فرانک ب ه سه نف دن روزی ک کرديم از دي ديگر را مالقات 

ھم نمی. فرانک جاخوردم م توی خواب  ار او تصور كن د فرانک را كن ستم شخصی مانن رد خوش. توان ه م تار آرام، صميمانه و چھره البت بود و رف ای 
ه وشلوار مارك وار و فرانک با كت ھيلدا با آن سرووضع ھيپی. خورد ھا اصال به ھم نمی آميزی داشت، اما تيپ آن محبت آھاری، موھای دار، پيراھن يق

به نظر می اصالح شده و عينكی كه مثل طال می يزی  يد و از شدت تم دارد درخش شه ن يد شي چه از آن. رس كه مدرسه، دبيرستان و  ب ود  اھوش ب ھای ب
الی ا ع بود و آن ترين نمره دانشگاه را ب ان رسانده  ه پاي تبر سخت ھای ممكن ب االيی داشت روزھا در يک شرکت مع ما آدم درون. افزارساز سمت ب ا

ن می. داند ھا را نمی انسان لدا وي شايد اگر ھي ردم  کر ک خودم ف ا  ثل فرانک دمخور نمی بود ھيچ يادم ھست ب ا کسی م د وقت ب ايد در. ش ردم، ش فکر ک
.کند اين را تجربه خود من کامال تصديق می. ھا در غربت خيلی زياد است انعطاف آدم. شھری ھمزبان پيدا كرده است ھای سوئيس ناگھان يك ھم تنھايی

ی آن بوديم، عل کرديم، موضوع درست رغم اين روز که با ھم در کافه نشسته  ی تالش  فر خيل ھر سه ن کرديم وحسابی که  يدا ن گو پ رای گفت جشن. يی ب
تاديم عروسی که اصال جای اين حرف ارت فرس م ک رای ھ و ديگر او. ھا نبود، و بعد از آن چندبار تلفنی با ھم صحبت کرديم و به مناسبت کريسمس ب

سوئد يدان  ه بچه. را نديديم تا دوسه ھفته پيش در م ايی ک ن می ھا ساز می در اثن به زمي تم  مراه ري پايم را ھ جه  د، پن قتی دست از ساززدن. زدم زدن و
ستم بی با قطع موسيقی ديگر نمی. دھم تکان می کشيدند، متوجه شدم باز ھم پايم را تکان نم توان ايم ک م ق م می. تابی خودم را پشت ريت ر دل خواست زودت

اه می. پيچيد صدايش در گوشم می! ... فکر کردی فراموشت کردم؟ نه، نه، نه، نکردم -. بيايد طراف نگ ه ا که ب نک درحالی  به چشم جوا کردم چشمم 
چنان. کشيدن شدند دو سيگار برداشت و دونفری مشغول سيگار. »ببخشيد، سيگار داريد برای ما«: لبخندی زد و نزديک من آمد و گفت. زن افتاد ويلن

ه در عرض نيم با ولع پک می ھم ک را  ه م د ک ند زدن ه ھوس انداخت بودم، ب يده  دين سيگار کش سيم خنکی. ساعت چن بود و ن ده  اب کمرنگ ش نور آفت
مپ مسير ده. از جا بلند شدم. حرکت روی نيمکت سنگی بنشينم توانستم بی ديگر نمی. وزيد می ان جلوی را ين بيست در حالی که ھم باال و پاي متری را 
برای اين کردم، به يکی از بازی رفتم و کمی احساس سرما می می ه  ساخته ھايی ک ع  شدم جور مواق ازی می با ماشين. ام مشغول  خودم ھا ب ه  کردم و ب
شد ھا ھم می ھا و ستون با تنه درخت. »آيد ھا به رنگ قرمز باشد، می شوند، دوتای آن اگر از ده ماشينی که از حاال به بعد از روبرويم رد می«: گفتم می

نی نمی يکی يعنی می. کردم ھا شروع می از يکی از ستون. بازی کرد يد آيد، بعدی يع يد، نمی می«: آ يد، می آ يد، نمی آ يد، می آ يد، نمی آ يد، می آ يد  آ .»...آ
ين«: يک بازی ديگر کشف کردم. ھا اميدبخش بود کننده، اما با ستون ھا مأيوس ھای قرمزرنگ و تنه درخت نتيجه بازی با ماشين گر دھم ه از ا  آدمی ک

دا ھا را چک می طور که جنسيت آدم ھمين. »آيد آيد، اگر زن باشد نمی شود، مردباشد، می کنارم ردمی يپ ھيل کردم يادم آمد، تصور من از ناسازگاری ت
ين آن آن. و فرانک کامال اشتباه بوده است ذابيت ب يه كشش و ج ين تضاد ما ردم ھم وديم، حس ك ته ب وده است روز که سه نفری در کافه نشس ما. ھا ب ا
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ود فرانک مثل خود ھيلدا از خانواده. ھا خيلی به ھم شبيه بودند ھای آن خانواده. كردم اشتباه می ن ب شديدا كاتوليك وي ديمی و  ن. ھای ق اوت در اي ا تف تنھ
.شود تر از آن است که تصور می ھای خانوادگی مشکل شايد فھميده بود که جدال با سنت. اش سر جنگ و دعوا نداشت بود كه برعکس ھيلدا با خانواده

ردم. تر از آزادی فردی رسيده بود دھند به نظر او جذاب ھا وعده می ھايی که پايبندی به سنت شايد ھم راحتی اه ک ساعتم نگ قه از شش سه. به  چھار دقي
ه. که ھيلدا سرقرار بيايد زياد نيست اما احساس کردم امکان اين. نفھميدم نفر دھم زن بود يا مرد. گذشته بود با خودم گفتم، او ديگر آن ھيلدايی نيست ك
يروزه وجود من برای ھيلدا سندی بود بر شکست غم. شناختم او را می قالب ف گيز ان داری می. ای ان دا را دل تم ھيل که انگار داش الی  با خودم درح دادم، 

ن االن از. »رسيد شکست خوردی؟ ھيچ مھم نيس، ناراحت نباش، انقالب منم به اونجايی نرسيد که بايد می«: گفتم گر ھمي ردم، ا کر ک در يک لحظه ف
م تعريف راه برسد، می برای ھ چيزی بايستی  چه  م؟  يان گذاشتن داري برای درم چيزی  خواھيم در باره چی حرف بزنيم؟ از خودم پرسيدم، واقعا چه 

ين چرا اجازه ندارم از خودم چنين سئوال: بست پيچيدم؟ او چرا خوشبخت نيستم؟ يا چطور شد كه در كوچه بن: كرديم؟ من می ھايی بكنم؟ ديدم واقعيت ا
داری دارد؟. تواند وضعيت من را تغيير دھد جا كنم و نه او می توانم چيزی را در زندگی او جابه است که نه من می ع دل از خودم پرسيدم، آيا از من توق

از خودم پرسيدم، پس من از او انتظار تسلی دارم؟. ام آيد، زيرا من خود محتاج تسلی خواھد او را تسلی بدھم؟ و ديدم اين کار از من برنمی از من می
دم بچه. رفت و کمی لرزم گرفته بود ھوا رو به تاريکی می. آيد اين کار از او برنمی. تسلی آری، اما نه از او. ديدم نه ھا کی سازھايشان را جمع نفھمي

انم قصد داشتم بيست. جا رفته بودند کرده و از آن مد شدم اگر می خوشحال می. دقيقه ديگر ھم منتظر بم يده می المپ. آ دمان از دور د ه الن د ھای کاف .ش
ھوه در اين فکر بودم که اگر بيايد، خودمان را سريع به آن. ونرمی دارد ھای گرم صندلی اند، ق خواھيم رس به دست جا  ان را  خواھيم نوشيد و خودم ای 

د راست می. ھای قشنگ جواھرات مفقودشده ما ھستند خاطره. افتادم ]2[خاطرات زيبای گذشته خواھيم داد، ياد حرف والری ردم،. گوي باخودم فکر ک
خی را. کند ھا را تازه می کردن آن که زيبايی را زنده کند تأسف تلخ گم يادآوری خاطرات گذشته پيش از اين ن تل ه اي ردم، کسی نيست ک با خودم فکر ک
ی م جمع می نشناسد، اما باز با ھم مالقات م باز دور ھ نده کنيم،  با ز بريم شويم تا لذت ب ديمی  رورو ھای خاک گذشته. كردن خاطرات ق آلود دور را زي

ما جذابيت می»  چه بود آن«چيز غيرقابل توصيفی را که به  بريم تا بلکه آن بين می باره و صدباره زير ذره ھا را دوباره و سه کنيم، صحنه می ابيم، ا داد بي
نده ھای وين پر است از آدم کافه. شود جز تلخی چيزی نصيبمان نمی ه ھر روز جھت ز ات می ھايی ک م مالق با ھ رده  د كردن خاطرات م ك. كنن فا ي لط

چ گذرد، اما زحمت از دوازده می. گذرد از يازده می. گذرد ساعت از ده می! ... برای من ھم يك آبجوی ديگر بياوريد... آه ! ... فنجان قھوه ديگر ا ھي  م
ه آن نمی. توانيم خاطرات را زنده كنيم نمی. دھد ی اال تأسف بيشتر نمی نتيجه دھيم توانيم ب ين وسط ھيچ. ھا گرمای الزم را ب جز صاحبان کافه ا ھا کس 

رك شب وقتی كه آن رويم و ساعت دو نصفه پاييدم، با خودم فکر کردم، با شوق به محل مالقات می طور که اطراف را می ھمين. برد سودی نمی ا را ت ج
حس نمی كنيم در خال رھا می می چيزی  ده»  صحنه پشت«که  با اين. كنيم شويم و جز يأس و سرخوردگی  گول می را دي ان را  ھرروز. زنيم ايم، خودم

يد صدھا يا ھزارھا آدم با شوق به محل مالقات می ن ام که مرز بي تی  لت، وق ھترين حا ا  و دلتنگی روند که خاطرات را زنده کنند و آخر شب، درب ھا ب
د، نوبت برد، و ديگر چيزی حس نمی شود و نور کمرنگ کافه از بين می يی که از بلندگوھا پخش می ، شراب، موسيقی واقعيت در اثر قھوه، سيگار کنن

نوز می رسد، به آخرين تنه می به پايين د جايی كه احتماال ھ حس كن ند چيزی  ه. توا ن حقيقت است ک رای کشف اي ی ب خواب ھميشه مکان خوب ما رخت ا
ه شود، اما روح آن ھا ردنمی ھای آن با خودم گفتم، نخ از ميان بدن. تر است جمع دو تنھايی، وصل نيست، يک تنھايی مھيب حاصل  است ھا مانند دو خان

خودم نھيب زدم. گذرد ھا اتوبانی می كه از ميان آن خارج می احساس می. به  ستم  سار فکرم ھرلحظه بيشتر از د بر خاكستری رنگی. شود کردم اف ا
شاخه در پاييزھای وين قطره. باالی سرم رسيده بود با   گل ھای ريز آب که مثل پودر در ھوا شناور ھستند، يك نوع اعالم خطر جدی است، اما ھنوز 

ه. سفيدی در دست منتظر بودم وده ك اوی بيھ داری كنجك دم غير از مق از خودم پرسيدم، ھدف خود تو از اين مالقات چيست؟ چه انتظاری داری؟ و دي
ده. رسد نظر كنم، چيز ديگری به ذھنم نمی توانم از آن صرف به راحتی می جز زن دم،  ای خود را از دست داده کردن خاطره دي که گرم ته  ند ھای گذش ا

د دور و بر رامپ کسی ديده نمی. ديگر مطمئن شده بودم که ھيلدا نخواھد آمد. چيزی برای گفتن به يكديگر نداريم ود. ش ده ب ين. سردم ش ار ا ترين ک بھ
ه الندمان زل زده ھای دعوت طور كه به المپ ھمين. جا را ترک کنم توانستم آن اما نمی. بود که تنھايی به کافه الندمان بروم و چيز گرمی بنوشم گر کاف

شد  ھم كه اين خبر را شنيدم لرزم گرفت و دنيا در نظرم چند لحظه موقع يادم ھست ھمان. ھا افتادم بودم، ياد خبری در روزنامه ند.  خاكستری رنگ  چ
ه شب د ک رده بودن تگير ك تانی را دس ان قبرس ر از کارکن اد زن ھا در مرده نف ای جوان آب شورخانه روی اجس رم می ھ ا آن ريخته گ د و ب ه ان ا ھمخواب ھ

کردم. ... اند شده می دن  ه لرزي م گرفت و شروع ب گيرم نمی. عق دنم را ب رزش ب وی ل ستم جل ايی می. توان يد ج ه پله.نشستم با خودم را ب شدم  ھا مجبور 
بودم و خودم. چيز مطلقا ھيچ. کردم ھيچ چيز حس نمی. انگار لمس شده بودم. نشستم و صورتم را روی زانوھايم گذاشتم. برسانم خودم فکر. خودم  با 

دن از شر  رای خالص ش ردم، آدم ب ودم«ک تم و خ ودم ھس ا نمی»  خ ه کارھ د چ رای اين. کن ه از درد  ب ودم«ک تم و خ ودم ھس ای»  خ م، دردھ رار کني ف
ج می تری را به جان می بزرگ د خريم که يک عمر ما را رن در معصومانه سرمايه. دار شدم غصه. دھن ردم چق خودم فکر ک در. کنيم گذاری می با  چق

يد، نمی کار می دانيم سرمايه ما به چه را بپذيريم، نمی»  خودم ھستم و خودم«با خودم فکر کردم، تازه اگر يادبگيريم . ولخرجيم چه آ ازار  ن ب دانيم در اي
بودم نمی... دانيم  نمی. دانيم با خودمان چکار کنيم دانيم، نمی بودن در اين برھوت را نمی راه چگونه. بخريم صدای موسيقی. دانم چه مدت در آن حالت 

نوم احساس کردم صدای چنگ می. مرا به خود آورد می کسی در آن نزديکی. ش د. زد ھا چنگ  ردم و راست نشستم، چن د ک سرم را بلن باره  قتی دو و
رده است ھای عينکم را خشک کردم و آن را به چشم گذاشتم، ديدم ھمه که شيشه پس از اين. کنم جا چه می دانستم کجا ھستم و آن لحظه نمی .چيز تغيير ک

يرون می اريکی ب اق ت اری طوالنی از ات ار پس از طی يک بيم گاه می مثل کسی که برای اولين ب ه باغچه ن يد و ب ه آ د، ھم ا و کن صورت زيب ه  چيز ب
نور المپ ماشين روی خيس، آدم ھای سنگی، پياده ھا، نيمکت ھا، ستون پله. رسيد ای واقعی به نظر می  تھديدکننده فالت اجزای ھا و انعکاس  ھا روی آس

وقتی يکديگر را در ميدان سوئد محکم گرفته بوديم،. کردم احساس ضعف و سبکی عجيبی می. دادند کننده و جذاب را تشکيل می يک تابلوی نقاشی گيج
دايی. است»  وداع«کردم که اين يک  بايستی حس می تم. يک وداع ھيل خودم گف ما حس نکردی «: با  شدم»  ...ا د  ھايم سست و بی. و ازجا بلن حس پا

شاخه. آمد يک تاکسی بگيرم و به خانه برگردم، دوست داشتم چيزی بنوشم و يک سيگار دود کنم که بدم نمی با اين. بودند دمان  فه الن به سوی کا روان 
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.کنم وقت فراموشت نمی ھيچ... کنم؟ نه، نه، نه  فکرکردی فراموشت می. کنم فراموشت نمی. خداحافظ ھيلدا -: گل را روی اولين نيمکت سنگی گذاشتم
. ام حداقل تا روزی که خودم را فراموش نکرده... حداقل 

[1] Thomas Bernhard [2] Paul Valéry 
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 ساختار تصويری استعاره
 

 
 
بی." ترين شکل از صنايع ادبی است استعاره عام"معتقدند که  -از ارسطو تا اومبرتو اکو –بسياری از نويسندگان . 1 صنعت اد ھر  ه  نی ک ن مع به اي

ا آن در می. 2. کند خود نوعی استعاره است که خود را به شکلی ديگر نمايان می ه ب تی عينی ک توانيم بگوييم استعاره صورتی است ساختگی از واقعي
ير . شناساند تمايز و تفاوت است و از قضا از راه ھمين تفاوت و تمايز موضوع خود را می تعاره  Lacanبه تعب ا داِل ديگری"اس يک داّل ب جانشينی 

خواھيم کالم کنيم؟ آيا می چرا از استعاره استفاده می. 3"  شود که يا خالقانه است و يا شاعرانه ی خاصی از داللت ايجاد می است که به واسطه آن جلوه
تر کسی شد چون کم ته با ادی داش يت زي خودم -خود را گنگ کنيم؟ اگر اينطور باشد اين صنعت نبايد محبوب ل  ار مث ر بيم از گنگی و -غير از چند نف

ستعاره. يعنی از راه ارجاع يک امر به امر ديگر. پيچاند که با آن تمايز دارد استعاره معنی را در لفافی می. آيد گيجی خوشش می غالباً به دو علت از ا
ند –در معنای عام  -اول آنکه ھمه کس از مضمون و معنای گفتار: شود استفاده می ه. 4. مطلع نشود و دوم آنکه کمک به فھم معنا ک ه ب تعاره چگون اس

م کند؟ علی القاعده ھنگامی که يک مضمون را به صورت آن چيزی که نيست بيان می فھم معنا کمک می نای آن را درک کني وانيم مع يد بت ما. کنيم نبا ا
استعاره به. بايست ماھيت استعاره را مورد مداقه قرار داد برای پاسخ به اين سوال می. کنيم معموالً ما از استعارات برای فھم بھتر مخاطب استفاده می

ه تصويری که اکثراً در قالب. ماھيت استعاره ھمان تصوير است. کند لحاظ ماھوی از طريق تصويرسازی و تصويرپردازی عمل می ھای زبانی ريخت
م برای فھم يک موضوع من به خلق تصويری ذھنی دست می. کند استعاره از راه ارجاعات مدام به تصاوير مختلف عمل می. شود می رای فھ زنم که ب

جيره بی آن نيز می صورت زن ين  ه ھم م و ب تعاره شکل می بايست آن را به تصوير ديگری ارجاع دھ .5. گيرد نھايت ارجاع تصويری از طريق اس
د و باعث ايجاد درکی ای ديگر که جايگزين قبلی شده است عمل می ی تداعی واژه ی تداعی يک واژه با ھاله استعاره از طريق متداخل ساختن ھاله کن

جاد می. گردد نو از معنای عبارت می يد اي ان تصويری جد ن مي ندازيم و در اي ر درست مانند زمانی که دو اساليد را بر روی ھم بيا ه عالوه ب گردد ک
حس ھيجان انگيز حاصل از استعاره. 6. شود چه که دو تصوير قبلی دارند چيزی اضافه ھم دارد که باعث ايجاد درک جديدی از معنای تصوير می آن

فاوت است مانی در عين ت ن ھ م تصادم: منوط به بازی اي م رخنه است و ھ ان ھ ه توام دی است ک جه. پيون تتری در و نتي عد مس ی امر روشن شدن ب
با اصطالحی توان در اين چارچوب بسط داد که در لحظه اين فرايند را می. اصطالح استعاری است گاه آن  يده و جاي ای معنايی نسبتاً عينی حذف گرد

تعاری -و ذھن -معنای واقعی -شود و ابعاد معنايی که در تصادم عين ديگر پر می غير منتظره -اصطالح اس طور  به  د ای روشن می را  جانشينی. کن
اين امر نه از طريق آوردن معنا به سطح که از. گذارد ھای معنايی مستتر را به نمايش می شود که اليه ی خوانش می استعاری، موجب تعليقی در لحظه

اد می ن ايج ِق مت ه عم ده ب ق سوق دادن خوانن ردد طري از. 7. گ ايی و ب م از جابج تعاره ملھ درت اس تعاره می. ای اساسی است آميختگی ق وان گفت اس ت
ی بھره صادفی دو واقعيت ب ارويی ت جايی. ربط در بستری مشترک است گيری از روي ه حصول جاب نوط است ب تعاره م ان قابليت اس ای موضعمند مي

نوع اين. 8. شان با يکديگر متفاوت است طرفين رابطه، که محتوای معنايی اوليه يک  ا کشف  اد و ي تعاره ايج ايز است اس مر متم ين دو ا ين. ھمانی ب ا
ايی تواند اتفاق بی کشف و يا خلق در دل يک نظام معنايی خاص می خارج از آن نظام معن ه  شانه خارج از نظام بی. افتد و ن ا. معناست ن توان ب ايد ب ش
ھای خاصی به ھمين دليل بسياری از استعارات در زبان. ی معنايی مشترک معنا دارد ھايی با زمينه کمی احتياط مدعی شد که استعاره فقط برای انسان

يان می لودويگ ويتگنشتاين در استعاره. 9. دھند معنا می تعاره را ب د ای خالقانه اين خصلت اس ياد می. کن ی  وان قفل به عن ستعاره  ه باعث او از ا د ک کن
گاری . دھد شود متن معنای خود را تنھا به مخاطبانش نشان می می ول رومن  به ق ه  صيل ک ا خبر از وجود فاضالب در مکانی"متنی با معنای ا "تنھ
اله. ھای خبری پشت سر ھم خواھد بود دھد احتماالً چيزی بيش از گزاره نمی ی ويتگنشتاين در صفحات آغازين رس می -ی منطق ان  خود بي سفی  دارد فل

ان آن ندن طرز بي ا از خوا ند و تنھ د که رساله تنھا برای کسانی قابل فھم خواھد بود که خودشان قبالً مضامين آن را انديشيده باش شوق بياين به. ھا سر 
ايی يکسانی شود تا متن مخاطب خاص خود را بيابد و معنای خود را تنھا به آن کس که بايد نشان می اينسان استعاره باعث می ظام معن که ن دھد؛ کسی 

ايگزين سازی. ی انسانی ساختاری استعاری است توان گفت ساختار انديشه می. 10. با مولف دارد تعاره و ج ق اس که از طري ا  ن معن دام، به اي ھای م
وه سازی از طريق تصويرسازی مدام و پياپی صورت می ی جايگزين زنجيره. تواند به فھم امور بپردازد انسان می که ق ن صورت  به اي مه گيرد  ی فاھ

شناتر می ھا را با تصاويری جايگزين می ی استدالالِت خود آن برای معنا بخشی به زبان و زنجيره ه ذھن آ ه ب د سازد ک تعاره. آين ن اس ھا و آن چه در اي
شود حضور ثابت صورت بازنمايی امور ھا در بين امور متمايز و متفاوت مشترک است و باعث معنا بخشی به استعاره در زبان خاص می جايگزينی

. است
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 ....شھر فرنگه از ھمه رنگه
 

 
 

تا. بينی فرنگستونه اينجا رو که می... بنشين سياحت کن . اينجا شھر، شھر فرنگه از ھمه رنگه، خوب تماشا کن ن سر  خيابونای اين شھر فرنگ از اي
ه رنگ... چراغای نفتی شھر ھم ھمه شب روشنه تا خوِد صبح . اون سرش و حتی رو پلھاشم سنگفرشه انوم. شھر، شھر فرنگ آدماش از ھم ين خ ا

ه ه پل نه ب فيدش پاش نگ س اخ س و ک ردنش داره و دارام دارام ت اه دور گ نی روب ه ميبي ه اش می ک س دولتش س، رئي ه، رئي ھر. کوب ن ش ت اي س دول رئي
که االن نوکرشه... فرنگستونشه ا آورده  ايی، روحشم بی... نيم دوجين بردهء سياه از يه قاره اون ور آبھا، يه جايی، ينگهء دني يه ج يروزی  که د بره  خ

ِج بی توی کوھا، اون ور آب و پشت اين اقيانوس، زمينی لرزيده و يه دختِر چھارقد به سر، بی جايی کن ته و زانوھاش پتو، يه  و، نشس ی در و ت سقف ب
ه. شھر، شھر فرنگه از ھمه رنگه... آی... توی بغل، سردشه  قارام روزی صد ن ارام و  صد...! اين ھمه اتول که تو اين شھر فرنگ ويلونه قام قام، ق

شامش برسه اون مادام خانوم می... که آخه چی... کنه به ھوا ھزار بشکهء نفته که دود می اتر و  ه تي يا. خواد يه جورايی زودی ب شھر فرنگه، ب شھر، 
شا کن ... ...................... که تماشا داره، آدما موھاشون به رنگ طاليه و دالشون از سنگه که می... خوب تما ا رو  ين يکی ج نی خاک، خاِک ا بي

ه... سرتا سرش سبزه و دشت ،صحراش ھم صحرايه. وطنه ا ھمش جادوي ز، اينھ پرِه از رم .توی ھر دونه ِشنش ھزار و يک تا خاطره، پره از راز، 
.يه جاييش باغه و اما يه جاييش سرتاسرش خاشاکه. شھری که يه جايی تو جوباش، آبه و يه جاش مردابه... اينجا بابا جون يه شھريه..................... 

چ.... يه جاييش پره از چاله و يه جای ديگشم ييالقه  چ و پ م ھی پ گوش ھ ه  شدن، ب خيره  ادن،  تا گوش وايس رار،... اينجا رو که ميبينی مردم گوش  ق
خون داره خونش رو می. قراِر اعدامه مروز  ه و ا ه، کدخداي گوش در رفت ا  ا جون،. خوره اين بابا رو که ميبينی اون باال نشسته سيبيالشم از بن نه باب

سوار وحشی ته و ھنگ و  ا مغول کجا، دس ـاز... ھا کج ه و ب ه رفت ی از اون زمون ھش ده قرن ھف  ه خراب ... يک  اده و راه سلوقونم ک ...بازارا کس
ده... اما امروز يه جوونی توی شھر.....................  ـق ش گم! دل داده، عــاشـــ جون، حوصله کن قصه ب ا  شقه . بنشين باب ين. قصه، قصهء عــــ ا

ه يه چند صباحی مکتب رفته و اينم که پای ديوار نشسته و گريه تو چادر می. جوون که ميبينی، اسمش غالمه کج بخت ...کنه که دلش پر ريشه، يه ننهء 
وروق... ..................... خدا ھم که با انصافه. باباشم شل رق و ت فرنگيش ت ا کفشای  ون شھر ب يش. اينم اون روزيه که دخترک اعي با النگوھای بدل

يده ... جيرنگ و جورونگ از تو دل جوون گذشته  و بوس فل جستی زده و اون لی ناغا ا د م ب سر ھ نداری آسمون...! ......پ ده و پ دا فھمي عد کدخ روز ب
گذرگاھی... گريده و اين شھر ھم که شھر بالست توی  ...آدمای کدخدا، گلوم و گلوم از باال و توپ و تفنگ، حزب جفنگ تلق و تولوق از پايين ريخته 

ه...!بابا جون اينجا، شھر، شھر فرنگه: زنه يکی ھم داد می فالت چی چي ه، سنگفرش و آس يه، عشق کدوم ست، بوسه چ ه ني ا کن... ؟ نه ک خوب تماش
مادام کاله به سر، پشت رله و غالم و نفتش... بينی يک عمری از اون روز گذشته و اما اينجا رو که می... ..................... اينجا، خاک، خاک وطنه 

که اون خاک... ِد آخه کاش اين عکسھا واقعی نبود و اين ھمه غصه و غم رو دِل تنگ ِ عمو شھِر فرنگی نمی نشست... تو ھوا ه  کی ميدون از  ما ب ا
به. زار، آب باشه شاليزار خاکيه و آباده، شن باشه گندم. قديم، توی ھر گوشش، يه جايی يه پنج دری، يه سازيه و يه آوازه سياه، دالشون  موی  آدماش 

. مونه  عمو شھر فرنگی توی قاب مونده و می... توی ھر کنج خونه، يه جايی طاقچه گونه، ياديه و يادگاريه. رنگ برف کوھاشون 
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 ھرجا تصويری ھست، اخالق نيست
 

 
 

ی موجود در فاصله«گويد که  می ]1[»  غريبه«شناِس فقيد آلمانی ـ در معّرفی سنِخ اجتماعی   گئورگ زيمل ـ جامعه١ی اخالِق تصوير   تأّمالت درباره
ا آن که غريبگی ی با غريبه داللت بر دوری از او در عين نزديکی دارد؛ حال آن رابطه که ب ن دارد  ر اي به اش، داللت ب يد، نزديک نظر می که دور  آ
ت ه آن»  .اس اه در مقال دگار  گ نی کالن«ی مان اِت ذھ ھر و حي ه ]2[»  ش ين ھم ه ی شھرنش د گون ی می ھا را واج فِت دلزدگ د ص ی، واج د ای غريبگ .دان

ست، از نظر روان  با اين شھرنشين ه ديگران نزديک ا االی شھرھا ـ ب ناختی، از آن که از نظر فيزيکی ـ بر اساس تراکم جمعيّت ب رد. ھا جداست ش ف
ه ی شھری، تصاوير محّرک و متغيّر زيادی می دلزده شکل ديگری گرفت وده، امروز  روز جوری ب ه دي ا . بيند؛ چيزی ک مل ب قوِل زي ه  يورش«او، ب

أثّرات سريع تصاوير متغيّر و ناپيوستگی ادراک مبتنی بر نگاھی واحد و غيرمنتظره ر شھر، تصويری. روبروست»  بودن ھجوم ت مدام تغيي که  ست 
ا«ھمه تغيير را تاب بياورد،  تواند اين شھرنشيِن دلزده، چون نمی. کند می شدِن ب با اتّخاِذ نگرشی محتاطانه، حتّا انزجارآور نسبت به ديگران از درگير 

ا اين: در شھر، ھمه غريبه ھستند ]3[»  .کند اعتنايی، از طرِف ديگر، خود را حفظ می احساسات، از يک طرف، يا با بی نزديکيم، ما ب گران  ه دي که ب
باره  اين ديدگاه، تصّوراِت بدبينانه٢. شويم توّجھی روبرو می اعتنايی و بی ھای ديگر ـ ، با بی ما با ديگران ـ با غريبه. ھا دوريم از آن اِن ای را در ی انس

ه١٩۶۴ـ شھروندی نيويورکی ـ در سال »  کاترين جنوويز«واقعيِّت ھولناکی که برای . شھری پديد آورد طی ای بی  رخ داد، نمون ه، شديد و افرا رحمان
ز در. ست توّجھی انساِن متمّدِن مدرِن شھری اعتنايی و بی از بی کاترين جنووي ام  ه ن يورک ب جريان از اين قرار بود که يکی از ساکنان بخش مرفّه نيو

به مرگش شد ی سوم ـ در راھروی خانه حمله. گشت که در راه، سه بار مورد حمله و تجاوز قرار گرفت ی خود برمی اواخر شب به خانه .اش ـ منجر 
د ھا در حالی رخ می ی اين ھمه اره بخواني يورک،: داد که دست کم سی و ھشت نفر ـ دوب نِد نيو خِش ثروتم ِد ب ـ از شھروندان آبرومن ر  سی و ھشت نف

ھم عکس: کنم شاھِد حمالت بودند؛ ولی حتّا يک نفر ـ تأکيد می داد و دست يک نفر ـ  شان ن لی ن ساخت ِالعم لع ن کم پليس را مطّ م.   تل، ني اجرای ق کّل م
ِت. زد کشيد و با صدای بلند فرياد می ساعت طول کشيده بود و در تمام اين مّدت زن مقتول، نعره می فر ـ ، زحم يک ن ّا  ه، حت فر ـ بل ّا يک ن ی، حت ول

ِل خوانده می ]4[»  اعتنايی تماشاچی بی«ھايی ـ که  ھا، برای چنين پديده شناس جامعه. برداشتِن گوشی تلفن و آگاه کردِن پليس را به خود نداد شوند ـ دالي
بی ھا می آن. اند را از گفتماِن اخالق خارج ساخته اند و آن اجتماعی مختلفی ذکر کرده ی گويند که انساِن شھری  اً بی رحم و ب ی اخالق نيست و اتّفاق اعتناي

ايين می شناس دست جامعه داليِل اين. ]5[ست »توّجھی مدنی بی«او از نوع  ه پ دی ک سه بن لی، در دو  ّه محترم است؛ و حِث ھا البت يد، قصد دارم ب خوان
ره می را ـ تصويرھای شديداً متغيّری که زيمل از آن صحبت می»  تصوير« جان می کند و تصويِر کاترين را که نيم ساعت نع شيد و  ه ک اره ب داد ـ دوب

أله انديشه: ی يک انکار آينده« آلن فينکلکرات، فيلسوف معاصر فرانسوی، در بخشی از کتابش ٣. ی اخالق بازگردانم حوزه اب مس شتار ھايی در ب ی ک
ه«تواند از  گويد که نسِل کنونی ما ديگر نمی می ]6[»  جمعی نادانی بھانه يا دفاعي د»  ی  تفاده کن ارتی، . اس می ما می«به عب ه می دانيم و  دانيم و دانيم ک

د گيری رسيم، موضع ی گرسنگی در جھان می طور، وقتی به مسأله اين ]7[»  .دانيم دانند که ما می ديگران ھم می مان متفاوت از موضِع اجدادمان خواھ
تفاده از  ه«بود؛ چراکه ديگر مجّوز اس نادانی بھان نداريم»  ی  دادمان می. را  ه ھيچ اج د ک ا کنن ستند اّدع تاِر توان ا کش ا ي مورد قحطی در آفريق کاری در 

اوريم؛ مگر اين ی عملکرِد خودمان نمی اّما ما چنين استداللی درباره. دانستند ھا نمی ی آن جمعی در آسيا انجام ندادند؛ چراکه ھيچ درباره ه توانيم بي که ب
ادانی نسبت داده شود تواند ـ آن تفاوتی عمومی، بيش از اين نمی بی«: خودمان دروغ بگوييم ای ]8[»  .گونه که در گذشته معمول بود ـ به غفلت و ن معن

يم ھا درباره توانيم به ايدئال اين حرف آن است که بيش از اين، ديگر نمی ـ آن. ی خوبی اخالقی و ذاتی بشر معتقد باش وديم  بان ب گر خوب و مھر طور ا
اره گويد ـ نمی طور که ادبيّات کھن خودمان می گويند؛ آن ھای عصر روشنگری می که روايت ه درب د ک دانيم و اين ش شتار ب ھمه خونسرد ی قطحی و ک

! جنبانيم دانيم و قطعاً خودمان را حتّا اندکی نمی اکنون، ما مسلّماً می. باشيم

اميرپويان شيوا
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ه ھايشان می ويزيون ھای تله مردم ھرقدر درد و رنج بيشتری را بر صفحه«رسد که  گيری فرضش، فينکلکرات نھايتاً به اين گزاره می در پی بينند، توجّ

ّد را در آن ھا را بی وقايع جاری، آن. دھند کمتری نشان می حّس تعھ ساخته و تصاوير،  حّرک  ته ت ند زده عموم، دل. [...] ھا کش خبری، گزارش. ا ھای 
گار وقايعی ھا حقايِق وحشتناک را طوری نشان می رسانه ]9[»  .اند ی ھرروزه ی تجربه شان به فراسوی عرصه ناتوان از اعتالی مخاطبان ه ان د ک دھن

ع را می)deja vu(دژاوو : ايم شان را پيشتر، بسيار ديده ھستند که مثل قتی تصاوير فجي می. بينيم ، وضعيّت ماست و گار  ه اين ان ھم کنيم ک ھا را قبالً 
اومن ـ جامعه۴. ای نيستند؛ پس بگذريم؛ انکار کنيم ايم؛ چيز تازه جايی ديده اھی   زيگمونت ب ه گ امبر پست«شناسی ک ده می»  مدرنيته پي شود و در خوان

م کم ران ھ ابش  اي ناخته است ـ در کت ش ش الِق پست«وبي اد می ]10[»  مدرن اخ رات اتّخ ا فينکلک ابه ب ی مش د نگرش ده. کن اب، اي اومن در کت ای از ب
مل می شھر جديد ـ آن دھد و از مضموِن وضعيّت غريبه در کالن ارائه می) ويزيونی يا شھر تله(»  سيتی تله« د ـ طور که زي شاره ش نِد اّول ا د و در ب گوي

رفتِن اند و از دست شان را از دست داده ھا در اين بازنمايی، حضوِر فيزيکی آن. اند ويزيون ھم بازنمايی شده ھا در تله اکنون غريبه: کند برداری می گرته
ستند ھا ديگر، انسان آن. شان انجاميده رفتِن درستی اخالقی حضوِر فيزيکی به از دست ه ني ای تجربی کلم به«. ھايی در معن ھا سطوِح غريبه(ھايی  غري

ر صفحه[ نی تصاوير ب ه]) ھا يع اگر تل ه تماش ان می ويزيون نگاه ک د  ش دييت تله«کن ده»  م ادگی، صفحه. اند ش ه س ه ب ی ای شيش ه زندگ ود دارد ک ای وج
اً، به»  سطحِ «فروکاستِن وضعيّت وجودی و اگزيستانسيال به . [...] ھا محدود به آن است غريبه مس، بی ناب، اکنون، نھايت ل ل ه قاب چون و چرا، از گون

ه: ويزيونی از پِس کاری برآمده که شھر قادِر به آن نبوده تصاوير تله ]11[»  .آوری تضمين شده است سوی فن ماّدی در شھر غريب وز حضوری  ھا ھن
د ی تله. دارن ه ول يتی، غريب دارد»  تخت و مسطّح«ھا را  س ايی واقعی و جوھری ن دگان معن رای بينن ابراين، حضورشان ب اخته و بن ا شھر از آدم: س ھ

اّده تھی شدند و در عوض، ويژگی. ھا، سطوح را ساخت ويزيون از آن غريبه غريبه، و تله دن و م ه دست ھای زيبايی سطوح، از جسم و ب ناختی ب ش
ازنمود که ديگر سخن گفتن از اين گزين ساخت؛ تا جايی شناسی جای تصوير، اخالق را با زيبايی. آوردند قايی ب فالن کشوِر آفري تارھای  صويِر کش که ت

ن تصاوير  حاال می. نمايد معنی می است، بی) مضمون اخالق(»  خوب يا بد« ا«شود از اين صحبت کرد که اي ا نازيب با ي )شناسی مضمون زيبايی(»  زي
سرگرمی می شناسی جای گاه که اخالق با زيبايی آن. ھستند ريح و  ه تف ھم جايش را ب ّد  ردد، مسؤوليّت و تعھ د گزين گ ا در تله«: دھ يتی، ديگران تنھ س

اه ]12[»  .ھا برای وجود است ی تفريح تنھا حّق آن عرضه[...] اند  موضوعاتی برای سرگرمی ع نگ حقيقت، تلخ است؛ اّما، گويا ما به تصويرھای فجي
ارِن کنيم، درباره ی بم نگاه می ام ـ وقتی به عکِس طاھرکناره از تشييِع پيکر دو برادِر دوقلو در زلزله ما ـ شرمنده. کنيم تا سرگرم شويم می بايی تق ی زي

می ما در نمايشگاه! که عّکاس بسته»  کادری«کنيم؛ از  ھای پدر صحبت می باخته بر شانه دو برادِر جان دَن تصويرھا  باره ھا به دي يی رويم و در ی زيبا
. کنيم ھا بحث می آن

 
کرد که با رضا ايش را در افغانستاِن در حاِل جنگ گذرانده ـ تعريف می  محّمدحسين جعفريان ـ خبرنگاِر مستقل ايرانی که زماِن زيادی از کار حرفه۵

ه»  جنگيم؟ چرا می«برداِر جنگ ـ مشغوِل ساخِت مستنِد  برجی ـ فيلم ه جبھ د ک ازه بودن گی ت به ی جن با اسرای جنگی  رای مصاحبه  ای گشوده شد و ب
رپناِه آن د س ا رفتن ر می آن. ھ اران ب ه از خبرنگ دان  طور ک ا قومان ت ب اِب رفاق د ب ده[= آي د] فرمان ان را پيش بردن د و کارش از کردن ر،. را ب ِت آخ دس

ی ھزارتو مجله

19

272 of 952



: گويد که لطفی به آنان بکند می قوماندان برای اين
ن حال دست می... (بيابان] در اين[= اسرا َر َد ای ] ھمين[= نفر از اَمی ] ھشت ھفت[= اَشت  اگر ِدلِتان باشد، َمه يک اَفت ند و در اي چرخا

ن ] به سربازانم بگويم[= پس عسگرای خوِد بگم . کنم] رھا[= ياال ) کند و به بيان رو به روی بازداشتگاه اشاره می [=سون از اووا فير کن
خوبش می! [...] فِلم پری کنين] برای خود[= تا شما کتی خود ]! ھا شلّيک کنن به سوی آن يه  اَمو وقت فلم پری شما خيلی  ی خوب[= آ خيل

ی در کله] کلت[= چه  نفر از اووا َر بيارم َد حياط، با تفنگ] يک[= اگه دلتان است، کدام ! [...] نِه؟] آيد خيلی خوب از کار در می. شود می
 ]13[ھا؟ ! شما فلم پری کنين. کنم] شلّيک[= از او فير 

دان را رد می نھاِد قومان ی، پيش ان و برج د جعفري د می. کنن ه اّوالً اين ھرچن د ک ه بياورن تند توجي د توانس دامی بودن ان اع ا خودش اوير. ھ انی، تص در ث
ياری بھوش می م، بس ه پخش کني تناک را ک تان چه می وحش ه در افغانس ن نمی شوند ک ای ديگر چني اً مگر خبرنگارھ ذرد و ثالث ا و گ د؟ خبرنگارھ کنن

ار نيست کنی آن دانی، گاھی با خودت فکر می خوانی و می را می وقتی اين. کنند تصويربردارھای ديگر چنين می .جا که تصويری ھست، اخالقی در ک
رگِ  را ـ عکسی که پوليتزر برده ـ نگاه می»  زندگی، جنگ و ديگر ھيچ«وقتی عکِس روی جلد  می»  کنگ ويت«کنم و م با خودم می را  انديشم، بينم، 

که اخالق رعايت می آن. خريد کنگ را می داد و جاِن ويت شد که عّکاس دوربينش را و کَل ھرچه را که داشت می نمی د ـ تصويری در وقت ـ وقتی  ش
. کار نبود

 
ه اه می وقتی به تصوير سرنگونی مرِد چينی دوچرخه سوار در چال ن نگ بانی در چي شھرداری ی آب در خيا برای ھوشيار کردن مسؤوالِن  ه  کنم ـ ک

ع می گويم، اگر عّکاس اخالق را رعايت می ای دارند ـ به خودم می چوله گرفته شده بود که ببينيد چه شھر پرچاله قتی خطر مرتف تا و ار کرد و  شد، کن
سوژه داشت تا کسی در چاله نيفتد، آن ايستاد و ديگران را بر حذر می چاله می برای تصويربرداری وجود نداشت وقت ديگر  ا اين. ای  ه ب طور، بدبينان

. ھرجا تصويری ھست، اخالق نيست... ھرجا تصويری ھست، اخالق نيست: کنم خودم تکرار می

]1[ Kurt Wolf (trans.); In: Wolf, Kurt; The Sociology of Georg Simmel;; ’The Stranger‘Simmel, Georg (1950); 
New York: Free Press; pp. 402-408  خه اين ا نس ه را می ج د ای از مقال د بيابي :تواني

The Metropolis‘ Simmel, Georg (1950); [2]http://www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/Simmel/STRANGER.HTML 
and Mental Life’; Kurt Wolf (trans.); In: Wolf, Kurt; The Sociology of Georg Simmel; New York: Free Press; pp.

ه http://condor.depaul.edu/~dweinste/intro/simmel_M&ML.htm: توانيد بيابيد ای از مقاله را می جا نسخه اين 409-424 ی نيز، ترجم
يد کرد۶۶-۵٣، صص ١٣٧٢ی علوم اجتماعی، دانشگاه تھران، بھار  ، نامه)۶(ی سّوم  فارسی دکتر يوسف اباذری را در جلد دّوم، شماره دا خواھ . پي

ه ای بر انديشه مقّدمه: ی اجتماعی کالسيک ؛ نظريه)١٣٨٢(کرايب، يان  ]3[ مل؛ ترجم م، زي ر، دورکي مارکس، وب ران ی شھناز مسمی ی  :پرست؛ تھ
ادی با تأکيد بر نظريه(؛ درآمدی بر جامعه )١٣٧٧(رابرتسون، يان  ]4[ ٢٨۶. آگه؛ ص ه)ھای کارکردگرايی، ستيز و کنش متقابل نم ی حسين ؛ ترجم

ه ؛ جامعه)١٣٧٩(گيدنز، آنتونی  ]5[ ١۴٩. انتشاراِت آستان قدس رضوی؛ ص: بھروان؛ چاپ سّوم؛ تھران ی منوچھر صبوری؛ چاپ شناسی؛ ترجم
ران ی؛ ص: ششم؛ تھ شر ن Finkielkraut, A. (1998); The Future of a Negation: Reflections on the Question of ]6[ ١١٨. ن

 Tester, Keith (2001); Compassion,[7]Genocide; M. Byrd Kelly (trans.); Lincoln, NB: University of Nebraska Press 
[85 -Morality and the Media; Bukingham and Philadelphia: Open University Press; pp. 4[و]ع  ]9 ]10[ ١۴١: ۶منب

[11Bauman, Z. (1993); Postmodern Ethics; Oxford: Blackwell [و]ع  ]12 ان، محّمدحسين  ]13[ ٨-١٧٧: ١٠منب ؛)١٣٧٩(جعفري
 ٢٨: ؛ ص١٧٠ی  ی مھر؛ شماره نامه ھفته: ؛ در»انگيز برای دو خبرنگاِر آسمان جل يک پيشنھاِد وسوسه: ھا َچَکر در واليِت جنرال«
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 زمان من-برشھايی از فضا
 

 
 

ن عکس ی از اي ر کس تفاده می اگ ا اس د ھ الع دھ ن اط ه م ل ب ا ايمي د و ب ر کن اس آن را ذک ع و عک اً منب د، لطف ی. کن :داخل

ه   یراه پل ربی فرنگ اق ض  ط

University of Greenwich - student centre له راه پ

امين
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ی  اری داخل ارجی معم و  :خ اه ن م

غل ا:  ش لطنتی بريتاني ش س ب ارت ای داوطل تخدام نيروھ ای اس ی از دفترھ گ يک جن

اتور ه ی دون کاتلند، قلع ای اس  گرم
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عله ُگل English backyard garden with many jet traces in the sky ھا  ش

ق    ط اف روبخ  غ

رينيچ  دون رد گ رف ب ان ب وت خياب  خل

وناژ ی:پرس امھربون ا ب انوی کبوترھ  ب
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ر دانه ک عم ايد از ي ده، ش امتی خمي ی  ق ره  پاش پرت

ه وه و نتيج ا ن ابزرگ ب وزهاش   باب از  :م

تان »  ھيچ«ھای  ميان ھيچ يکی از مجسمه وم تابس ريتيش ميوزي شير  2006اثر پرويز تناولی، ب
شاھانه برجسته زخمی عراقی نقش ابلی از شکار  ل  ھای ب ھزاره قب نج  حدود پ ه  وط ب شير، مرب وم(ی  ترو) بريتيش ميوزي  :م
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دن Canary Wharfشوند، ايستگاه  ی گشايش وقتی درھای قطار باز می ھنگامه  تروی لن در م

ا  ه کيف« پارانوي ه ب اری ک د ک ويم نکني کوک ش ان مش »ت

ه ن! (خف ا گيری از وضعيت مصيبتپيش)خف ه در سر و صدای قطار موزيک ب ه ھم باری ک
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اد می ھدفون گوش می صدايش را زي د کنند و ناخودآگاه  تزاع. کنن سته محصول چای روغن  :ان ب

ز  رف تيم گ راهآب مزخ اللرو   آھن  اخ

د نويز می له راه . تواند فعاليت جسمی يا روانی را مختل کند بدون آن که حتی طرف را بيدار کن پ

ز  ی قرم ز خيل ا قرم ا خراب است عکس دست - لوبي ژاد لوبي ده، ن ن. کاری نش ر کسی از اي اگ
. کند، لطفاً منبع و عکاس آن را ذکر کند و با ايميل به من اطالع دھد ھا استفاده می عکس
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 دريچه
 
  موسيقی کالسيک در ھزارتو 
 :بار اين

 .، اثر لودويک فان بتھوون)پيانو(» مھتاب«سونات 
 بشنويد. در دو نسخه سبک و سنگين

 
  ...پدر، سيفا و 

12ی  آبادی، شماره روی پارک ملت، کوچه شھيد کاج ، گالری ماه مھر، تھران، خيابان وليعصر، روبه85، آبان و آذر ...گاه عکس پدر، سيفا و نمايش
 بعد از ظھر 19تا  16از ساعت 

 
  سوار بازگشت يکه 

 1370چاپ اول / پرويز دوايی 
ثر شيوايش پيداست سال»  پرويز دوايی«ای از خاطرات کودکی و نوجوانی استاد  مجموعه ه از ن ه است ک ه ھست، ب ا ھرچه ک ته شده، ام د نوش ھا بع

ھای پر دار و درختش خِط کتاب مرور کرد، باور کرد و در کوچه به شود با خط ھا را می تمام فضای آن سال. شان کرده غايت رنگی و پرحاشيه تعريف
 .شود دوستش داشت و بارھا دوباره از نو خواندش ست که راحت می ھايی از آن کتاب. گم شد

شد، خوشحالی "  سوار بازگشت يکه"وقتی  1370تابستان  رام ری"منتشر  متر از "  پور بھ بود ک ده  ديم ش ه او تق اب ب يز"که کت -در آن دورترھا"  پرو
 ...ھای دور پسرخاله بود در واقع قھرمان اصلی خاطرات سال" بھرام"چون . نبود -پراگ

تمر پی ه صورتی مس م ب عد ھ کرده و ب خاطراتش  ه نوشتن  ه اولين بار اين بھرام بود که پرويز را ترغيب ب شايد او را از روحي ا  ود ت ده ب ی گير آن ش
 :دوسال بعد، اولين خبرھا رسيد. چنين ھم شد و پرويز باالخره کار را شروع کرد. تفاوت ان ايّام خارج کند مأيوس و بی

شيده نويس خيلی اوليه خاطرات سينمايی بنده به پايان رسيده، يعنی دست(... خورده پا قداری  ادش می اش، حاال بايد م عداً ي که آدم ب يد الی دستش ھا را  آ
ه من اين قضيه... اش کرد، ھنوز مقاديری کار دارد زد و قاطی ه و يک زمين رايم يک بھان رای اين ی سينما به ھرحال ب بوده ب يا دور و ای  که رويش 

چی از آب درمی... زمان ھای آن ھا و حس ھا، بازی ھا و عشق ھا و آدم ھا و خواب ھا و خانه ورش از زندگی حرف بزنم، از کوچه م  ا ببيني يد حاال ت ...)آ
 .ما از خودمان در نياورديم. پشت جلِد ھمين کتاب نوشته» جمال اميد«ھا را  اين» 
 نويس، مترجم، کارگردان سينما سينمايی / 1315 –1375/ پور  بھرام ری: ن.پ

 
  )Blow up(آگرانديسمان 

 ی آنتونيونی بر اساس داستان کوتاھی از خوليو کورتازار نوشته ، ونسا ردگريو، سارا مايلز، ديويد ھمينگز، فيلم1966اثر ميگل آنجلو آنتونيونی، 
دام مرز می تا ک توھم  ست؟  ال چي ا بزرگ واقعيت چيست و خي ا ب به واقعيت بيش رسد؟ آي ايی  يال را پررنگ تر نزديک می نم يا خ .کنيم تر می شويم 

به ی ويزور دوربين عکاسی ديده می تصويری که از دريچه د، پاسخ را  گر آگرانديسمان را ببيني د ا ست؟ و فکر نکني اد ا ل اعتم ندازه قاب شود، تا چه ا
 !آوريد دست می

 .فراموش نکنيد که اين فيلم متفاوت از آنتونيونی را با کيفيت تصويری خوب ببينيد!) گويا خيلی به گفتار متن تيزرھای سينمايی شبيه شد(

 
  نام ھم 

 1384جامپا ليری، برگردان اميرمھدی حقيقت، نشر ماھی، 
شوند حتی توسط نسل بعدی نام داستان تلخ و شيرين مھاجرت است، مھاجرت از وطن به دنيای پر زرق و برق غرب و خاطراتی که فراموش نمی ھم

ه ھستيم و. داند که غرب را وطن خود می چه ک شايد ھم داستان کشف خود باشد، بعد از شناخت خود و جنگيدن با خود و در نھايت رضايت دادن به آن
ن می شايد ھم داستان نباشد، روايت زندگی يکی از ما باشد، زندگيی که قل می. بوديم ھزار خورد، مثل سيبی که پرت کرده باشيم ھوا و تا به زمي رسد 

 .چرخد بار می
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 ی آخر صفحه

 آال در آمريکا جلد صيد قزل
 

 
 

 
زل يد ق د ص مه جل ی از مجس ده، عکس ه ش روب گرفت ک غ ه نزدي ت ک ی اس ا عکس رانکلين آال در آمريک امين ف نگتن در ]1[ی بنج دان واش در مي

ه. ی مجسمه ايستاده ای با اسباب و اثاث سنگی، روی پايه ، مثل خانه1790متوفای  – 1706بنجامين فرانکلين متولد . فرانسيسکو سان چند ورق کاغذ ب
: گويد مجسمه با زبان مرمرش اين را می. اين دستش است و کالھش به آن دستش

 .روند آيند و می زودی به جای ما می  کاگزول به پسران و دخترانمان که به. دی. اھدايی از طرف اچ
وب دور پايه ه جن د، رو ب ی مجسمه چھار کلمه در چارسوی عالم حک شده، رو به شرق خوش آمديد، رو به غروب خوش آمديد، رو شمال خوش آمدي

ست، جز روی شاخه. خوش آمديد اً برگی روی آن درست پشت مجسمه سه درخت سپيدار ا االيی تقريب بل درخت وسطی. ھا نيست ھای ب مجسمه مقا
اق. ھای دورتادور را باران اول فوريه خيس کرده چمن. است ثل يک ات يره و تاريک م باً ت دی است، تقري ه درخت سرو بلن ن. در پس زمين ر ھمي زي

سای. نفری ايراد سخنرانی کرد 40000در حضور جمعيتی  1956سال  ]2[درخت بود که آدلی استيونسون رار دارد کلي در ھمين خيابان که مجسمه ق
االی. ھا، و در بزرگی که عينھو يک سوراخ موش خيلی بزرگ است ھا، ناقوس مرتفعی ھست، با برج ته، ب يرون جس جری ب احتماالً از کارتون تام و 

زل. پدر عالم: در نوشته ه وقت صيد ق نج عصر ب ده جمع می ساعت پ يک ع سا،  بل کلي پارک مقا و  بان، ت طرف خيا ن، آن  شوند و آال در آمريکای م
ما آن. وقت ساندويچ فقير فقرا است. شان است گرسنه شود ا ا اينکه عالمت داده  شوند، ت بان رد  د از خيا ان رد وقت ھمه آن. ھا حق ندارن شان از خياب
د ھاشان را که توی روزنامه پيچيده شده را می آيند سمت کليسا و ساندويچ شوند، می می د برمی. گيرن از بع ه را ب غذ روزنام ارک و کا مان پ ه ھ د ب گردن
دا. کنند شان چه پيدا می بينند که تو ساندويچ کنند و می می فناج پي برگ اس ط يک  وش فق رد و ت از ک اندويچش را ب دازظھر س ام يک روز بع يکی از رفق
رد ه. ک ود ھم ن ب دن زندگی. اش ھمي ا خوان ا را ب ه آمريک ود ک ا ب ه کافک ود نام ناخته ب رانکلين ش امين ف ه می... ی خودنوشت بنج ايی ک من«: گفت کافک

ريچارد براتيگان
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 ی اول صفحه

 درِد بزرگ بازگشت
 

 
 
1 

.ی بازگشت مانده يعنی رنج ناشی از آرزوی ناکام nostalgiaدر نتيجه . است"  رنج"به معنای  Algos. است nostos"  بازگشت"ی يونانی برای  واژه
گان ديگری که ريشه و يا از واژه) nostalgia, nostalgie(ی مشتق از زبان يونانی  توانند برای بيان اين مفھوم بنيادی از کلمه ھا می بيش تر اروپايی
پانيايی: شان دارد استفاده کنند در زبان ملی د  ھا می اس د  ھا می ؛ پرتغالیanoranzaگوين شناختیsaudadeگوين اوت معنا ان، تف ن کلمات در ھر زب ؛ اي
ه: اند بودن بازگشت به وطن خويش اغلب به معنای اندوه ناشی از ناممکن. ظريفی دارند ه آن می. حسرت وطن، حسرت خان ان انگليسی ب د در زب گوين

homesickness .يا در زبان آلمانی :Heimweh .به عنصر مکانی رو می اين اما، آن مفھوم مھم را فقط  د اش ف ه . کاھ لندی ک ان ايس بان(زب د ز مانن
رق می ترين زبان يکی از کھن) انگليسی ن دو اصطالح ف ين اي عام آن؛ و : soknuour: گذارد ھای اروپايی است، ب نای  به مع :heimpraغم غربت 

م  چک. آرزوی وطن ا ھ ان  nostalgieھ ل خودش م و فع م اس انی، و ھ ان يون تق از زب د styskaمش ان چک. را دارن ه زب راز عشق ب رين اب :موثرت
styska se mi po tobe") دارم تاب نبودن"؛ "ات را کرده ام ھوای دل"، "سوزم ات می در اشتياق سپانيايی . است") ات را ن ان ا از anoranzaدر زب

گاه (ignorareی التينی  آيد که خود از کلمه می enyorarکه از مصدر کاتاالنی ) تنگی، غم غربت احساس دل(شود  مشتق می anorarفعل  نبودن از، آ
ند خبری، به ندانستن، می شناختی، نوستالژی به درد بی در پرتو اين ريشه. شود مشتق می) دادن نکردن؛ نداشتن يا ازدست ندانستن، تجربه تو از من. ما
ا می دانم چه در آن کشورم دور است، و نمی. دانم چه بر تو گذشته دوری، و نمی ورد واژه برخی از زبان. گذرد ج تالژی گرفتاری ھا در م يی ی نوس ھا

د؛ می توانند بيان ی يونانی می ھا فقط با اسم مشتق از ريشه فرانسوی: دارند ی ندارن ند  اش کنند و برای آن فعل د بگوي ام دل (Je m' ennuie de toiتوانن
شده ا واژه)برای تنگ  رای  –ضعيف و سرد است  s' ennuyerی  ، ام ه ھرصورت ب ان[و ب م احساس] بي ن مھ به اي م است ای  حد مالي .ای بيش از 

ار می Nostalgieھا به ندرت اصطالح مشتق از زبان يونانی  آلمان به ک رجيح می را  ند و ت ه غايب است بر چيزی ک صحبت از آرزوی  ام  د ھنگ دھن
د(ھم بر آن چه وجود داشته و ھم بر آن چه ھرگز وجود نداشته  Sehnsuchtاما . Sehnsuchtبگويند  اجرای جدي ين رو) يک م اشارت دارد، و از ا

وم  زومن مفھ غله را نمی nostosل وم مش دن مفھ اند؛ گنجان ت در  رس نی بازگش ارت تکميل Sehnsuchtی ذھ ک عب زودن ي تلزم اف ده مس ت کنن : اس
Sehnsucht nach der Vergangenheit, nach der verlorenen Kindheit, nach der ersten Liebe) ته، حسرت کودکی حسرت گذش

 ).رفته، حسرت اولين عشق ازدست
ام اوليس، اين بزرگ: کنيم تاکيد می. گذار نوستالژی، را به ارمغان آورد ی بنيان سرآغاز فرھنگ يونان باستان تولد اوديسه، حماسه اجراجوی تم ترين م

ند روانه) حالی زياد نه با خوش(او . خوش حسرت گذشته نيز ھست ترين دست اعصار، بزرگ گاه. ی جنگ تروا شد و ده سال ما ه زاد يد ب د کوش اش بع
عاده  سال ماالمال از خارق ھای خدايان سفرش را طوالنی کرد، ابتدا با سه ايتاکا برود، اما دسيسه وان ترين روی ال ه عن ه ب الی ک ا، و سپس ھفت س دادھ

 .اش را ترک کند گذاشت جزيره گروگان و معشوق با کاليپسو به سر برد، که گرفتار عشق او بود و نمی
سه نيست لوپ گرچه خردمند است، اما می پنه:"گويد در کتاب پنجم اوديسه، اوليس به کاليپسو می و... دانم که به لحاظ قد و باال و زيبايی با تو قابل مقاي

ه با اين وجود تنھا آرزوی ھر روزم بازگشت به آن ه می!" ام است ام در روز بازگشت جا، و ديدن خان د و ھومر ادام حرف ھمان:"دھ ه اوليس  طور ک
 ."ديگر نرد عشق باختند ھا زير طاق قوسی غار دراز کشيدند و در آغوش يک و آن: زد، خورشيد فرو شد؛ غروب فرا رسيد می

نده شيرين، راحت و شادی داشت اوليس در سرزمين کاليپسو واقعن ز نده. گی  ن آن ز حال، بي ن  ا اي ه و ب شيرين در غربت و بازگشت پرخطر ب گی 
جای جست. وطن، بازگشت را انتخاب کرد ناخته  و به  ه شناخته ، قداست)ماجرا(جوی پرشور ناش ده  بخشيدن ب رد) بازگشت(ش جای. را انتخاب ک به 

 ).گی است زيرا که بازگشت آشتی با محدوديت زنده(پذير را برگزيد  پايان) شدن ندارد زيرا ماجرا ميل به تمام(ناپذير  پايان
ند که اوليس خفته را بيدار کنند، او را ھم آن دريانوردان فياسيا، بی شتند و رفت ا گذا ساحل ايتاک ر  يان. چنان پيچيده در پوشن، نزديک درخت زيتونی ب پا
ا است ھنگامی که بيدار شد، نمی. چنان خوابيد از خسته و ازپاافتاده، ھم. سفرش اين چنين بود ا چرده از چشم آن. دانست کج اش برگرفت و ھای گاه آتن

ه ارتعاش درمی شده؛ موسيقی ی بازگشت بزرگ، شور و شعف آن شناخته شور و جذبه آمد؛ شور و جذبه ن و آسمان را ب ان زمي :آورد ای که ھوای مي
ان درختی است اش می ای را ديد که از کودکی بندرگاه وز ھم شناخت، و کوه مشرف بر آن را، و درخت زيتون کھن را نوازش کرد تا مطمئن شود ھن

 .که بيست سال پيش بود
حده می ھنگامی که ھفده  1950در  مه سال از اقامت آرنولد شونبرگ در اياالت مت اک بی گذشت، روزنا د سوال خطرن رد نگاری از او چن :غرضانه ک

دان می حقيقت دارد که مھاجرت موجب ازدست يت ھنرمن بع الھام رفتن خالق چون ديگر در وطن شان می شود؟ و من ه آن را می خشکد  د شان ک پروران
 ريشه ندارد؟

ه خاک بزرگی نمی نگار امريکايی بی و يک روزنامه!  سال بعد از يھودکشی پنج! تصورش را بکنيد ه در آن، درست در تعلقی شونبرگ را ب بخشد ک

ميالن کوندرا
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يد. رفته بود اين اما، آرمانی ازدست! ھا آغاز شد ترين وحشت اش، بزرگ برابر چشمان ھومر با تاجی از برگ غان به نوستالژی شکوه و عظمت بخش
 .ی آن جای دارد، بسيار باالتر از کاليپسو لوپ بر قله پنه. مراتب اخالقی عواطف را عرضه کرد و در نتيجه سلسله
بود، دانيم اوليس چه مدت شريک بستر پنه نمی. گی کردند ھفت سال به ھم زنده. او عاشق اوليس بود. کنم اغلب به او فکر می! کاليپسو، آه کاليپسو لوپ 

 .زنيم ھای کاليپسو پوزخند می ستاييم و به اشک لوپ را می و با وجود اين، درد پنه. قدر طوالنی نبود ترديد اين اما بی
 
2 

ود و حال آن که او دل. اش نشدند تنگ ی اوليس، مردم ايتاکا از او خاطرات بسياری در ذھن نگه داشتند اما ھرگز دل ساله در جريان غيبت بيست تنگ ب
 .آمد چيز يادش نمی تقريبن ھيچ

ا و: توانيم درک کنيم که دريابيم حافظه برای آن که خوب کار کند، نيازمند تمرين مداوم است اين تناقض عجيب را در صورتی می اگر خاطرات بارھ
حد وطن دور ھم جمع می ھای ھم مھاجرانی که در گروه. روند وگو با دوستان زنده نشوند، از ياد می بارھا در ذھن مجسم نشوند، در گفت شوند، مدام تا 

ين ره تھوع، ھمان داستان دنی می گذر به ھا را تکرار، و از ا د يادمان ما آن. کنن ا ھم ا س، ب ل اولي ه، مث خود وقت نمی ھايی ک ان  ه وطن ه گون د، ب ای گذارن
موش تر رنج بکشد، بيش اوليس ھرقدر بيش. شوند تر می شان ھرقدر شديدتر باشد، خاطرات تھی تنگی دل. شوند ناپذير دچار فراموشی می اجتناب تر فرا

سنده می کند، خاطرات را بيدار نمی تنگی فعاليت حافظه را تشديد نمی زيرا دل. کند می خودش ب سات  به احسا ه در کند؛ به خودش،  امی غرق ه تم د، ب کن
 .رنج خودش است و بس

شان گی کند که درباره لوپ ازدواج کنند و بر ايتاکا حکم برانند، مجبور بود با مردمی زنده شرمی که اميدوار بودند با پنه اوليس پس از کشتن مردان بی
چ نمی ه خوش. دانست ھي رای آن ک ردم ب رور می م اطراتی را م ا خ ا و بارھ د، بارھ الش کنن اد ح ه ي ه جنگ ب ن او ب ان پيش از رفت ه از زم د ک کردن

لب است  کردند فقط ايتاکای و چون خيال می. آوردند می رای او جا ن مکان(اش ب به اي ا  ود ت يده ب ا را درنورد ه وسعت و عظمت درياھ ن ک به اي نظر 
ازگردد، چه ه می ب د؟ گون ن فکر کنن ير از اي تند غ اره ، يک)توانس اب ی آن ريز درب ه در غي ود حرف می چ ام اش روی داده ب ه تم د ب تاق بودن د، مش زدن

ود او فقط منتظر يک. برد اش را سرنمی تر از اين حوصله چيز بيش ھيچ. اش پاسخ بدھند ھای سوال د : چيز ب ه او بگوين االخره ب ود ب مان برای"منتظر ب
 .و ھرگز نگفتند!" تعريف کن

ده گی اما ھنگامی که برگشت، مات و مبھوت دريافت که زنده. چيز جز بازگشت نينديشيده بود او بيست سال تمام به ھيچ انون و گی اش، جوھر زن اش، ک
 .توانست بازيابدش اش می آن گنجينه را از دست داده بود، و تنھا با بازگوکردن. اش است گی اش، بيرون از ايتاکا، و در آن بيست سال آواره گنجينه

فر بازگشت، کشتی و، طی س رک کاليپس رد پس از ت تقبال ک ارش از او اس يا در درب اه فياس د، پادش يا غرق ش ه. اش در فياس ود، بيگان ارجی ب ای او خ
ود!" مان تعريف کن آيی؟ برای که ھستی؟ از کجا می:"پرسند از بيگانه می. مرموز ھای. و او تعريف کرده ب يا، ماجرا ھوت فياس الی مب بر اھ او در برا

جه ھيچ. چھار کتاب بلند اوديسه را به تفضيل تعريف کرد ود، در نتي د اما در ايتاکا بيگانه نبود، از خودشان ب مان تعريف برای: "وقت نشد کسی بگوي
!" کن
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 نامه
 

 
 

خبری نداشت.  را باز کرد ھنوز ھوا تاريک نشده بود که در يک بعد از ظھر پاييزی نامه سال. خيلی وقت بود از او  يل انقالب ھمان  ھای پرشور اوا
ود ايش می. بود که مجبور به ترک ايران شده ب ر پ ران زي جره رفت و در حاليکه تھ ار پن رد چراغ کن يد از پنجره سعی ک ھای روشن شھر را درخش

دانی حال ما اينجا خوب است اما خودت می. خيلی وقت است که دلم ھوای ايران را کرده. نامه را رو به پنجره گرفت و شروع کرد به خواندن. بشمرد
خورده/ چو گلدان خالی لب پنجره / ايم  ولی دل به پاييز نسپرده/ ايم  سر و پا اگر زرد و پژمرده. گويم که چه می ترک  چشمانمان/. ايم  پر از خاطرات 

ه می گاھی به تو حسودی می. سال 28مثل باد گذشت اين . بنديم تا گردش روزھا را نبينيم را می به ري شھری را  پردود  ھوای  ھر کنم که  که در  بری 
مان روی جای دستان کودکی. کند ھای تنگ برايمان يادی را زنده نمی ھا و کوچه ديوار. ايم خاطره ما اما اينجا زندانی شھر بی. ای داری اش خاطره نفس

ان نمی شنوم با زبانی ديگر شادی می ھا را که می شود عصرھا صدای بچه ھوا که تاريک می. ای نيست ھيچ ديوار ترک خورده م دلم ند کنند ھ گيرد، چ
نم وقتی است دلم نمی مان جفتک چارکش. خواھد جز به فارسی با کسی صحبت ک رای ھ م ب صدايمان دل ه ھر روز عصر  ان تنگ است ک ھای خودم

ر می ه را پ اط خان رد حي ه. ک ديمی راستی از خان وز ديوار ی ق بر؟ ھن ه خ اگلی مان چ ای ک تند اش سر ھ يد. پا ھس د بفروش ن برج نکن ايش اي ای اش و ج ھ
ه غروب می. کند و روحت را حبس ھای که انسان را زندانی می برج. احساس را علم کنيد بی اب ک ه ھنوز آفت وار روب د دي خواب، زرد و کن ار  روی بھ

بی سخت است. پايند؟ به زودی خواھم آمد  ما را می ھا آن باال کودکی شود؟ ھنوز ياکريم قرمز می سربه غري مه  ا برايت. ديگر تحمل اينھ د ت خواھم آم
با چشمانی خيس خوابم می جان تنگ می ھايی که دلم برای بوی مادر ھا بگويم از اين چند سال، از غم دوری و غربت تا شب حکايت د و  ی. برد ش خيل
اب نمی شد که دلم می ھا می وقت م ت م، دل افظ می خواست چشمانم را ببيندم و در ايران باز کن فال ح رای خودم  گوش می آورد، ب .دادم گرفتم و سياوش 

ا را و پسرھا را جوان. گيرد بينم که چقدر تغيير کرده، دلم می کنم و شھر را می  ھای ايران را نگاه می گاھی در تلويزيون برنامه با خودم. ھا را دخترھ
فس. ھا و نه آدمھا نه احساس. اند؟ اين شھر من است؟ اين روزھا ھيچ چيز سرجايش نيست گويم اينھا نسل بعد از من می گيرد اش دارد می شھر من ھم ن

جان را می خواھد، صدای آقا کريم را وقتی اذان می زرد پزان می دلم شله. زير بار اينھمه سرب و دود و صدا ا جای گفت، دلم بوی سيگار آقا  د ت خواھ
ھايی را دلم آن بعد از ظھر. دادند ھميشه، فقط نگاه کنم ھايش را که بوی نفتالين می خواھد کمد مادر را باز کنم و لباس دلم می. اينھمه سرب به ريه ببرم

راستی خيلی سال است. پاشيدی خواھد، وقتی روی من آب می ھای تو را می دلم صدای خنده. کرديم تنی می خواھد که در حوض گرد وسط حياط آب می
دم ه دل نخندي ای کوچه. ديگر آنطور از ت ختران زيب م د م مان را می دل يچ وقت نشد بھشان سالم کني شتيم و ھ در دوستشان دا ه چق د ک رای. خواھ م ب دل

نگ است ھای گل چادر سکنجبين می. گلی آنھا ھم ت ا  اھو ب وز ک شب راستی ھن د؟  ر کرسی حکايت خوري ھم زي ه دور  ھای عموغالم را گوش ھای چل
تش ای ھا؟ آينه شمعدان مادر روی رف ھست ھنوز؟ ھنوز چھارشنبه سوری ه  ھست؟ فيروز ی مادر پشت شيشه ھای سرکه کنيد؟ ھنوز شيشه می ھا بته آ
يد دل زنيد و می می ن؟ شب ع ند خوانيد با صدای بلند زردی من از تو سرخی تو از م رآن چ ه از الی ق د ک قا جان را ميزن فردای آ دی  شور عي تان  ھاي

ده رويد تا لباس تومانی بھتان خواھد داد؟ ھنوز برای عيد پيش آقا جالل، خياط می ھم تنگ ش لون در  رای ک م ب ھای عيدتان را بدوزيد؟ چه بگويم که دل
اش ھای سرخ راستی درخت انار کنار باغچه ھنوز ھست؟ ھنوز پاييز را با انار. پريدند ھا از دور حوض می پيچيد و ياکريم وقتی صدايش در حياط می

م ترسم عمرم قد ندھد و ديگر کوچه می. شايد تا قبل از عيد. گيريد؟ خواھم آمد جشن می ان را نبين شيند می. ی تنگم م بن ر دل خاطره ب مه  .ترسم داغ آن ھ
د و گذرند تکه اينجا روزھا که می. شايد ھنوز بوی تنباکوی آقا جان را بدھی که نبودم و رفت. گيرمت خواھم آمد و در آغوش می م ميکنن م را ھ ھای دل

د ی کودکی من را مسخره می اينجا روزھا ھمه. برند می شب. کنن سمان  ا آ ان رنگ است ام جا آسمان ھم االی پشت اين تان ب ان ھای تابس ی خودم بام گل
وز نفسی ھست می. خواھم آمد تا دلم اينجا نميرد. رنگی بود که ديگر ھيچ نديدم تا حاال شب تا ھن وی  تا ب وانم در گوشه بو آيم  يه ھا را بت ه ر اط ب ی حي

ی پرده. توانست بشمرد ھا را نمی ديگر چراغ. درخشيد شھری که زير پايش می. زدند ھای روشن شھر ھنوز چشمک می چراغ. نامه که تمام شد. ببرم
. اشک تصوير شھر را ھم تار کرده بود
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 نوستالژی آبکی
 

 
 
فزوده باشد گويد ھيچ شاعری نيست که در شراب آقای نيچه می 1 دکی آب ني خاطر می 2. اش ان شته است: آورم به  ه. ساعت از دوازده گذ ام خان ی تم

ديمی در خواب است اط، وھم. ق ابی و لب حي يز، مھت ايه انگ ردد شاخه  ريز از س ا است ھا و درخت ھای م يز و شفاف. ھ و می. سرمايی تم ام. کشم ب تم
ين نوستالژِی نوستالژی است. اين نوستالژی نيست. کنم اشتباه می. ام نگه دارم ھای تصوير را با بوکشيدن انگار که بخواھم در ريه د از ده سال و. ا بع

به ھا قبل، اين ھمه مھتاب و سايه در کدام شب از سال. کشم ام به ھمان حياط و دارم بو می اندی برگشته ھای مردد را نگاه کرده بودم؟ چرا بايد برگردم 
گر نمی 3ام را باعث نشده بود؟  ای درنگ وقت لحظه ای که صافی سرمای آسمان، ھيچ دليل ھای بی تمام شب ه ا ام گذاشته ک اره يک نفر پيغ نی درب ی توا

د خوش تالژی بنويسی، الب زرگ بی نوس ا می. حسرتی داری بختی ب ته؟  از کج ه صورت عادت درمی 4دانس تالژی ب د نوس ه. "آي ادش ب ه"  خير ي را ھم
گی تصويری مخدوش، ساخته. ای، تصويری که کمک کند گردد دنبال خاطره می. کند گيرد، حافظه شروع به کار می ھروقت دلی می. جا ھمه. گويند می

دن اضافه. شده کاری و دست ده با ھزاران پيکسل محذوف و ھزاران پيکسل بع خاطره؟  کی اھميت می. ش صالت  ه ا د ب تالژی ديگران را 5دھ ما نوس
گی و تواند تقلبی، ساخته انگيزی می نوستالژی به طرز ترحم. شود نوستالژی از نسلی به نسلی ديگر منتقل می. نوستالژی آموختنی است. کنيم تکرار می

در. شدند اش نمی تنگ خاطرات زيادی از او را در ياد نگه داشته بودند اما دل) زادگاھش(سال غيبت اوليس اھالی ايتاکا  20در طول  6. اساس باشد بی
ياد نمی تنگی را احساس می که اوليس درد دل حالی ه  چيزی ب د  داوم و 7 ]1[.آورد کرد ھر چن رين م ند تم د نيازم خوب عمل کن ه  ن ک برای اي حافظه 
شوند دسته جمع می وطنان مھاجری که دسته ھم. روند وگوھای ميان دوستان برانگيخته نشوند، از بين می گداری در گفت وقفه است، خاطرات اگر گاه بی

د بينند در فراموشی سقوط می وطنانشان را مرتب نمی ھا که ھم اما آن. شوند ھا می کنند مانع فراموشی آن شان را تکرار می ھای و داستان م. کنن اوليس ھ
خودش. انگيزد کند، خاطرات را برنمی چرا که غم غربت فعاليت حافظه را تقويت نمی. کرد تر فراموش می خورد، بيش تر غم غربت می ھرچه بيش به 
اله می. اش، تجسم ابدی نوستالژی است ھای پرويز دوايی، در نوشته 8 ]2[.کند، به احساس خودش اکتفا می ه س گی، نوستالژی ھشت گويند، دوايی در ن

لذت نوستالژی، در. اش است، رنگی از مازوخيسم در خودش دارد نوستالژی، به مثابه چيزی که حضورش مديون فقدان 9! اش را داشته است گی ساله
اراديزو، معروف. اش بودن رس در دورازدست. اش است عدم امکان تحقق ينما پ تالژی را جوزپه تورناتوره، وقتی س اب نوس سينما در ب الم  لم ع ترين في

الواتوره ديگر ھيچ ی کوتاه در اولی، نسخه. ساخت، پايان فيلم را در دو نسخه تدوين کرد می ران شد، س کن اک ه در  نا را نمی تر ک د وقت ال تصوير. بين
رای او دست ر ب ر عم ا آخ وان ت ای ج ايی الن د نخورده می روي خه. مان ال ی دوم و طوالنی در نس ا پس از س الواتوره و الن ر، س اره ھم ت ر را ھا دوب ديگ

ده. کند ای، به واقعيت بدل می آورد و نوستالژی را به گونه تورناتوره طاقت نمی. بينند می سخه ھنوز کسی را ندي ه ن شته ی دوم را بيش ام ک تر دوست دا
وان مايه ھايی که درون کردن فيلم فھرست. مندترين رسانه در تصويرکردن نوستالژی است سينما قدرت 10. باشد ھای نوستالژيک دارند، از حوصله و ت

ق نوستالژی می. من و شما خارج است د آقای آلتمن، در لباس حاضری، شوخی ظريفی با تحق ستريانی در ميان. کن ورن و مارچلوما الی، دو سوفيا ل س
شعله بينند و ھوس می ديگر را می ھا در مراسمی ھم کنند، پس از سال عاشق قديمی، که ھر دو در صنعت مد فعاليت می باره  ديمی را دو د آتش ق ور کنن

خواب شب در اتاق ھتل، ھنگامی که مارچلو روی تخت در انتظار شيرين آماده. کنند ست،  ا! برد اش می شدن سوفيا در حمام برای ورود به بستر ا تنھ
اقی می. دھند شبی را که فرصت داشتند ماجراھای قديمی را دوباره تکرار کنند، از دست می ند و از دست نمی و نوستالژی به قوت خود ب 11! رود ما

د اراديزو باش ينما پ ای س ا الن م حق ب ايد ھ ده: ش ود دارد آين ته وج ط گذش ار نيست؛ فق ه. ای در ک ام لحظ ايد تم ده ش دانم، ھای زن ه ب دون آن ک ن، ب گی م
. کردن يک نوستالژی طوالنی باشد مزه مزه

خبری، ميالن کوندرا  از بی ]2[و  ]1[
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 آجرچين وسِط کاظمی
 

 
 
به من ھفته مانده به انقالب که مستوفی دسِت زن و بچه يک کاظمی را داد  اق مجاور  ا ات يِد دوت د و کل رادرش آم .اش را گرفت و زمينی رفت ترکيه، ب

سرايداری، می زحمت چشم گفت بی رای  د را بگيرد تان به باغ باشد، ھمچين که يکی را پيدا کنم ب تم کلي اغ می. فرس وی ب ا سپرده حتمی يکی ت گفت آق
ه. صاحب را مصادره نکند باشد که کسی ِملِک بی رادرش خان چاک ی عباس شب عيدی خوِد مستوفی از امريکا زنگ زد که ب به  ه زده  باد را فروخت .آ

شد يده با اال نکش شميران را ب خودش يکی را دارد، می. زنگ زده بود محض خاطرجمعی که باغ  د گفت  پی کلي تد  ا. فرس ا ب ن باب م اي صبحش ھ ردا  ف
مه. دخترش آمد و شد سرايدار باغ مستوفی ھم از ھ شی و بچاپ ما  ر و رو ِک قالب، پنج ی زي چاِپ ان ه آب ب ه از تا جعب ود ک ده ب ان آم جوی شمس گيرم

ه. وکارش وقتی آمد، نه از خودش پرسيديم، نه از کس.  کرده بوديم مان ھفت سوراخ قايم ترس ما نمی ديديم ريخت و قياف ه  م و اش ب د را دادي خوَرد، کلي
ديم. خدايی اھل ھيچ فقره خالفی ھم نبود. قد بلندی ھم داشت. خورد چھار ساله می -وسه چھل. رفت ه وقت چيزی ندي ن ھم توی اي ه  از اول. يعنی ما ک

اِب سر ظھر آن از شود و آفت وا ب ه سر ھ د ک ِد عي ا بع اييز ت ارانی سرمه پ د، يک ب رم کن ه کسی را گ د ک ته باش ه داش ّوه و بني در ق ه ای از ھمان ق ا ک ھ
ی رفت مدرسه رفت فعلگی، گاھی ھم می گاھی می. رسيد تابستان ھم ھرچی دستش می. پوشيد دانه داشتند می ی شاه ھم يکی يک ھای دوره چی شھربانی

ارگری و اين عدآباد ک ا سر س ل معصوم ھمين. جور چيزھ ه دخترش و طف ين زد ب تی ماش ه از وق ل خان ا بغ ه ج د، صبح کلّ ر ش ا پرپ ی سحر يک ی م
ت ک پي ود ي وم ب ه معل ده حلبی ک ن ھيب اِل روغ رازيری موقعی م وی س وده جل ان ب اظمی می کيلويی جھ ه ک ه ب ر می ای ک ورد دم ن و خ رد روی زمي ک
ّای. کاری به کار کسی نداشت. آمد رفت، دم ظھر دوباره می بعد ھم می. ونيم ھشت -وحوش ھشت نشست، تا حول می فقط داغ اوالد ديده بود، شده بود بپ
ند. ھای مردم بچه دا نصيب نک سبان. خ ن پا اال را نگه می عي ارراه، ماشين ب سر چھ چه مدرسه ھای  شت، ب ه رد می ای دا دند، راه می ھا ک داد ماشين ش

م ضراب ما ھم آخر جنگ اثاث. ھای محل ما مانده بوديم از قديمی. کاظمی برود رديم رفتي ه مدرسه. خانه کشی ک باالی خان ين آخری ی  ا ھم ه مان ت ھا ک
د بعِد اين. ھای جنوبی سعدآباد افتاد مدرسه بود؛ بعد کوبيدند شد قاطی عمارت گذرمان می ندمان کن که پاب ود  ده ب ھمه سال واسه ما چيزی از کاظمی نمان

ه به وار سنگی خان يريم؛ ااّل آن تکه از دي سراغی بگ جرچين است خاطرش گاھی سرکی بکشيم و حالی بپرسيم و  ه آ د،. ی فرھنگ ک دا کني يد پي بخواھ
داند ھيچ کس ھم نمی. اما کسی پای ديوار نيست. اند حاال انگار جلويش يک چراغ راھنمايی و گاردريل ھم گذاشته.  شود روبروِی سرازيری درست می
. ی فرھنگ، يک وقتی باغ مستوفی بود اين خانه
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بد، اصوالً تصويری دانم، خب اين تلفن گفتند زيمنس، من چه می گفت بھشان می ھای سياه کاريزماتيک، يکی می اين تلفن د ال ھا تيپ نوستالژيکی دارن
ارک خوابش که اين ھا را داشته باشد کمی قديمی است، عينھو يک کيلومتر شمار ايستاده، يا ساعت خوابيده، يا پيرمردی که زير آفتاب روی نيمکت پ

ردش ھايی که خاطره دارند ازشان، مثالً پدربزرگ مشغول صحبت با يکی از اين کم ھم نيستند آدم. برده باشد سوم ب تانی. ھا بود که سکته  صندلی لھس
ود اسمش، کمی کليشه يک چيزی است در رده که ب شته. تر ای ی ھمان زيمنس، يا ھر چه  ستانی ندا ه صندلی لھ بوده ک ادربزرگی  تر م بد. کم جار ال ن

جا وده آن برده ب ادش دخترش را  باالخره. لھستانی بوده است، يا از آنجا آمده بوده، يا تا ايروان رفته بوده بعد بافته بوده که رفتم لھستان، حتی شايد دام
تان ه لھس وه. دخلی داشته ب رم و قھ ه ک غير از قياف ی  سوخته ول ه اش گل ای  يا تکي م خوشگلند ھای کفش  تند از اين فروشی عتيقه. گاھش ھ ر ھس .ھا ھا پ

دو موج بودند؟ سه. اند آن يکی اتاق اند از اين اتاق برده ھا که ھزار بار شنيديم دو عمو بارش زده شان مشخص است، ھمان راديوھای درشت که تکليف
ن بی اند، آن بی موج بودند؟ موج بود اصالً آن موقع؟ البد کارھای مھمی ھم کرده اب چني يک کت ه  جايی، البت يک  سی که آن تو بوده انقالب کرده است 

ه پشت. ای داشت عقيده که  البت يد  د بيا ول باي قل ق ا آن ن ن راديوھ وی اين«بند ھمي ه، ت لو است؟ نن وده»  ھا آدم کوچو د ب ه ھست،. الب ود و البت ده ب مد ش
گه ھای تھران قديم، طھران قديم؛ که خيابان الله عکس نی و  شده رد می زار را يک چيز خلوتی ببي وی. شود گاه يکی ماشينی سوار  ينما ت حتی يک س
ود شان ديده می يکی فواره است. شد، يا شايد شبيه سينما بوده، باالخره ب ه وسطش  نی ک دان فردوسی ببي د. حتی مي م بودن د چيز ديگر ھ نه و چن توپخا
خر آن عکس. يک بيست سال بعدش ھم چند نفر در کافه نشستند و شد دھه چھل. خانه شان و چند قھوه الی ی. ھا مال دھه بيست بودند آ فه خودش يعن کا

م ھمان بيست سال بعد از دھه بيست يک جماعتی نشستند قھوه. نوستالژی ران را رق يات اي رای ادب يک دوران طاليی ب ه و  د کاف سمش را کردن خانه، ا
ی. ای باشد خصوص اگر در ديوارش قھوه بعد از آن کافه شد نوستالژی، به. زدند م روی يکی از ميزھايش يک امضا آھن دم ھ ارعلی مق ن ي حتی ھمي

ن چيزی ا يک چني ه شوکا ي ی کاف اد حوال ه ي د، مگر می. دارد، باالی امضا بود ب م نوستالژيک است الب ود يارعلی ھ تالژيک نب ا آن تيپ نوس .شود ب
و بوده تی ن ه نظر می اتوبوس بنزھای قديمی حتی اگر تازه از مکانيک برگشته باشند اين تيپی ھستند، البد وق تالژيک ب م نوس ند ھ ند آمده ا اصالً روی. ا

دام می آدم را ياد پيرمردھايی می. شان نوشته نوستالژی پيشانی ه م د اعلی اندازند ک ين دھاتی گوين اد ا يا ي مايونی،  ه می حضرت ھ اه ھا ک ان ش د زم گوين
تو گوش ھای عھد بوقی که درشان کلفت بود و سنگين و بسته که می ھا حتی از بنز سواری اين. شھيد، بيچاره ناصرالدين شاه ا مقصد  ات شد صدايش ت

ھم فروش بخرد؟ آن ولی شما ديديد عتيقه. خرند ھم فروشند، البد می ھا نوستالژی می ھا نوستالژيک نيستند، آن فروش عتيقه. ترند بود نوستالژيک وا  ا ھ ج
چه می بوی نا می يا  ا يک تسبيح  ا يک الله، ي . دانم، يک سينی نوربرينگ دھد ولی اصالً نوستالژيک نيست، مگر اينکه برويد تو نخ يک سماور، ي
نی زندگی آدم. خرند، ظاھرش از تاريخ بيھقی خوشگلتر است فروشی تاريخ می روند عتيقه مردم می ی نوستالژی يع ھايشان، ھايشان، گريه ھا، خنده ول

. بقيه چيزھا فقط برای به ياد آوردن ھستند. شان ھايشان، زندگی ھايشان، سفرھايشان، وصلت ھايشان، آشتی قھر
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ای که جمله ساختن حال به اين فکر کرده تا به! دوست عزيز. خورد اش می گان نھاد دھنده ای ھست که فقط به درد پيش ھای آزار دھنده گی سوژه در زنده
املو نمی. ام نويسم در زندان ھا را می ناک است؟ اکنون که اين قدر سخت و وحشت با نوستالژی چه ما احساس ش دانم که تا ازادی چه قدر فرصت است ا

رده»  .ضامن الزم است«. بودن به من دست داده است ه نه کسی را خط خطی ک اال رفت وار کسی ب نه از دي دا بزرگ«: گويم می. ام ام و  تر توصيف خ
اش«: و طبيعی است که من بگويم»  بری يا کافر؟ پيام«: گويد می»  .انبياست مه»  .ھر سه ت خوش از کل خوب،«: پرسد می. است اش آمده ی نوستالژی 

مرض العالجه«: گويم می»  حاال که سوادت زياده بگو ببينم يعنی چی؟ ه جور  روس. اسم ي ار وي ن ب ه اولي مده باشه ممکن قا او ھم. اش از آفري وم  معل
دتره«: گويم می»  .شو شنيده بودم خطرناک که نيست؟ اگه بود تا االن اسم«: پرسد می»  .شايد ھم از جنوب آسيا. نيست ھم ب دز  نترس. چرا، از اي ی  .ول

ال پول مگه می«: گويد می»  .به ماھا کاری نداره. مال پول دار جماعته بد فقط م ه چيز  ا او ھم»  دارھا باشه؟ شه ي شد مجبورم ب ده با چون راست. عقي
يد وقت اذان است و صدای ھمه چيز می. کنم به ھر راھی که شده سکوت برقرار شود تا بتوانم فکر کنم، مثلن حال سعی می. گويد می ام را ھای گوش. آ
يک. ام را ھم ببندم ھای توانم گوش مان را ببنديم، من می ھای توانيم چشم طور که شما و من می دانيد بدانيد ھمان اگر نمی. بندم می يادم است که نوستالژی 

عنی ھای ديگر به خاطر دل تواند مثل خيلی چيز می. تنگی برای وطن بود نه برای ھر چيزی جور دل شما م من و  ما اش را عوض کرده خوشی  باشد؛ ا
حد. است ی سبز مانده ی خانواده است در حد مجله ھا ی باخبری من سال دايره. باشم که من خبردار شده بدون اين ان  چيزی در ھم ه. يا  چه کلم ی وطن؟؟ 

کنيم، ترش می مان کثيف افتد که ھمين خاکی که ھر روز با بودن گويند خليج عرب، يادمان می فقط وقتی در قطر به خليج ما می. ای بی معنی و مسخره
ند اش را در گوش من فرو کند، اما نمی خواھد به زور صدای اش می با اين ريخت غلط. خورد به درد من که نمی. اش وطن است نام ام من در گوش. توا

ال. تری باشم ام حق انتخاب دارم که آدم خيلی کثيف گی از سه روز پيش برای اولين بار در زنده. ام صدای عجيبی پيچانده ام اگر کثيِف کثيف شوم که خي
حق انتخاب داشته. داد کنم ام قلم توانم اين اتفاقات را جزو افتخارات اگر نباشم بعدھا می. از بابت خيلی چيزھا راحت است د عجب لذتی دارد که آدم  .باش

ان روز اول ثبت. برای من او ھميشه يار است ازه می. گاه نام دانش مثل ھم مان مغ من در ھ رای  تالژی ب ساژ  گفت نوس سِر پا دو. است مانده»  تقی«ی 
ا بخرم 63کتاب چاپ سال . ھا را مرتب کنم ھم بريزم و يک ساعت دوم قفسه ھا را به يک ساعت اول قفسه. جا باشم ساعت آن مان روزھ مت ھ با قي را 

اش جزو معدود فضاھايی است که ھنوز زور خودش را حفظ کرده و التبه حرمت. کردم جا مرور می با مھدی آن. ام و کيف کنم که ريتسوس را شناخته
خالص را دارد. ی چون اويی را دارد انديشد و زن ھنرمندش که لياقت انديشه مثل يار من که اکنون به غم نان می. را يار برای من ھميشه حکم رفاقت 

ت ه حرم د می. اش را و ھميش ير است؟ می«: گوي الی ت ان فوتب رادر رييس جمھورم تی ب ی»  دانس واب م ا«: دھم ج ه باب م چه. ن در مھ ی! ق اش آدم زاد ک
نه قدر که اختيار زبون ھمان د است»  چرا؟«: پرسد می»  .شو داره اختيار مغزش رو داشت که ببينه بايد به چی فکر ک که از من بعي ا آرامشی  و من ب
ند و او می»  .کردم نشستم به نوستالژی فکر می من می«: گويم می د سکوت ک ه باي د ک ه در ھم. انصاف نيست. فھم شيد ک ند ک لت خواھ ان من خجا رزم

ن چال، کافر می مربای آلبالو در يخ«: چرا که. کنند و بايد بخوانند و متنبه شوند گونه ننويسيم را تمرين می ھايی که چه ھا ھستند آدم رديف آن ه آيي شود ب
ه آن سال در نمايش گفت مزه می»  انجماد ندی ک ه بل وز ھست ی آن نسکافه و کنت پاي شيديم ھن ه مزه. گاه ک تند ھمان جايی ک شه ھس دگار ھمي .ھای مان

صله. ھای آمده و رفته ھنوز رفاقت او برای من معيار است گفت؛ چون با اين ھمه گذشت زمان و تعداد بسيار زياد آدم راست می مه فا ين ھ ما. حتا با ا
ده  می خاطرات مشترک زيادی که گاھی گزنده. ايم و فقط ھمين با ھم دوست برک مانده شوند اما ثبت ش ند اند و مت د آزاد. ا که دو ساعت بع خبر رسيده 

بود کنم چک کردن جی خب، تا دو ساعت ديگه چه کنم؟ اولين کاری که بعد از آزادی می. ضامن پيدا شده. شوم می د  ل خواھ م نوستالژی. مي ايد بفھم ش
. تر است که باشد به. شوم اما پشيمان می. تر است بوس بزرگ ھا سوار اتوبوس شوم و ببينم آيا واقعن از مينی دوم تا پس از مدت با عجله می. چيست
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ين چه فرقی می. توانی از تقويمی چيزی نگاه کنی اما مھم نيست می. يادت مانده که ماه رمضان بود اما ديگر يادت نيست مھر بود يا آبان يا آذر د؟ ا کن
سم. ناھارت را خورده بودی. نوبت ظھر بود. ھمين. ايست که ناگاه به خاطرت آمده فقط مرور خاطره ناظم از جلو نظام را داده بود و وقت اجرای مرا

ود اره شکل می. ب يز دوب ه چ يرد آرام آرام ھم ه. گ ه مدرس ام مدرس ل تم ريح. ھای ديگر ای مث رای زنگ تف اطی ب فالی. حي اختمانی س رچم و. س ه پ ميل
شای«. زنگ چندم بود؟ ساعت آخر. آن روز ورزش داشتيد. ھايی که کسی حق رفتن تويشان را ندارد باغچه ا کف يده ب مجتبی گرم کن و شلوار آبی پوش

مام زنگ ورزش. چه فايده داره واسش. اين کفشا بايد پای من باشه. خيلی. ده خيلی پز می. سفيد نوئش که باباش از مکه اورده ه ت واسه يه آدم چاقالو ک
اينقدر تمرين. ای رو که قرار گذاشتيم اورده ھمون سوره. مجتبی کتاب رو باز کرده و منتظره تا آقای جاللی بلندگو رو بده بھش. بايد تو دروازه واسته
سوخته»  .ھای يه ھلی کوپتره که تو شن افتاده پره. کنم به عکس توی کتاب نگاه می. کردم که از حفظ شدم دی، جسد  ھم بعدھا که اصل عکس را دي ای 

خالی بی اش آيه بود و يک صفحه اما توی آن کتاب که يک صفحه. بود ط اش عکسی از روزھای آژير قرمز و تابوتھای  سوخته فق صاحب، از سرباز 
ندن. کنه تا بلندگو بياد جلوی دھنش مجتبی يه ذره پايه بلندگو رو خم می«. کالھی آھنی مانده بود ه خو ه ب ھمه،. دستاش رو ميبره پشتش و شروع ميکن

ه. سرش انداخته پايين. آقای افقھی اون ورتر واستاده. خوايم بلندترين سوره رو بخونيم خونن اما ما می ھای کوچيک می سوره ار اولی رو ک ھيچوقت ب
داره. خيلی ترسيده بودم. کالس اول. روز اول مدرسه ھا. ره ديدمش يادم نمی ه انگشت ن ار انگشت کوچيکش. آقای افقھی ي طع. انگشت کن شم ق يه پا

قتی می. خورن که پای مصنوعيش ديدن ھا که برده بودنشون دفتر تا کتکشون بزنن، قسم می چند تا از بچه. از زانو. شده نه ميگن و پاش رو ميک ينه،  ش
نرفتم. من تا حاال نديدم. ده و کنارش به ديوار تکيه می و. پشت در دفتر کتک خوردم اما تا حاال توی دفتر  رده باشن ت دی ک ی ب ار خيل ه ک ايی رو ک اون

بوده. بابا ميگه چون پاشو بريدن مدير شده. مثل حامد که عکس ھندی اورده بود. زنن دفتر کتک می نا. قبال معلم ورزش  ان ش ارم قھرم ه ب با ميگه ي با
نداختن ه ا اد. شده و عکسش رو تو روزنام يدمش. اصال. بھش نمي ا گرمکن ند ه می»  ھيچوقت ب د و بن يادت ھست؟ کوچه پشت مدرسه ک بست پيچي

ده. شديد، سه چھار نفره تا حامد فيلم جديدی را که توی ويديو ديده بود تعريفش کند خورد توی کوچه جمع می شد؟ زنگ آخر که می می ا دي و چه چيزھ
غروب ا وقت  وی دري ود ت يده ب مردی زنی را بوس و ديگر. بود حامد که يکی دو بار برای پدر و مادرت گفتی و ابروھايشان توی ھم رفت از اينکه 

ودت می رای خ ی ب ه بخواب ل از اينک بھا قب تی و ش رد می نگف ان م تی و ھم ه قوی گف ه از ھم دی ک ود ش ر ب ھا و. ت د کفش ر، حام و آن روز، روز آخ
که روی خورده شيشه می ل آن زن  فالت داغ مث ندی می رقصيد، می جورابھايش را درآورده بود و روی آس چ رقصيد و ھ سر پي ان از  ه ناگھ د ک خوان
تان. يک نفر خبر برده بود. ھيکل تنومند ناظم پيچيد و ھر کدامتان در رفتيد و حامد ماند و کيف به زمين افتاده اش ين است. يک نفر از خود برای ھم

ظام. حتی ھيچ کی يه وری نميشه. کنه تکون بخوره کسی جرات نمی. ھا صاف واستادن بچه«. ای ندارد گويم دانستن مھر يا آبانش فايده که می و ن از جل
چه. آقای افقھی چشاشو بسته و سرش رو انداخته پايين. يعنی ھمين می آقای کمالی و جاللی شلنگاشون دستشونه و بين ب ه. رن ھا راه  اد ھم به نظرم مي

نبه. خب الکی که نيست. کنن ھا دارن منو نگا می بچه ه ش شده ي رار  که اسم نوشتن ق ه  ين ھم خونم بين ا رآن رو ب عنی ق ين. ھا من م به غير از اون، ا
ال. بابا برام خوندش. پشتش به خارجی، بزرگ نوشته ورزش. گرمکنی ھم که تازه خريدم خيلی شيکه ل از فوتب ه قب م داده ک شکالت بھ ا  د ت مان چن ما

بل شدند به زنی می مادر لباسھايی را که کھنه می»  .کنم وقتی فکر ميکنم زنگ آخر ورزش داريم، حسابی کيف می. بخورم تا زور داشته باشم ه ق داد ک
ی رسيد. آمد از عيد برای خانه تکانی می ه زن م ب ه تنت رفت. گرمکن ھ ار ب شوق فقط يک ب مه ذوق و  ا آن ھ که ب ه. گرمکنی  يک زنگ ورزش ک

ود افتضاح بازی کردی وتمام توپھايت را گرفتند و يک گل ھم نزدی چون به جای پاھايی که می تر ب شه دف ه پنجره. دويدند، نگاھت به شي تری ک اش دف
چه رو به حياط مدرسه باز می ه می شد و مدير عادت داشت از پشت پنجره به ب شود ھايی ک خيره  ند،  ده«. دويد ه. مجتبی داره لفتش مي ھا رو بعضی آي

قای افقھی. کشم قاری بخونم خجالت می. صدام خوب نيست. خيلی به من اصرار کرد باھاش برم اما نرفتم. تابستون رفته کالس قرآن. خونه دوبار می آ
ام ھر کی. فقط تو حموم قشنگ ميشه. خونم، نميشه اما من که می. گه قرآن يه جوريه که ھر کی با ھر صدايی بخونه، قشنگ ميشه می ول باب به ق تازه 

ياره. خواد اين آيه رو يه نفس بخونه مجتبی می. خونم من معنی رو خوب می. يه استعدادی داره وار. سر عکس مارادونام حاضرم شرط ببندم کم م تو ن
اه. کنه و گرفتنش و کم مياره مثل وقتی که آدم زوو بازی می. رنگش سرخ شده. آخرای نفسشه. زنه داره زور می. شنيده زير چشمی آقای افقھی رو نگ
م می. اما افتضاح بود. تونست بخونه. خوب شد شرط نبستم. سرشو تکون ميده. کنم می باش می. کردم اگه صدام خوب بود روشو ک ھی ل قای افق ه آ .جنب

اره. خونه حاال داره آروم می. گن احسنت احسنت ھا ھم تو صف می چند تا از بچه. اين يه رسمه. گه احسنت احسنت حتما می .ادای عبدالباسط رو در مي
اره فکر کنم دستی اينقدر لفتش می. ديگه داره حرصم در مياد. حوصلم سر رفته می. ده که حرص منو در بي ام  رق نگ که ھر وقت ب رچم  له پ ره رو مي

اد. خوره پرچم اون باال افتاده و تکون نمی. رم باالتر می. نيست، آقای جاللی با يه تيکه سنگ ميزنه بھش و زنگ تفريح شروع ميشه امروز ھيچ چی ب
ايين می خواد بدونم چه جوريه که وقتی طناب رو می خيلی دلم می. شايدم کثيفه. دونم چرا اينقدر کھنست نمی. نمياد اال و پ رچم ب ار. ره کشن پ يه ب بام  با

مثل اون دفه که دروغکی گفتم تو خيابون مدرسه،. واسم گفت که من نفھميدم و الکی گفتم فھميدم و فکر کنم اونم فھميد که من نفھميدم اما چيزی نگفت
يدم. گم و چيزی نگفت پليسا يه نارنجک پيدا کردن و فھميد که دروغ می اره د ا فشنگ و خرج خمپ اره. تا حاال از نزديک نارنجک نديدم ام خرج خمپ

يره محشر آتيش می ه ذرش رو آتيش زدم. گ ردم و ي الی ک ه فشنگ رو خ اروت ي ارم ب ه ب يدم ھمش بسوزونم. ي ود. ترس م محشر ب ان. اون ا و مام باب
م داده ولی راستش ازش. کنن دونن که باروت فشنگو خالی کردم وگرنه حسابی با عمو دعوا می نمی و بھ پر رو عم که فشنگ  ن  چون حتما فکر ميکن
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ه. وقتی مياد چند تا فشنگ و يه عالم خرج خمپاره مياره. ره جبھه عمو بعضی وقتا می. کش رفتم ار ي ه ب ه ي رن ک شم پ ا يکی دو تا فشنگا ھمه خالين ام
ا نمی. آن دورھا بود»  .بفھمه ديگه چيزی برام نمياره. دونشو کش رفتم ه اينج يد آنقدر دور که خيالت را راحت کرده بودند ھيچ ھواپيمايی ب م. آ قتی ھ و

ند. آمدند شود چون مردم دسته دسته از شھر بزرگ به شھر کوچک تو می دانستی خبری نمی آمدند خودت می موشکھا می ه چ ادرت ک وام دور م ل اق مث
بود و بيشتر از شبی خانه مادر بزرگ خوابيدند و حيرت کرده بودی که چرا زنھا شوھرھا را به فاميل صدا می ده  زنند و از حرف زدنشان خوشت آم

ده آن، خيلی بيشتر از آن از دخترکی که از تو چند سالی کوچکتر بود، مو کرد، از اش اسمت را صدا می ھای طاليی داشت و وقتی با زبان تازه باز ش
ره. بعد از من نوبت حامده که شعار ھفته رو بخونه«. رفتی خنده ريسه می ده نم رار ش از وقتی عکس ھنديا رو ازش گرفتن و حسابی کتکش زدن و ق

يديو می. خونه انضباطش صفر بشه، ھر روز مياد و شعار ھفته می تو و که  د، نمی ديگه لباسای قشنگشو  م ھميشه ماشين می. پوشه دي ه موھاشو ھ .کن
سمون. يه جوری شده. داره ازش بدم مياد. تازه ھمه ماه رمضون رو تا امروز روزه گرفته. خونم گه ھمه نمازام رو حتی نماز صبحمو می می ديگه وا

ندن آقای افقھی بھش گفته اگه توبه کنه خدا گناھشو می. گه توبه کردم می. کنه فيلم تعريف نمی صفر  مره انضباطش رو  مان می. بخشه و ممکنه ن گه ما
ه و نفھمن دروغ می گم چون مجبور می ای اما نمی تو ھم بگو روزه که کسی نبين رم  خورم يواشکی ب تم آب ب ه خواس م اگ قای افقھی. گم ش ثل آ د م حام

م يه جوری می. مجتبی رسيده به آخر سوره. شنوم يه بارم احسنت گفتنش رو می. سرشو انداخته پايين و تکونش ميده د می. ش بم تن ه و آروم يه ھو قل زن
خونم بار اوله که می. شه می چه. خوام معنی ب گاه می به ب يادن. کنم ھا ن ی ز می. خيل ازه دارم  جا ت ادن از اين در زي الش نيست. فھمم چق .مجتبی عين خي

د می. گه واسه ھمينه که چاق و چله شده مامان می. ھيچوقت عين خيالش نيست م تن اره قلب ه دوب ياده. زن ی ز اب خيل نم می. آفت و چشم و نتو ته ت ترسم بيف
ردم. گفت اگه ھول کردی به خودت بگو که از پسش بر ميای بابام ديشب می. خوب خط کتاب رو بخونم رين ک بر. قبال حسابی تم ه از  دم ک در خون اينق

اد جلوی. ھمش يه دفه يادم مياد. کنم کنم و به کتاب نگاه می يه چشمو باز می. نمياد. زنم يادم بياد بندم و زور می چشامو می. اما انگار يادم رفته. شدم مي
حاال اگر دوست. زد، زنگ نزد ماند که وقتی بايد زنگ می مثل ھمان ساعت مچی می. ھر چه بوده گذشته است. ای ندارد فايده»  شه حالم بھتر می. چشم

خورد و پسر پانزده ساله ھمسايه ديگر آن چادر برای تو توی باد تکان نمی. داری جلوی تمام دخترھای ده ساله را بگير و ساعت مچی را نشانشان بده
تان رنگش بيشتر می اب عکسش گوشه گورس وی ق ه روز ت م روز ب رد ھ بی می«. پ م مجت ی العظي ه صدق هللا عل فرستن و من ھا صلوات می بچه. گ

اد. کنه مجتبی قبل از اينکه بره وسط صف کنار کيفش واسته، نگام می. شنوم صدای قلبمو می. ريزه پايين بدجوری دلم می گرمکنش رو. حرصم در مي
ه و می می ايين و آروم راه ميفت و می. ره کشه پ د گ ام می. رم پشت بلن ای افقھی داره نگ ه آق رده. کن ل ھميشه. اخم ک ه کمی می. مث ام ي رزه پاھ د. ل حام

ه اين حامد لعنتی ھم می. لرزه بينم دستمم می برم تا کتاب درست کنم، می وقتی دستمو می. خوره باد يھو مياد و کتاب ورق می. کنه نگاشون می ما. بين حت
ان می. برم پشت سرم دستامو می. کنم صفحه کتاب رو درست می. بايد واسش لواشک بخرم تا به کسی نگه اينده مھرب د بخش ام خداون ه ن به. گم ب صدام 

می. کنم يه کم از ھم بازشون می. ذارم دو طرف کتاب دستامو ميارم می. کنن ھمه دارن نگام می. خيلی سخته. زور در مياد ه  يز تکي طوری. دم به م اين
می. کشم يه نفس عميق می. بابا گفت يه نفس عميق بکش. آقای افقھی سرشو انداخته پايين. خيلی بھتره دن شروع  ه خون ه می. کنم ب م خط اول رو ک خون

ه وب ميش الم خ ته. ح رمو از رو نوش اال س ارم ب م. ھا مي ظ حفظ مرده. حف مرده ش ت ش ا گف د. باب ت بلن ی. گف ه م ه گفت ارايی ک ون ک اال دارم. کنم ھم ح
شه صدام که از بلند گو پخش می. گه و خيلی خوش تيپه و سبيالی نوک تيز داره مثل اون آقا که اخبار می. خونم خوندم، می ھمونطوری که تو خونه می

ر می. ای رو که مجتبی دو بار خوند ھمون آيه. خونم يه آيه رو دوبار می. خيلی قشنگه يز ب سرم دارم و می دستامو از روی م صاف. برم پشت  شتمو  پ
چه. گم صلوات می. خيلی زود گذشت. حيفه. تموم شد. خرم کوفتم واسش نمی. کنه حامد به زانوھام نگاه می. گيرم می .محشره. فرستن ھا صلوات می ب

رم. خواد از پشت ميز کنار برم دلم نمی. حاضرم سر عکس مارادونام شرط ببندم که از صلواتی که واسه مجتبی فرستادن، بلندتر بود د ب سرمو. اما باي
م حامد می. زنه که برم پيشش آقای افقھی صدام می. گيرم باال و راه ميفتم می ته دوازدھ ا می. گه شعار ھف قای افقھی حتم ه آ اصال. خواد ازم تعريف کن

م. ھا تکرارش کنن کنه تا حامد شعارش رو سه بار بخونه و بچه صبر می. کنارش واميستم. شايد بگه ھر روز من بيام و معنی رو بخونم خواد بھ شايد ب
دم می ھا بازم صلوات می بچه. ده چه حالی می. جايزه بده ه ذره خن که ي الی می. گيره فرستن اينقدر آرومه  قای کم توی آ د گو رو از  ميز و بلن ره پشت 

رآن می. کردم نگفتم؟ ھمون چيزی که فکر می. گم بله آقا گه بار اولته که ميای معنی قرآن بخونی؟ می آقای افقھی می. پايش در مياره تا حرف بزنه گه ق
سيرش. خونه بايد خيلی بھش احترام بذاره وقتی يکی داره می. خيلی احترام داره ترجمش چه تف شه چه  ه. حاال چه خودش با ه انگشتی ک ته ب ام ميف نگ

ده. يه ذره از انگشتش مونده. گه شما که مياين جلوی بقيه بچه ھا، بايد الگوشون باشين می. نيست رد ش رد. سرش گ رآن می. گرد گ تی دوستت ق گه وق
د می. کنم دارم عرق می. تشنم شده. وقت قرآن بايد خبردار باشی. خوند حواست به اين طرف و اون طرف بود می م باي رآن ھ نی ق ندن مع گه وقت خو

و می. گم چشم آقا می. کنی از دفه بعد اين چيزايی رو که گفتم رعايت می. احترامی به قرآنه اين بی. نبايد به ميز تکيه بدی. خبردار باشی رو ت حاال ب گه 
د می. گم ورزش دونی چی نوشته؟ می می. گه رو گرمکنت خارجی نوشته می. کنه يه قدم برداشتم که دوباره صدام می. صفت حرف ب يه  ه  ا ممکن گه ام

ا می. حاال امروز ھيچی اما ديگه لباسايی نپوش که روش خارجی نوشته باشه. بنويسن و تو ندونی که چيه وی صف. گم چشم آق رم ت که ب تم  .و راه ميف
.دونم چی بھت گفت گردونه و ميگه می سرش بر می. واميستم. جام پشت سر مجتباست. کنن کنم ھمه دارن نگام می فکر می. خيلی گرم شده. سرم پايينه
گه. دونه آقای افقھی چی گفته دونم که می فھمه اما می دونم از کجا می نمی. خواد بزنمش دلم می خوب. حاال بايد واسه مجتبی لواشک بخرم تا به کسی ن
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 برسد به دست يک نفر
 

 
 

“People have this obsession. They want you to be like you were in 1969. They want you to, because otherwise their 
youth goes with you. It’s very selfish, but it’s understandable.” 

قع تعطيل. ی کوچه و خيابان نبودم اش را بخواھی، متأسقانه بچه راست شه مو گاه شدن مدرسه، زن ھمين بود که ھمي ادرم ن ه م ا حسرت ب ھای ديگر ب
د می دادپاک. کردن ن يک م د م ردم می کن گم روز بع ال. ک ادر دنب ه ديگر م تی ک ا وق نی ت دادپاک يع ر روز يک م د، ھ ردم می کن گم ام نيام د ديگر. ک بع

دادپاک اله و دست نمی کن گم م ردم، ک ردم می کش گم ک ه اجازه. ک م ک اه از سال تحصيلی ھ اله و دست يک م دون ک تم ب ی داش روم، يعن ه مدرسه ب کش ب
اله و دست افتاد که سی و يک روز گم بھشت، يک اتفاق می آور اردی ھره روزھای دل ه: کرد می کش را جبران نشدن ک لم را گم ھدي .کردم می ی روز مع

بود ی خانم معلم شکست، چون ھمان يک بار ھديه البته يک بار ھديه اجرا ھمين. ی خانم معلم شکستنی  ين م برف ا ه  ا يک روز ک مه داشت ت طور ادا
اله ام بودم که تصميم کردن کاله گشتم و در حال گم از مدرسه برمی. بود روی زمين نشسته ه داشت ک ه می ام را گم گرفتم به پسری ک زنم  کرد گلول .برفی ب

ه نشست يک خان ون  چه. اما خوب، سرش را دزديد و گلوله روی زنگ آيف اله من گم ب د و ک شد ھا فرارکردن اله. ن خواھم ک ه اگر ب دم ک ام آن روز فھمي
م گم. نشود ام گم بخورم و کاله دادم کتک اما ترجيح می. خورم می نشود، کتک گم چ چيز ديگرم ھ که ھي اله،  ھا ک نه تن شد ھمين شد که ديگر  آن روز و. ن

احب ک ص يرين کت اطره خانه ش ت ترين خ ن اس ی م ت. ی دوران کودک تی دس ودم دوس رای خ تم ب االخره توانس د ب ال بع ی دو س م و يک ای پ. پا کن آق
کرد او به من توصيه. رفتم احساس آرامش کنم کمربند آبی داشت و ھمين کافی بود تا وقتی در کنار او در خيابان راه می. کار بود ھيکل و رزمی درشت

اما. کردم کند و قبول می من ھم فکرکردم اين کار به احساس آرامش کمک. ام نکنم ھای بافتنی مسخره را دست کش که ديگر کاله سرم نگذارم و آن دست
حتی به يک روز که آقای پ با يک عدد بادمجان دور چشم ن را ه اي مش ب که احساس آرا ان روز. آيد نمی دست اش به مدرسه آمد، فھميدم  ظاھراً از ھم

وِش يکی از ھم. گرفتم به دنبال آرامش واقعی بگردم بود که تصميم ندم دِر گ يت کالسی به ھمين خاطر يک روز خوابا ه اذ ه ام می ھا ک دم ک کرد و فھمي
ا،. زده کنم کردم ديگران را بھت می از آن روز به بعد ھميشه سعی. شوند آيد که ديگران با بھت به آدم خيره دست می آرامش واقعی وقتی به دريج ام به ت

گوش بخش نيست؛ چھره يی آرامش زده العمل ھر بھت فھميدم که عکس ر  حس می ی يک مزاحم وقتی داغی سيلی را زي اه تأسف اش  د، نگ بار دوستی کن
ال می گويد و می کرده ھر چه می که خيال می ده کند به صالح تو است، يا صدای لرزان کسی که تا يک لحظه قبل خي ان زن ات را در دست گی کرده عن

ده و صدای العمل آدم بھت ترين عکس شيرين. انگيز است آور و رقت انگيز، چندش بر بخش نيست، که ترحم دارد، نه تنھا آرامش با خن ه  ن است ک زده اي
تی»  !نــــه«: بلند بگويد د گف ده و صدای بلن ا خن ه«: آن روز تو ب ده»  !نــــ م خن شيريِن بھت عکس. ام گرفت و من ھ مِل  ست، گی آرامش زده الع بخش ا
د قدر که خاطره آن. ست داشتنی دوست خاطره آن. اش برای ھميشه بمان ه  در ک ده ق يک عمر زن وان  به چشم. کرد گی اش را بت که چپ و راست را  ھايت 

ده. سرعت کاويد، دانستم که قرار است خاطره شوی، و بمانی ا، زن د ام ه بع ھت از آن روز ب ر ب نا را گذاشت ب يک کوچه. کردن من زده گی ب ه  ھايی ک
يی ممنوع جاده ی انتظار به سبقت  بريده ھای بريده امتداد خط. ھای انتظار شدند شدند، خيابان کمک بزرگ شان، کم عمر مستی و پرسه و آواز کم بود برای

ه. شود خواھد تمام رسيده که انگار نمی سماِن غريب ن آ بار اي ر دود و غ ه روز زي يال، روز ب ايی و صراحت خ ود در صداقت تنھ که مختصر ب دنيايی 
با دست ھا را اين کش دست. شود می ام گم خورم، اما باز کاله اين روزھا کتک را می. ناک شد ترس ند ھا می بار  ست، از ھا ھر چه شکستنی المروت. بر
ياه جمعيت شوم البه گم می. شده، قد کشيده دوباره دنيا بزرگ. شکنند ی روز معلم تا دل و رفاقت و احترام، می ھديه وه س ادر ديگر  دست. الی انب ھای م
دارد می. ترسم ام اما، می ی کوچه و خيابان شده بچه... شده نشوم، پدر خميده قدر قدرت ندارد که گم آن امی ن که تم جاده  ن  سياھی جمعيت و اي .ترسم از 
تو ام می اش را بخواھی، دل راست. شود ترسم از اين دنيا که مختصر نمی می م در  ا را مختصر کن ا را مختصر. خواست دني م دني و ھ بود ت ايد الزم ن ش

اه من و انگارکن دنيا مختصر شده. بگو«: ھای مضطرب، يعنی که ات را بدوزی به اين چشم يی بايستی و نگاه کنی در من، کافی بود لحظه د در نگ باش
ه بی چشم ين لحظه ک و، در ھم تاده ھای ت د ايس ياِل تردي ه خ گارکن گذشته. رو ايم روب نده ان گو يی و آي کن کسی نيست، ب ی؟ می»  ...يی نيست، انگار  دان
اه نگاه. ی ترديد بود در تو، در تو و سايه دنيای من مختصر شده. يی ترديد سنگين است سايه د شد در چشم ات را که دوختی، اضطراِب نگ ھای ات تردي

اه. من که زمين را کاويد صدای تمام اين مدت پشت سرم را نگ و  ه ت ه ام می نکردم، ک ه کردی و می ام می صدای. شوم ات می روی کنی و روب يدم ک فھم
يی نيست، انگار کن صدايی نيست، مالِل گذشته. بگو«: کاويد، يعنی که ات زمين را می نگاه. شود يی دنيا در تو مختصر می لحظه يی نيست، ترِس فردا

خاطره. انگار کن پشت سر ھيچ نيست. تويی و من. يی نيست، اعترافی نيست محاکمه سايه می»  ...بگو. ی امروز است انگار کن فردا  ی؟  د دان ی تردي
ر. شد باز نام من که خشک شد بر زبان تو، ترديد بود که پشت سر من متولد. سنگين است دام ب من را م ام  ه ن د ک نگاه نکردم که کابوس فرداست، تردي

راوان است،. دعا نکردم. تمام اين مدت سر به آسمان بلند نکردم. کند زبان تو خشک می ياز ف ست، ن دنيا در تو مختصر نيست، دنيا در من مختصر ني
يا؛. سھم ما رنجی است که حتا رنج نيست. سھم ما اگر رنج نيست، رنج ديگران ھست. زاری فراوان، درد فراوان ايد يک رؤ ن است، و ش ما اي سھم 

نام من که يک لحظه، فقط. نگاھی که برای يک لحظه مردد نيست. ھايی که برای يک لحظه مضطرب نيست چشم. رؤيای يک لحظه که خواب نيست
آذر  17ھمان . است که خاطره شوی، زمان ايستاده پيش از آن. خواھد بگويد حاال ھر که ھر چه می. شود يک لحظه، بر زبان تو خشک نمی
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 روم با باد می
 

 
 
يد ھميشه. نيست. روم سراغ فرھنگ لغت يعنی چی نوستالوژی؟ می: کنم نوستالوژی فکر می: موضوع اين شماره/ نوامبر  23 ين فرھنگ لغت عم ا

گز بعد يادم می. کلمه کم دارد فور پست تين دنس  ام. آيد به ديکشنری زرد توی کمد که افتاده يک گوشه بی مصرف؛ فون عنی عالقه؟ حاال تم دنس ي فون
ام شود روی لبھ د  ه فکرش لبخن يد يادم نمی. ھيچ. شب ھی مرور خاطرات گذشته که کی و کجا يک چيزی بوده ک وابم می چشم. آ ته، خ ...برد ھام خس

شومينه می. پيچم دور خودم ھوا سرد، لحاف را می. شوم از خواب ھا بيدار می با صدای کالغ/ نوامبر  24حوالی صبح  ار  يادم می. روم کن ا  که تنھ يد  آ
د کرد تر شدم مامان تعريف کرده بود نزديکی ھا که بزرگ بعد ا پاھای يکی از بچه ھای عي د و ھای آن ج عل و دورش را بريدن به ن تند  پاه را بس ھای س

برای زنش شده شقه ی شقه جنازه تادند  نوز! ھا رحم بی. اش را فرس بود ھ خر؟ جنگ  د آ لرزش. چطور دلشان آم اه و  ھم پناھگ من، تصوير گنگ و مب
نی پنجره حاال دلتنگش باشم! نه. ھا توی ذھنم، تا آخر دنيا بيزار شدم از ھر چه جنگ و ويرا ه  ود ک ا خاک من نب مبر  24. آن ج ان/ نوا د. آھ .يادم آم

آدمھای لب... ھا، کلی مداد رنگی فروش ھای لب ساحل، بازار ماھی ھای مسافربری، آدمھای روس، صخره زنگ ساعت شھرداری، صدای بوق کشتی
ا می شکايت می... ساحل چشمشان به آسمان است و به دريا د آب در برند پيش فرماندار، يکی بايد به داد ماھی گيرھ وی جزر و م د جل يد، يکی باي رس

خراب می زند خانه کند، می شود، طغيان می دريا بی رحم است، شوخی ندارد، عصبانی می... آمد می ردم را  د ھای م نه. کن ان، خا بی خانم ای  ھای آدمھ
ان ھام چی؟ دلم براشان تنگ می شود ھمين جا بمانيم مامان؟ پس دوست نمی... چوبی آب گرفته شه! شود مام بود ھمي ان سبک  ھا را و آدم. بارم، بارم

ا گذاشتيم و می ھا را جا می يادگاری ياه باب اترول س وی پ بار لحظه چيزی نمی. نشستيم ت ه غ فيد ک ياه و س يک مشت خاطرات س ند جز  ا ما ...ھا، روزھ
صورتم لبخندی می... ی مرضی؟ تو دختر نسرينی؟ نوه! ـ آھان... آد؟ ـ من رو يادتون نمی. بردشان ھا از ياد می سال شان. نشست روی  من را ياد پس 

م جمع می ھا، بچه توی مھمانی. شناسم ھاشان را نمی ھر چند خيلی. ھای دور و دراز تھران ھنوز ھست فامل ديم و ھای فاميل که کم ھم نبودند، دور ھ ش
سر می ھای چای زن از بين سينی. کرديم توی آن ھمه شلوغی بازی می ه  ين ور آن ور ھای چادر ب ديم ا که می. دوي ان را دادشان  وا، خودم به ھ رفت 

خواب اق  ته می... سک سک: رسانده بوديم به ات وی آش رش ه ب ان داد بچگی خان مبر  25. ھام ازه سرد است/ نوا اد رنگ سبز لجنی. شھر ت من را ي
ن بی ھيچ درختی که می. زشت و بد قواره. اندازد می ن ور و آن ور و ھمي نده از آن ھمه شکوه و... بالد به دو تا مجسمه و چند تا غار اي چيز نما ھيچ 

وی جاده. رويم گذاريم روی کولمان و می بارمان را می. اصالت که يک روز داشته شايد با ت يادم نيست. ھا پاترول سياه با چ چيز  ديگر از آن شھر ھي
د. يکی بميرد. شد که فاميل دور ھم جمع شود چی می. ھمين. جز صدای خش خش موريانه توی کمد انباری سال. يکی عروسی کن عد  ھا دوری، يکی ب

فند و پول ھامان را از سر می دوباره بازی... ھا و برگردد ی مسگر ھای سيد اسماعيل شود و راسته دلتنگ کوچه پس کوچه ه گرفتيم توی دود اس ھايی ک
ه؟ می/ نوامبر  25نيمه شب . گشت دور سرمان تا کور کند چشم ھر چه حسود را می رای خاک ،خان نی دلتنگی ب د نوستالوژی يع يرم«: گوي چه. بم ام ب

خيلی ھم جای! برای چی تو بميری؟. ترکمنستان. نه مامان بزرگ«: گويم می. يک کم کمتر از عمو بزرگه. بابا را خيلی دوست دارد»  .رفته افغانستان
.خوابيم خوب می. خوريم خوب می. کسی کاری به کارمون نداره. خبری نيست. نه مامان بزرگ«: گويم می. ترسد يک باليی سرمان بيايد می»  !خوبيه

بازھم می راست می»  .کنيم خوب زندگی می نی؟  د افغانستان گويم يع ا می. گوي ختر عموھ د د د بع ستان«: گوين ن ترکمن بزرگ رفت ان  ھم»  .نه مام باز 
ی می. کنند بقيه تعريف می. ما که ديگر نيستيم. گويد افغانستان می نديم ما ھم کل ه چيز خوب است. خ ا ھم ين ج صدا. ا ی سرو  روسی حرف. آرام و ب
زه. خيلی ھم زشت. ست ترکمنی زبان سختی. زنيم می ی م يخ و ب اده خوش روس ھم زياد دارد، آدمھای  وق الع ند، ف ند دار د بل فيد ق ه دخترھای س ای ک

ا ير ام اس و فق ی دم خور می. لب ا پسرھای ايران وند زود ب ان نمی. ش ه تاجر بدش الی بچ د و ب د بن ی شوند آي وا می اين. ھای ايران ان و ن ه ن ا ب ند و ھ رس
ه کنند و جلوی عمه جان و زن عمو جان در می ھام دھانشان را پر می ھای آن مادر د ک ا و! ست مان فرنگی عروس: آين رای م ا ب ياه باب اترول س ھنوز پ
ای ھای بی ی مامان و عروسک تر شده از جھاز حاال نصفه نيمه باری که ھی سبک کوله. گرديم ايران زمينی از مرز بر می. مان جا دارد اثاث دست و پ

ا می. ی من و نه ھيچ نه شھر من و نه خانه. اين جا، جای من نيست. بندم نوستالوژی يعنی غربت؟ بارم را می/ نوامبر  26غروب . ھامان کودکی روم ب
ه ھا و بوی خاک باران خورده می شرشر شيروانی. زند توی چشم پدربزرگ اشک حلقه می. باد لوتم خان وی خ فن می. ام پيچد ت جا زنگ تل ندم از  ...پرا

که می خالی بينم، برمی تنھا، سوار اولين ماشينی  اران،  ته، خيس ب دربزرگ ؟... گردم، خس ير می. .. کجاست پس پ م ت ه قلب جا. ھا کشد تازگی آخ ک ک
د آدم می ه شب  رون ردن؟ نيم د م ا بع بر  26ھ ه/ نوام ر کجاست خان س آخ ه شب  پ م؟ نيم ه دلتنگش باش ن ک بر  27ی م ماره؛/ نوام ن ش موضوع اي

ھيچ کدام از! فوندنس يعنی عالقه؟ و افسوس. شود حتی کسی دلتنگ خاک اين سرزمين نمی. ھای دور و دراز ديگر خبری نيست از فاميل. نوستالوژی
يادم می. کند اين خاطرات، يک ذره حتی گرمم نمی چ کوچه تنھا  به پي يد  ه آ من از دور ی خان وی چھار چوب در و  د ت ام ق تاده تم که ايس پدربزرگ  ی 

ھيچ دوستی دست و پا نکردم برای خودم بس که بارم روی. من ھنوز ريشه ندواندم توی ھيچ کجای اين خاک! راستی پدربزرگ... لبخندی روی لبھام
يک. دوشم، ھی از اين خانه به آن خانه، از اين شھر به آن شھر حاال بگو باز؛ اين ھمه تنھايی چرا تو؟ تمام زندگيم ھمان چمدان سياه حاال توی کمد و 

... ی بلند مشکی و ديگر ھيچ چکمه

آيسا رشيد
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 سلطه و گفتماِن نوستالژی
 

 
 

شان سلطه نبوده ھای به مادر و پدرم، که نوستالژی
)٠ (

ت داده آن ه از دس ه چ م، جامع ده اي گِ زن ک و فرھن ت ی ارگاني ق در آن اس ه رقص. ی متحقّ ا و تران ه ھ ده ھای عام ردم، دھک ا ی م ھايی ب
شانه ھای شيب چراگاه ستی، ن چيزی بيش از آن ھا و جلوه دار و صنايع د شانه چه می ھای  د ھستند؛ ن ندگی و روش زيست نماين ھنر ز .اند ی 

به که از تجر ان  عی و ضرب و آھنگ زم ط طبي ا محي يق ب ستد و تطب ماعی، معيارھای داد و  ی روشی منظّم و با الگو، شامل ھنرھای اجت
 ]1[)١٣٧٨:١١۴جانسون، : ِوس؛ نقل از فرانک ريموند لی. (ديرين نشأت گرفته است

ِت سازد، حسرت و دريغ و آھی چه نوستالژی را از روايِت صرِف تاريخی ـ از يادآوری گذشته ـ متمايز می آن) ١( يا ضمنی در رواي شکارا  که آ ست 
: ]2[نويسد می) ١٣٨٠:٢٠-١٩(قائد . ی نوستالژيک درج شده امر و خاطره

د از دست تی باش اد موھب ه ي ه دل ب ن احساسی ک ه چني ته ب رای گذش غ ب ه دري تنی و سپری ای دوست رفته، ب بِب داش ه س ه دلتنگی ب ا ب ده، ي ش
 .گويند دورماندن از وطن يا جائی واقعی يا فرضی که فرد از حضور در آن محروم مانده است، نوستالژی می

ده داشتنی و سپری ی دوست گذشته) ٢( تالژيک،  ش سل گذشته است»  عصر طاليی«ی نوس بود ھنگامی آن: ن چيز خوب  ه  حترام. که ھم م ا ه ھ مردم ب
»زماِن حال«عصِر طاليی ھويّتش را از تضاّد با . تر بود تر و اخالق و قانوْن محترم ھا مھربان تر، شھرھا باصفاتر، انسان گذاشتند؛ روابْط مستحکم می

ھا سست و ھا و رفاقت ھا و ھمسايگی دانند؛ رابطه اکنون مردم احترام و ادب و اخالق نمی: پس، حسرت گذشته ھمراه است با لعن اکنون. کند کسب می
ده وار ش ِت دوره خ اقتی ھست، رفاق ر رف ه . ست ی خوشی اند و اگ اِه رومانتيک ب افت«نگ ا »  گماينش افت«تضادھايش را ب ته می»  گزلش ازد برجس .س

گان«در  ]4[)١٩٨٣(ست که جئوفری پيرسون  مفھومی»  عصر طاليی«) ٣) (]3[١٣٨٠:١٢٨کيويستو، ( حترام تاريخی از ترس: ھولي ل ا »ھای قاب
سأله«خوَرد ـ دوست دارد  ی خوب و خّرمش را می ھايی که زمانی جوان بوده و حاال حسرِت گذشته گويد که نسِل حاکم ـ آن او می. برساخته است ی م

شتباه ھا طوری وانمود می آن. را موضوعی بداند تنھا مختص زماِن حاضر»  جوانان ن ا خبری از اي وده کنند که انگار، در گذشته  راز. ھا نب پيرسون اب
ی نوستالژيک ـ يابد که در آن، گذشته ـ گذشته ای بسط می ھای جوانان، حول انديشه روی ی کج کند که درست موازی با اين استدالل، توضيح درباره می

ين دوره«جاست که ھر وقت بپرسيد که  جالب اين. گيرد در تضاد با اکنون قرار می ه ازش تعريف می ا وده؟ ی خوشی ک ی ب د، ِک ھای سال و سال»  کني
سال»  بيست«جاست که رقم تکراری  جالب اين»  .بيست سال پيش«: شنويد ھاست که اين پاسخ را می نسل ھای تصادفی نيست و کم و بيش تفاوِت شماِر 

بول گاھی فکر می) ۴(»  .سِن تو بودم وقتی من ھم. بيست ساِل پيش... آره«: شود طور کامل می ھا اين پاسخ. دھد بين دو نسل را نشان می ام! کنم، ق با تم
پس چرا با. شدند؛ گذشته خوب بوده، قبول مردند و به اقسام امراض مبتال می که مردم از نبوِد بھداشت می ھا که وجود داشته؛ با اين کمبودھا و نارسايی

ی جوان اين اط اخالق يدن، االن انحط د پوش اِس م ت؟ لب ند اس اال ناپس وده، ح نديده ب ته، پس ه در گذش ايی ک ه، کارھ ا را می ھم دران و ھ ی پ اند؛ ول رس
شان می ھا را در لباس ھای سياه و سفيدشان ـ که آن مان به عکس مادران اه ھای باِب روز و با مدِل موھايی که حاال تابوست، ن ا آه و حسرت نگ ـ ب د  دھ

ع می يا اکنون، پدر و مادرھا به. اند ھا، برايشان نوستالژيک کنند؛ عکس می شان دوره شّدت از سيگار من ی خود د؛ ول ِن جويی ی دانش کنن شان را در بط
ا چاشنی  خودشان شيطنت. اند گذرانده»  فرھنگِ َعلَف« نَدھای افتخار و ب ثل سَ د و اعالم می»  ھا گذشته که گذشته! داد«ھايشان را با آب و تاب و م کنن

ا خودشان و تربيت که با اين تر اين و عجيب. دھند پندارند و پاسخ می ی جنايت می اثرترين خطا را به مثابه ترين اشتباه و کم بعد، کوچک شان را ھمه، حتّ
رای»  .زماِن ما از اين خبرھا نبود... روزگار بدی شده«روند که  شمارند؛ بلکه، جامعه و عصر و دوره ـ ديگران ـ را نشانه می مقّصر نمی م ب گاھی ھ

وضع خيلی خرابه، اّما... تو خودت و برادر و خواھرھات رو نگاه نکن«گويند  ھا مقّصر نيستند، می نجات از اين تناقض که جامعه خراب شده ولی آن
ه. »ما مقّصر نيستيم«گويند  ترھا می بزرگ) ۵(»  !قبالًھا که اين خبرھا نبود ماج حمل يد آ د؛ پس چه کسی مقّصر است؟ باالخره اين وسط يکی با ھا باش

اِن. ھا مقّصرند ما مقّصر نيستيم؛ الَجَرم، آن: »ھا آن«در برابر »  ما«کند؛ از  چراکه نوستالژی، از تضادھا ارتزاق می ھای گفتم اصالً يکی از کارکرد
کرد روز به روز، وضع بدتر می. سلطه، متّھم کردن و زور گفتن: نوستالژی ھمين است دام  د اق پس باي ه مقّصر نشان. شود؛  يد گروھی را ـ ک شان با

م می نترل کني انه. شود آغاز می) moral panic(»  ھراِس اخالقی«طور، موجی از  اين. دھيم ـ ک اِت رس ه ای، خرده با تبليغ ان ب عنوان فرھنگ جوان
سلّط، ھا، به فرھنگ معّرفی خرده. گردد گروھی شديداً منحرف و خطری جّدی برای جامعه معّرفی می نگِ م عه از سوی فرھ رای جام دی ب ة تھدي مثاب

ه اعضای خرده خطِر موضع سبت ب ه ن ندة اعضای جامع ِش طردکن فی و کن به گيری من تی را  روه اقليّ داِم. دنبال دارد فرھنگ و گ اريخی آن اع اھِد ت ش
لی۴٠بيش از ( ١٩٩٨در . اتّھاِم قتل پليس بود  به١٩۵٢جوانی به ناِم ِدِرک بنتلی در  شته) سال پس از مرگ بنت ماجرا ندا ه او نقشی در  ، اعالم شد ک

ا و ارزش بنتلی، قربانی ترس عمومی جامعه شد؛ زيرا رسانه. است ه معيارھ د ک ان از حساب ھا، تبليغ کرده بودن فات جوان ته و تخلّ ھا، زير سؤال رف
تند قبالً ـ بيست سال پيش ـ ھمه به قانون احترام می: گفتماِن نوستالژی مسؤول قتل او و بسياری مثل او بوده است) تا چرينگتون، بی. (خارج شده .گذاش

ه »  ھا آن«. شناسند شان نمی ھای ھا ھيچ حد و مرزی برای ناھنجاری اّما حاال چطور؟ جوان برھم زده»  ما«خوشی و نظمی را ک شتيم،  ند دا د. ا پس، باي
ت ار را گرف ين ک وی ا مروز جل ن ا ماِن نوستالژی موجِب شکل. ھمي وده گفت قالبی و پس از آن خشونت ت ر  بر ضّد) mob violence(ای  گيری تفّک

انی می ته کس ه تصوير گذش ود ک الی را مخدوش کرده ش د ی خي ته) ۶. (ان ِف از گذش د تحريف و اغراق صورت در تعري وِن ب ِن اکن ی خوب، و در لع

اميرپويان شيوا
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داد، اگر ھمين«رسند، که  ھا به گوش می گويی ِ◌ خوبی، پيش-»  نماد«رفتنِن  شود و بعد، در رثای از دست نمادسازی می. گيرد می ه ای داد بي طور ادام
به واين»  ...پيدا کند رِم  لِب ن ه اضطراِب عمومی در قا ِخ ب ادِن دست جاست که کنترل، در پاس ی و نصايِح  کار افت ل«اندرکاراِن بھداشت روان گل و بلب
برای بھشِت گمشده. افتد گيری قضايی به راه می گذاری، خشونِت پليسی و سخت  قانون يا در چارچوِب خشکِ »  باشيد ی نوستالژيک، حسرِت عمومی 
الی و گذشته) ٧. (اند ی نوستالژيِک خيالی را مخدوش کرده ست که ظاھراً گذشته مجازاِت حق کسانی. شود ساِز کنترل بيشتر می زمينه ی نوستالژيِک خي

ه چيزی اش، ھمان طلبانه عمل سلطه ده دستش انداخت شعر خوب و گزن يد: ست که شل سيلور استاين در اين  م پرس ه مدرسه می«: دائي »روی؟ چطور ب
ه می«: دائيم لبخند زد و گفت»  با اتوبوس«: گفتم ودم، پابرھن و ب ّن ت ه س تی ب تر رفتم، آن من وق يد»  ھم دوازده کيلوم م پرس بار می«: دائي در  نی چق توا

چند«: دائيم پرسيد»  کردم کشيدم و گوساله از جا بلند می وقتی به سّن تو بودم، اّرابه می: دائيم خنديد و گفت»  ی يک کيسه گندم اندازه«: گفتم»  برداری؟
م وقتی به سّن تو بودم، ھر روز دعوا می«: دائيم گفت»  ام دو بار، ھر دو بار ھم کتک خورده«: گفتم»  ای؟ بار تا به حال دعوا کرده کردم و يک ذّره ھ

ودم«: آن وقت دائی بادی به غبغب انداخت و گفت»  نه سال و نيم«: گفنم»  چند سالته؟«: دائيم پرسيد»  خوردم کتک نمی سالم... من وقتی به سّن تو ب ده 
» بود

ران ؛ منتقداِن فرھنگ؛ ترجمه)١٣٧٨(جانسون، لزلی  ]1[ د؛ چاپ اّول؛ تھ و : ی ضياء موّح د  ]2[طرح ن د، محّم خاطرات و ؛ دفترچه)١٣٨٠(قائ ی 
ه ھای بنيادی در جامعه ؛ انديشه)١٣٨٠(کيويستو، پيتر  ]3[طرح نو : فراموشی و مقاالِت ديگر؛ چاپ اّول؛ تھران ی منوچھر صبوری؛ شناسی؛ ترجم

 Pearson, G. (1983); Hooligan: A History of Respectable Fears; London: Macmillan ]4[نشر نی : چاپ دّوم؛ تھران
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 دريچه
 
  لئونارد کوھن 

 بشنويد. ايم از لئونارد کوھن را انتخاب کرده» سوزان«انگيز  برای اين شماره ھزارتو ترانه نوستالژيک و خاطره
 

Suzanne takes you down to 
her place near the river 
You can hear the boats go by 

You can spend the night beside her
And you know that she's half crazy

 
  نامه ھمشھری جوان ِويژه 

قل. مان است ھای دوران کودکی ھمشھری جوان اين ماه ويژه کارتون رده است حدا کارتون پخش ک وان  به عن کت  ين ممل تقريباً ھر چه که تلويزيون ا
يا برش يک سی. نامه يک ستونی دارد برای خودش در اين ويژه ه گو با دوز. ھا را دارد ھايی از کارتون دی ھم ھمراھش ھست ک خالصه نوستالژی 

 .ھا تمام کرده باشندش البته قاعدتاً بايد دکه. باال

 
  نامزدی طوالنی 

 فرانسه / 2004/ ير ژونه  ژان پی
 !ھيچ خبری نيست. تان ندھد اما اين عکس روی پوستر قلقلک. قرار است از اسمش که پيداست داستان از چه

د از »  ژونه«آخرين فيلم جناب »  نامزدی طوالنی« لی«است که درست بع تانی از »  اَم ر اساس داس ا ب تين جپريسات«و گوي » سباس
ه اين. تصورش کنيد»  اَملی«ی  شود ھم قد و قواره اما دليل نمی. ساخته ودرام پشت جبھ ی ایِ  يکی مل ار يک   معمول ای است از روزگ

ھی »  اَملی«ھای آخر جنگ دوم، که اگر سعی کنيم  دختر عليل فرانسوی در سال گيريم، گا قرار ن أثيرش  يم و تحت ت موش کن را فرا
 .اما فيلم بدی نيست. برد حوصله سر می

ان تصاوير  ی«تصاويرش ھم اژ خاص . ست»اَمل ان دکوپ نز الينفک و ھم ان ط ه پیژان «ھم ر ژون ا ارجاع»  ي ای فوق ب اده ھ ه را دارد الع .اش، ھم
ست، و  گويند در ھاليوود از خوِد فرانسه ھم محبوب داشتنی که می ی دوست »ادری توتو«ی  اضافه به اور نمی»  جودی فاستر«تر ا م دارم ب د که حت کني

 . اش  و روتر از ھميشه چشم پيرتر، اما بی. خودش باشد
شيد نطق می.  تميزش را پيدا کنيد که غصه ندارد دی وی ی دی اگر نسخه د ھر مدل طالب با تيد، از. کن د نيس م بل بان فرانسه ھ يد و ز دا نکرد ما اگر پي ا

ه مجبور. اش ھم آمده دی با زيرنويس فراسی وی خبر مّوثق داريم که دی. شود گيرتان نمی تان تخت باشد که چيزی دست ھمين حاال خيال د ک گير بياوري
 . نشويد نودوسه دقيقه ماتم بگيريد

 
  يک درخت، يک صخره، يک ابر 

 ھای کوتاه دو قرن اخير، برگردان حسن افشار، نشر مرکز ترين داستان برجسته
ھا را يکجا جمع نتيجه کتابی قطور است که در سه دوره زمانی زيباترين. ھا ھستند ھای کوتاه جاودان کدام اند داستان اند تصميم گرفته سه نفر آدم نشسته

ضيافت. ھا و با زيباترين بانوی دنياست  ترين لباس ترين شھر دنيا، در فاخرانه خواندنش مانند گذراندن يک روز آفتابی در لوکس. کرده است تاب  اين ک
 .انتھای ادبيات است بی
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 ی آخر صفحه

 ی پاک و پر نور يک گوشه
 

 
 

خاک. بود ھا افتاده بود که از برخورد نور چراغ با برگ يی نشسته پيرمرد در سايه ان  خاک را فرومی ھنگام روز خياب رد و  ا شب گ ود ام شاند و آلود ب ن
اوت را حس جا بی  شب آن ِجا بنشيند چون کر بود و در آن وقت داشت تا ديروقت آن پيرمرد خوش خدمت دو پيش. کرد می سروصدا بود و پيرمرد اين تف

بيرون می کند پولی نمی دانستند وقتی مست که مشتری خوبی بود چون می کافه خبر داشتند که پيرمرد اندکی مست است و با اين م از پردازد و  رود چش
ه«: ھا گفت خدمت يکی از پيش. داشتند او برنمی يش می ھفت ه به خواست خودشو سر ی پ ده» « چرا؟» « .نيست کن د ش چی» « از چی؟» « .بود ناامي ».ھي

پول» « طور ھيچی؟ چه« ته آن»  .داره آخه  ه، نشس ِک دِر کاف واِر نزدي ناِر دي يز، درست ک ِر يک م م، َس ار ھ ه ھا کن ه می تابی را نگاه بودند و م د ک کردن
سايه ميزھايش ھمه خالی بود به ر  بر سر آن، زي رد  ه پيرم اد تکان ی برگ جز يکی ک با وزش ب ه  ته می ھايی ک ند، نشس ختر و سربازی از. بود خورد د

با عجله می. انداخت ی سرباز برق ِی يقه ی برنجی روشنايی خيابان روی شماره. جلوی کافه گذشتند نار او  ود و ک سرش نب چيزی  يکی از. رفت دختر 
که می» « .کنن اش می ھا بازداشت دژبان«: ھا گفت خدمت پيش به اھميتی نداره، چون کسی رو  ته  ه می» « .زده تور خواس به من ک وی خيابون گم  ھا تره ت
ه پالس يرش می دژبان. نباش ا گ ه پيش از اين. آرن ھ ج دقيق ا رد پن دن ج ته»  .ش ايه نشس ه در س رد، ک الس پيرم ا گي ه پيش بود، ب ار ب د ب تی زد اش چن .دس
رد»  .شی مست می«: خدمت گفت پيش»  .يه بَرندی ديگه«: کرد و گفت پيرمرد او را نگاه»  خوای؟ چی می«. خدمت جوان باالی سرش رفت پيش پيرم

ه خيال داره تا صبح اين«: کارش گفت به ھم. اش را کشيد رفت خدمت راه پيش. شد به او خيره ا بمون ياد ديگه خواب. ج ر از وقت نمی ھيچ. ام م شه زودت
ندی و يک پيش پيش»  .بود نيست کرده ی پيش خودشو سربه کاش ھفته. خواب باشم ساعت سه تو رخت خوان دستی ديگر از روی پيش خدمت بطری بَر
ی پيش کاش ھفته«: به مرد کر گفت. دستی را روی ميز گذاشت و گيالس را از بَرندی پرکرد پيش. زنان به سوی ميز پيرمرد رفت کافه برداشت و قدم

ه سر خدمت آن پيش»  .يه کم ديگه«: کرد و گفت اش اشاره پيرمرد با انگشت»  !بودی نيست کرده خودتو سربه دی در گيالس ريخت ک در بَرن رفت و از ق
سته پيش ی گيالس توی پيش بدنه بود، سرريز شد دستی، که روی يک د رد گفت. دستی  ون«: پيرم د و پيش»  .ام ممن ه برگردان به کاف خدمت بطری را 

ه؟ خواست خودشو سربه چرا می» « .کنه می ھر شب مست» « .االن ديگه مسته«: کارش، نشست و گفت دوباره سر ميز، کنار ھم چه» « نيست کن من 
کرد؟» « .ش بردارزاده» « اش داد؟ کی نجات» « .آويزکرد خودشو از يه طناب حلق» « خواست خودشو بکشه؟ طور می چه» « !دونم می ارو  »چرا اين ک
رای نجات روح« ول داره؟ چه» « .اش ب دری پ مه» « ق سالی داره» « .يک عال تاد  اد کاش راه می» « .ھاست اش بيش از اين سن و سال» « .االن ھش افت
مونه چون بيداری رو دوست تا ديروقت می» « اين ھم شد وقت خواب؟. خواب باشم شه زودتر از ساعت سه توی رخت وقت نمی ھيچ. ش رفت خونه می
تم» « .داره ا نيس ه تنھ ن ک ت، م ت زن. اون تنھاس وی رخ م ام ت ته» « .اَمه راه به خواب چش ت زن داش ه وق م ي ه دردش» « .اون ھ ه زن ب ه ديگ االن ک
ه تو از کجا می» « .خوره نمی ه زن حال و روزش ب ه برادرزاده» « .تر باشه دونی؟ شايد کنار ي ه نجات. دونم می» « .رسه ش می ش ب تی ک ».اش داد گف

ستن ھمه اين» « .يه آدم پير چيز کثيفی. قدر پير بشم ندارم اين من يکی خوش« ين پيرمرد تميزي. طور ني ه می. يه ا زه خوره نمی چيز ک ه. ري تا االن ک ح
ه»  .گی دارن توجھی نداره ھايی که کار و زنده به آدم. ش رفت خونه افتاد می کاش راه می. اِشو ندارم چشم ديدن» « .اش کن مسته، نگاه رد، گيالس ب پيرم

داخت و آن ه ان ر محوط ه سراس اھی ب ه پيش دست، نگ اه ب دمت گ م خ الس. دوخت ھا چش ه گي اره ب ا اش ت ب ه«: اش گف دی ديگ ه بَرن ه پيش»  .ي دمتی ک خ
ه ھا و خارجی زدن با مست ھای احمقی که موقع حرف داشت باالی سرش رفت و مثل آدم عجله د، گفت ھا را می ھا بعضی کلم نه،«: اندازن امشب ديگه 

د نه، تموم«: داد و گفت سرتکان. کرد ی ميز را با حوله پاک خدمت لبه پيش»  .يکی ديگه«: پيرمرد گفت»  .الزم االن بست ا برخاست»  .ش رد از ج .پيرم
ام آورد، پول مشروب را پرداخت و نيم پِسه يک کيف پول چرمی از جيب بيرون. ھا را به آرامی شمرد دستی پيش ه خدمت او را می پيش. داد تا انع د ک دي

ه ش گرفت ان را در پي دم بود و می خياب ار ق ا وق ا ب تواری ام ا نااس ه ب ود ک يری ب يار پ رد بس ت، م دمت پيش. زد می رف يدند دری ھا پشت خ اال کش .ھا را ب
خوابم  می» « .چرا نذاشتی بمونه مشروب بخوره؟ ھنوز دو و نيم نشده«: نداشت، گفت خدمتی که عجله پيش ه ب رم خون يا زود» « .خوام ب ير  يه ساعت د

وی مگه نمی. زنی می تو ھم مثل پيرمردھا حرف» « .خوره يه ساعت به جايی نمی» « .کنه برای من فرق می» « کنه؟ چه فرقی می تونه يه بطری بخره ت
گی، راست می«: داشت، گفت باشد و فقط عجله انصافی کرده خواست بی خدمتی که زن داشت و نمی پيش»  .شه جا نمی ھر جا که اين» « ش بخوره؟ خونه

شوخی» « کنی؟ توھين می» « ری خونه؟ ترسی زودتر از ھر شب می تو نمی» « .شه جا نمی ھرجا اين با،  که عجله پيش»  .کنم می نه، با داشت دِر خدمتی 
داری، کسب و تو جوونی داری، اعتماد«: خدمت پير گفت پيش»  .نيستم يی مشکوک ذره. دارم نه، من اعتماد«: شد، گفت کشيد و بلند که می آھنی را پايين

م، نداشته وقت اعتماد خير، من ھيچ» « .ھر چی من دارم تو ھم داری» « .جز کسب و کار چيز به ھمه» « تو چی کم داری؟» « .چيز داری کار داری، ھمه
توی اِشون می ھايی ھستم که دل من از اون آدم«: خدمت پير گفت پيش»  .کن کن، بابا، پرت و پال نگو، درو قفل ول» « .جوون ھم نيستم ا ديروقت  خواد ت

اج ھايی که خيال خوابيدن ندارن، کنار اون ھا باشن، کنار اون کافه ه چراغ احتي شب ب خوابم من می» « .دارن ھايی که موقع  ه بگيرم ب رم خون ».خوام ب
فرق«: بود به خانه برود، گفت خدمت پير، که ديگر لباس پوشيده پيش م  گو اين. داريم ما دو نفر با ھ ست،  اد ني ی و اعتم ِر جوون قط س ھا که اين حرف ف

اج داشته رم ناراحت بندم و می که درو می اَن، چيزی که ھست من ھر شب از اين چيزھايی خواستنی ه احتي ه کاف ه ب ».باشه ام، چون ممکنه کسی باشه ک
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ياده برو بابا، مشروب« از باشه ز و نمی» « .فروشی که تا صبح ب ه اين. فھمی حرف من يه کاف ا  پاک و دل ج وره، روشنايی ی  به، پرن سبه، از چس ش منا
ا و کرد و گفت چراغ را خاموش»  .خداحافظ«: ديگری گفت»  .خداحافظ«: خدمت جوان گفت پيش»  .ھا رو ھم داره ی برگ ھا گذشته، سايه اين گو را ب

حتا الزم نيست که آدم. آری، آھنگ ھم نباشد نباشد. آھنگ ھم نباشد نباشد. چسب باشد روشنايی به جای خود، اما جا ھم بايد پاک و دل. داد خودش ادامه
بود. ترسيد؟ ترس و وحشتی در کار نبود از چه می. شود کرد که در اين وقت شب کار ديگری نمی گاه بايستد، گو اين باوقار کنار يک نوش ا ھيچی  تنھ

ظم. اش ھيچی بود و مردی که ھيچ بود ھمه. شناخت که خوب می پاکی و ن ندکی  يی در آن عده. تنھا ھمين بود و فقط به روشنايی بود که نياز داشت و ا
اد. اش ھيچ بود و باز ھيچ و ھيچ وباز ھيچ دانست که ھمه اما می. باشند اش کرده که احساس آن  اند بی کرده گی زنده .ای ھيچ ما که در ھيچی، نام تو ھيچ ب
ه در ھيچ است ی تو ھيچ در ھيچ باد، ھمان رو تو ھيچ باد، اراده قلم ه. گونه ک يچ روزان يچ، ھ ن ھ ا را ھيچ در اي چ م ا عطاکن و ھي به م ما را  مکن، ی 

چ کنيم و ما را به درون ھيچی ھيچ می ھای خود را ھيچ گونه که ما ھيچ ھمان از ھي ان دار، و ب چی در ام چ،. مکن اما از سر ھي سراپا ھي يِچ  ر ھ درود ب
ا توست چ ب يز نوش لب. ھي ار م د زد و کن ه روی خن تاد ک اه ايس اری ديده اش يک قھوه گ د می جوش بخ ت متصدی نوش. ش اه گف وری؟ چی می«: گ »خ

اه گفت متصدی نوش»  .ھيچی« ه«: گ ه ديوون م ي از ھ د و روی»  .ب ه پيک کوچک«: خدمت گفت پيش. اش را برگردان اه پيک را متصدی نوش»  .ي گ
خوب و دل«: خدمت گفت پيش. اش پرکرد برای ا نوش نور چراغ  به ام اک نيست چس گاه متصدی نوش»  .گاه پ ه او ن نداد گاه ب ی  ا جواب در آن. کرد ام ق

فت ود و ديروقت بود که ديگر جايی برای گ گه می«: گاه گفت متصدی نوش. گو نب يک کوچيک دي ون«: خدمت گفت پيش»  خوای؟ يه پ و»  .ام نه، ممن
ود آمد، يک کافه اش نمی ھا خوش ھا و مشروب فروشی گاه از نوش. بيرون رفت ون بی. ی پاک و پرنور چيز ديگری ب ه سوی آن اکن د ب که ديگر فکرکن
ه خواب می خواب دراز می در رخت. رفت اش می خانه و اتاق وع صبح ب خودش می. رفت کشيد و سرانجام در طل ايد از بی«: گفت با  ی باشه ش .خواب

چاپ ارنست ھمينگوی، بھترين داستان»  .ش دچارن ھا به خيلی اه،  شارات نگ د گلشيری، انت ه احم ھای ارنست ميلر ھمينگوی، گزيده، ترجمه و با مقدم
 1384اول، 
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 ی اول صفحه

 ھزارتوی سال دوم
 

 
 
ه نوشت اينترنتی که بنا به سابقه اين نامه دعوتی است به يک ھم« رار است ای نه چندان دور و نه چندان مشھور، ھزارتو نام گرفته است؛ حلق که ق ای 

 »...ھای مختلف، متنافر و حتی متقاطع باشد ی اختالط ديدگاه توسط عالقمندان ادبيات و فرھنگ بسته شود و عرصه
مه و شديم اين سرآغاز نا ا آن وارد ھزارت ه ب بود ک د شديم يک. ای  وی وجود متول ل در ھزارت رای. سال قب ی ب يديم و ھزارتوي م انديش با ھ اه  ه م ماه ب

برای جمع... سرگردانی برگزيديم؛ سکوت و مرگ تا ترديد و جنگ و و  الگرد ھزارت مروز در س ان سرگردانيم و ا اقی کماک شد ولی ب اد  مان کم و زي
 .ايم نوشته» نوشتن«

قدم اول. تالش و تمرينی برای با ھم انديشيدن بود) اين دوازده شماره(ھزارتوی سال يکم  داريم  ار جمعی ن دانی در ک ابقه چن ه س انی ک ا ايراني برای م
غه شايد مھمترين وجه. تواند تمرين و تحمل و ارتباط با ديگری باشد که در اين يک سال برداشته شد می کم دغد وی سال ي ی مشترک نوشتن ی ھزارت

ی نتيجه. حلی ارائه کنيم ای از مشکلی باز کنيم، داوری کرده و راه بنا نداشتيم گره. بود، چيزی مانند نوشتن برای نوشتن در معنای شخصی و فردی آن
تانه. اين رويه جدايی از جريان دنيای بيرون در ازای تمرين و ھماھنگی جمعی بود کم در آس وی سال ي ه ھزارت وی سال دوم امروز با تجرب ی ھزارت

اع در حد ن فرھنگ و اجتم ا و محرک در مت اليتی پوي اد فع قصد داريم گامی به پيش برداريم و بنويسيم نه برای صرف روايت کردن، بلکه برای ايج
دن و می. تفاوت باقی بمانيم اعتنا و بی گذرد بی خواھيم در مقابل آنچه که می و نمی»  نوشتن کنشی اخالقی است«. خودمان اقی مان برای ب نويسيم نه فقط 

بول می. ھايمان، برای دينی که بر گردن داريم خوانده شدن، بلکه برای آرمان رای قضاوت کردن و ق نويسيم برای شرکت در رويدادھای اين جھان، ب
 .ھايمان مسؤوليت داوری

.تر کاربران دنيای مجازی فارسی مان ساکنين اين شھر مجازی ھستند، در نگاھی کلی ی ھزارتو در وبالگستان بيشتر مخاطبان گيری حلقه دليل شکل به
ه شته و ب دان جايگاھی ندا د چن ه مجازی نق ين جامع گه در آداب و رسوم ا شيه و بی جز  فق و مخالف ولی گاه دعواھای پرحا ا نظرھای موا محتوا و ي

برانگيزی که منجر به ديالوگی بين متن و خواننده شود احساس منفعل، بازخورد ديگری رواج نيافته است و نياز و ضرورت نقد سالم، سازنده و چالش
و. شود می با وجود اشتياق ھزارتو به بازخورد و استقبال خوانندگان از ھزارتو کم پيش آمد دوستی اين زحمت را بر خود ھموار کند و نقدی بر ھزارت

خروج از فرآيند انتقاد امری سازنده و صيقل. بنويسد رای  نايی ب ه مع يا ب دھنده است، مشارکتی است پويا و فعال از طرف مخاطب برای طی مسير و 
 .نياز نيستيم مان بی ی ھزارتوی سال دوم از نقد و نظر خوانندگان برای ھمين در تجربه. راھی و سرگردانی در ھزارتو گم
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 فھم –زبان  –نوشتن 
 

 
 

ه می ھر زبانی را شايد بتوان در زمينه رای ای غنی دانست؛ آنگونه که شايد در زمينه ھای ديگر نتواند آن انتظاراتی را ک د، ب ر آورده کن شود داشت ب
قی. نمونه زبان مادری ما، فارسی ا با زبان فارسی در شعر بسيار فربه و غنی است، ھمانطور که از تعداد شعرا و آثاری که به نظم از آنھا در ميان م

مدعا را می. توان دريافت، اما ھمين زبان در زمينه علم و دانش و نيز فلسفه دارای فقر و نقصان است مانده است می ن  ون شاھد اي ه مت توان در ترجم
ياری اند و مترجمان آنھا در مقدمه از اين سخن گفته فلسفی جستجو کرد و يافت که تا کنون به چاپ رسيده ان فارسی بس اند که به علت ضعيف بودن زب

ای به کار رفته است و آن منظوری را که در متون  از لغات و اصطالحات را بايد توضيح دھند که در اين متن، اين جمله يا اصطالح به ازای چه کلمه
ايی می. معمولی دارد در اينجا ندارد مراد خود راھنم ه منظور و  ا از برداشت نويسنده با اين توضيحات خواننده را با ب د ت يری کن ھای ناصواب جلوگ

د کند، البته قابل ذکر است که خود اين توضيحات می رد  می. تواند تفکر نويسنده را تقليل دھ ه ف د ک که گويش میگوين انی  ان زب ز با ھم ان ني ا ھم د ب کن
ن امر باعث می -ھمانگونه که در غرب معمول است-توان تفکر فلسفی و علمی  کند؛ آيا با زبانی مانند زبان فارسی می تفکر می ا خير؟ ھمي داشت ي

سيم ھا و تفکرات خود دچار مشکل شويم و نتوانيم آنگونه که خود عالقه شود که ما برای نوشتن ايده د تفکر. مند ھستيم بنوي ه بخواھن کار کسانی ک پس 
ھا و) کنم آنگونه که در غرب رايج است تاکيد می( فلسفی  و آوری  داشته باشد و مھمتر از آن بنويسد و به ديگران عرضه کند، بسيار دشوار است و ن

ن. جعل واژگان در خور تفکر خود را بايد داشته باشند به اي د  رادی معتق که، اف ن است  ا نسبت داد اي بان ھ مامی ز به ت نکته ديگری را که شايد بتوان 
ه می رود و يا به عمد جا می ای از کلمات را در ھنگام نوشتن يادش می ھستند که نويسنده پاره ی آنچه را ک باال گذارد و نمی نويسد، ول شود از سطور 

ان شکل نمی ه ھم ه انديشه را ب رد نتيجه گرفت اين است ک ديل ک ه نوشتار تب ان می. توان ب ته چه زم ا دانست؟ پرسش را توان نوش ھی از معن ای را ت
توان به علت آنکه پيچيده ھستند و دشوار آيا نوشته ھايی که از لحاظ روانی متن و واژگان دارای پيچيدگی ھستند را می: تر مطرح کنيم ای واضح گونه

سته ا کسی متوجه فھم، از لحاظ محتوايی غنی دانست و يا آنکه به گفته پوپر در پشت ظاھر پرطمطراق، خوا د ت ان کنن خود را پنھ ضعف فکری  اند 
ی ه صورت کل دا و ب دگر، دري د ھاي انی مانن ته کس د نوش ن منظر باي ا از اي دارد؟ آي ود ن يزی در خور وج تار چ اظ فکری در آن نوش ه از لح ود ک نش

تن ھای بر جای مانده توان از نوشته ای را می نويسندگان پست مدرن را خالی از فکر و ايده در خور دانست ؟ آيا ھر نويسنده اش شناخت يا خير؟ و يا م
خواھد که او را از البه الی نوشته ھايش بشناسند يا خير؟در اينجا با موجود دارای موجوديتی مستقل از خود نويسنده است؟ و يا اينکه خود نويسنده می

سنده روييم؛ به طور مثال اينکه آيا واقعا می ای از سواالت روبه  پاره ھايی را ممکن شود نوي چه جا تو بيوگرافی او؟  خير، حتی از ا ا  شناخت ي ای را 
ه ھر روی داوری ھايش سانسور کرده باشد و يا در چه زمينه است خود در نوشته ا ب سنده از روی ھايی غلو کرده است؟ ام شخص نوي ورد  ھايی در م

يا خير ھايش شکل می نوشته شته باشد  د دا ا واقعيت پيون نده را شناخت، . گيرد که ممکن است ب وان خود نويس متر از اينکه بت ما مھ ار(ا ژه در آث بوي
ھايش ھمانگونه که خود وی مد نظر دارد فھم کرد و دريافت؟ برای شناخت تفکر نويسنده بايد تمامی توان انديشه يک متفکر را از نوشته آيا می) فلسفی

انی ی-شرايط او را دارا بود تا بتوان ھمان چيزی را که او بدان فکر کرده است دريافت، چه از لحاظ زم حاظ روحی روان ن. مکانی و چه از ل بنابراي
کرد توان نوشته معتقدم که ھيچگاه نمی م  تار در آورده است فھ به نوش کرده و  يی. ای را ھمانطور که خود نويسنده فکر  ن برداشت ھا ع در چني در واق

توان بر حق دانست، ھای متفاوتی که از يک متفکر وجود دارد کدام يک را می گيرد؛ اينکه در ميان برداشت است که مباحث ھرمنوتيک و فھم در می
. اند و ھم محافظه کارھا توان از ھگل نام برد که ھم چپ گراھا از افکار وی استفاده کرده برای مثال می
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 دنيای نوشتن يا نوشتن درباره دنيا
 

 
 
توانيد خودتان را گول بزنيد و از پيشه خودتان اميد نوازش و الاليی داشته نمی. توان اميدوار بود که با نوشتن بشود تسکينی برای اندوه فراھم کرد نمی
د، اند که من با نااميدی خواسته ھای پايان ناپذير خالی و متروکی بوده در زندگی من يکشنبه. باشيد ام چيزی بنويسم که در تنھايی و خستگی تسکينم بدھ
م نتوانسته. ھا و جمله ھا آرام و آسوده ام کنند تا کلمه يک سطر ھ شه پسم زده. ام بنويسم ولی  ند او نمی. پيشه من ھمي من بدا چيزی از  د  يا."خواھ ناتال

نزبورگ ويش می"  گي ه خ ه توصيف پيش ه ب ايی اينگون نده زن ايتالي ردازد نويس ه. پ ودش پيش ه خ ه گفت ت:"ی او ب ه ھس ت ک ن اس ن." ھمي ا اي ی ب ول
ه رمز و راز درون خويش را در پستی و." بھترين پيشه دنياست"ھمه چه آنجا که قرار است روايتگر تنھايی انسانھا در بطن زندگی باشد، چه آنجا ک

مه ھر نوشتنی را نمی.جويد بلندی ھای ھمين زندگی می ن ھ ا اي ن پيشه دانست پيشه او نوشتن است ب ر انتخاب اي ه. توان دال ب ن روست ک ايد از اي ش
توان کتاب ساخت،بلکه ھا نمی با کنار ھم چيدن جمله:" کند که  ای چون ويرجينيا وولف در توصيف نوشتن بر اين نکته ساده اما عميق تاکيد می ه نويسند

ديل می."ھا تاق و گنبد ساخت تا کتاب شکل بگيرد بايد با جمله ناک تب سخت و درد ی  ه مرارت ه ب ن زاوي ه.شود نوشتن از اي که آن را ب ھمان وضعيتی 
ند آن.عرق ريزان روح تشبيه کرده اند کاملی از پست و بل م توصيف  ه ھ يزان نوشت ک با اين وصف چگونه می توان نوشته ای درباب ھمين عرق ر

توان خود را ازمخمصه نمی توان از آن اميد نوازش و الاليی داشت، چگونه می"گينزبورگ"باشد، ھم حق مطلب را درباره آن ادا کند؟وقتی به زعم 
رار. نھد اين گرفتاری ھراس انگيز نجات داد؟کارلوس فوئنتس ھراس انگيز ترين تصوير را در برابر ما می ه ق ا ک گران، آنج ا دي اب خودم ب او در کت

ی ه سروانتس. آورد است دنيای داستانی سروانتس را برای ما توصيف و تشريح کند،دن کيشوت بينوا را به ياد م ثر جاودان شوت در بخشی از ا دن کي
شود ، کتاب دن شود که کتابی که د ر اين چاپخانه چاپ می ای با رئيس چاپخانه متوجه اين نکته می افتد،بعد از مکالمه ای می آنجا که گذارش به چاپخانه

ا.آورد و دن کيشوت از ورای آن ، خاطرات خود را به ياد می.کيشوت است ه ذھن م ن موضوع ب بار ديگر اي ه ھراس انگيز يک ن نکت اد آوری اي با ي
نده. اس. شود؟وی  آيد که ھدف از نوشتن چيست؟ و اصوال نوشتن به چه فرايندی نياز دارد و امر نوشتن به چگونه موضوعی گفته می می ل، نويس نايپ

ه شريف:"افزايد او در توضيح اين نکته می.نامد خود می"  رويای"  ھندی االصلی که برنده جايزه نوبل نيز شده اين فرايند را ا حرف نوشتن برای من تنھ
ه. از اين نظر شريف است که با حقيقت سر و کار دارد. است ه تجرب د ب ه بتواني د بايد به دنبال راھھايی باشيد ک يد. تان بپردازي يد آن را درک کن يد. با با

د نويسنده مراکشی االصل فرانسوی نوشتن را بدون زندگی کردن غير ممکن می"طاھر بن جلون"اين در حالی است که ."دنيا را درک کنيد نه.دان چگو
رد و او را در توان ھمه گفته می به نوشتن ک وم نوشتن و چرايی آن رسيد؟اصال چه چيزی انسان را وادار  ه درک درستی از مفھ ھا را رھا کرد و ب

ن حوزه دارد ته از. ادامه دادن به اين امر ياری کرد؟پاسخ دادن به اين پرسش نيازبه مراجعه به تاريخ و تفحص چندجانبه در اي ن نوش ه در اي مری ک ا
ر.توان ما خارج است د براب ان را چن ات جمعيت جھ ه ادبي آيا بايد اين سخن ژوزه ساراماگو نويسنده پرتغالی برنده جايزه نوبل را مد نظر قرار دھيم ک

ست ا.کرده ا ا الق به م ه از ھستی را  تا مفھومی ديگرگون ه  رار گرفت ر امر واقعی ق ه است؟ امر مجازی در براب له نھفت ين جم فی در ا ه ظري چه نکت
می کند؟يکبار ديگر خود را از ھمه اين پرسش ان ھا رھا  ا جھ ی ي ان بيرون ر جھ غير واقعی در براب ا امری  ه امری ھنری ي ه مثاب کنيم و نوشتن را ب

به. دانم من از اين زاويه نوشتن را القای مفھومی ھنری از جھان به مفھوم واقعی می. گيريم واقعی در نظر می به معنايی ديگر دوست دارم نوشتن را 
خود را توان گفت که نوشتن به مثابه يک واقعيت ھنری خود و چارچوب به تعبيری می. مثابه تحميل يک امر ھنری به امر واقعی در نظر بگيرم ھای 

فزايش می. کند به جھان خارج تحميل می د شايد از اين روست که ساراماگو دوست دارد که بگويد ادبيات جمعيت جھان را ا طن. دھ ه در ب ای نھفت معن
يل. ھای جھان بيرونی است اين سخن ھمان القای حد و حدود ھنر به چارچوب و تبد ه جل الی و رو ب ه امری متع اھيم ب ن مف نوشتن با در نظر آوردن اي

ی اصلی گيرد، مھم ھمان رمز نھفته در پس ھر نوشتاری است که منازعه ھا در چارچوب کدام يک از علوم قرار می مھم نيست که اين نوشته. شود می
ات خالصه می شايد از اين روست که ژاک دريدا ھمه نوشته. کند خود را جدال با جھان بيرونی جستجو می د ھا را در حوزه ادبي به زعم او تمامی. کن

رده ھا را ادبيات می او ھمه نوشت.ھای خود را در چارچوب ادبيات به نگارش در آورده اند مکاتب علوم انسانی ھمه نوشته يد ک ه تاک نامد تا بر اين نکت
يری می. باشد که نوشتن چيزی جز القای امر غير واقعی به جھان واقعی نيست تازه در به تعب د آوردن جھانی  مل پدي ته ای حا ھر نوش که  توان گفت 

ن تنھا از اين طريق است که می. برابر جھان خارجی است ه تبعيت از فرامي توان دنيايی تازه در برابر جھان بيرونی نھاد و آنگاه مخاطب خويش را ب
. گيرد اش را از اندوه مطربان وام می دنيايی که به زعم بھرام بيضايی نويسنده و کارگردان شھير ايرانی شادمانی. اين دنيای تازه وادار کرد
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 کنم نويسنده شوم؟ برای چه آرزو می
 

 
 
ھم نيست  شويد که آرزوی بی وقت متوجه می ھرچه خواستيد بگذاريد، آن»  من«جای ضمير . اين يادداشت لزومن شخصی نيست( ه.) اساسی  روزی ک

ايد اگر. ی نوشتن تا اين حد تکراری و مزخرف باشد کردم که نوشتن درباره ی، اين مجله، فکرش را ھم نمی  شماره سر شوق آمدم از موضوع اين ش
شتم و چيزکی کردم و می کم تخيلی می و يا گرم شدن تدريجی زمين بنويسم، دست) اِتا(طلبان باسک ی جدايی ی سقوط دالر، تاريخچه قرار بود درباره گ

کی مخمصه. ھای تحقيقی غيرادبی يا ھر چيزی غير از داستان را ندارم نوشتم با اين فرض که قدرت نوشتن مقاله دادم يا که نمی تحويل می ای اما اين ي
گر ريشه طور شده و چيزی درون من به من می حاال که اين طور شده بايد ديد چرا اين. طور می بود بود که قاعدتن نبايد اين د ا ين نتوانستن را گوي ی ا

ه ھا و ننوشتن ی ناتمام نوشتن ی ھمه پيدا کنم، ريشه مدتی ک اب  ھا و يائسه شدن قلم و قفل شدن واژه و کلی تعبير ديگر را که شاعران و نويسندگان در ب
سنده. من آرزويی دارم و آن نويسنده شدن است .ام اند، پيدا کرده توانند بنويسند، سروده نمی نه نوي پاورقی  سنده! ی  ه ھای عامه ی داستان نوي م ن سند ھ !پ

نه ای که جايزه می نويسنده! ی جھانی ھم نه نويسنده!  ھم نه ی وبالگ نويسنده ھم  ا را می تا اين! گيرد  عدش می ج پس چه دانم و ب ند  سنده ما ای؟ طور نوي
د اش ھم فرقی نمی بلند و کوتاه. ای که داستان بنويسد گويم طور ندارد ديگر نويسنده می تان. کن توی داس ند فقط  لزومن لبخ ه  د، ن گاھی لبخن ند  ھايش بتوا

ن آرزو اعتراف می. ھمين. اش بياورد ھای خواننده که توی چشم ھا بل طنز، لبخندی حاکی از رضايت يا فھميدن و درک کردن توی نه حتا لب ه اي کنم ک
ر از محله. انشايم ھم مثل بقيه بود. م نبوده آرزوی کودکی عد از آرزوی دکت شده؟ ب ھای خاکی پايين شھر ھم شروع نکردم، پس چه شد که حاال آرزويم 

ھا بعد سينماگر و وقتی ھمه اين. معمار شوم. دان بشوم خواست فيزيک م می کارند، اول دل ھا که پدر و مادرھا توی ذھن آدم می و مھندس شدن ِ کودکی
ند  نويس شوم و از اين پس نامه را لمس کردم و راضی نشدم از سر ناچاری خواستم فيلم د»  نويس«و ی خوشم آم شد. خيل که اگر نوشتن نبا گويم  يد ب با

ثبت کنم بعضی چيزھايی. خواھم که ثبت کنم نوشتن را تنھا برای اين می. شوم خود ھم نمی از خود بی. درمانی را ھم زياد قبول ندارم نوشتن. ميرم نمی
ه. گذريم ھا ساده از کنارشان می چيزھايی را که خيلی وقت. ھايی را دوباره بسازم زندگی. ھا می بينم را که در بعضی آدم شايد يک نگاه باشد که زنی ب

يرزن می. يا تنھايی يک آدم. و گويی که مادری با فرزندش دارد يا گفت. کند شوھرش می وی سر يک پ ه ت ايی ک کر. گذرد يا فکرھ ه ف بی ک يا تپش قل
م کنم چون خوش بختانه يا بدبختانه جايی زندگی می توی ثبت اين لحظات واضح است که به پول فکر نمی. کند عاشق شده و خيلی چيزھای ديگر می کن

ر د ھزارنف ی بخوانن ه خيل ن يک سياست شھرت را نمی. ک ل مثل د در مقاب ن باش ر در بي زار نف ان ھ ای ھم تی پ م وق ا آن ھ م ام ار کن وانم انک ا ت مدار ي
صلن حساب نمی ورزش سندش ا می شنا ه می پس ريشه. شود کار که ھمه  ين آرزو در کجاست؟ فکرش را ک م کنم می ی ا ه خان ان است ک بينم در ھم

م می کاشفی، ھمسايه سيددار ی پيرمان را صبح به صبح، ساعت شش و ني به انتظار شير سوب ه  توی جمعی ک شاند  ان ارزان(ک د بيست توم )تر بخواني
که. دھند ھای خانم کاشفی گوش می ھا و حکايت پا کنان به تعريف پا و آن دھند توی ھوا و اين ھاشان را ول می ايستند و بخار نفس می يک ساعت بعد ھم 

د ھای شير در دست ھا کيسه بينی ھمان برگردی می شھرزادوار بگوي شفی  يه«شان است و پای رفتن ندارند تا وقتی که خانم کا ردا بق رای ف نه ب .»ش بمو
ه می. توانم کمکی به شما کنم در تفسير ربط اين ماجرا به نوشتن و آرزوی نويسنده شدن نمی اش دانيد چه شد که مارسل پروست، روزگار از دست رفت

رو می»  مادلن«ای به نام  را در يازده و به روايتی، دوازده جلد نوشت؟ خيلی ساده؛ طعم ِنان شيرينی تی ف سم که وق ه ا رود در نوعی چای ِعصرانه ب
نا می نشيند، که او را تا کودکی ، به کام ِ مارسل پروست چنان می»تيول« ديمی ِ آش سد ھايش و اين طعم ِق بت  تن، عاق جار رف ماه کلن د  د از چن ََرد و بع ب
ع می. شود تا اين يازده جلد را بسازد شکند و رودی خروشان از واژه سرازير می می د اين ھمان چيزی است که نوشتن را سھل و ممنتن ه. کن ستان ک دا
طال، ھر. کاش بود. رزی نيست اين نوشتن گويی، حتا متنی برای تحقيق و تحليل، بايد بدانی که ُخم ِرنگ نويسی، شعر که می می خم  ل مرغ ِت نی مث يع

ه می ته دم که آوازی دم گوشش زمزم ی از تحت کردی، نوش تانی، شعری طالي مد اش درمی ای، داس ه نوشتن و. آ ه آن چيزی ک گرچه واضح است ک
ه. ای يا اتفاقی، به واژه اش است در برگرداندن ِحسی، خاطره نويسندگی را برجسته کرده بخش ِممتنع بودن تان ی اين و برای من ترجمان ھم ھا در داس

دگی آدم ی اين در کنار ھمه. افتد است که اتفاق می تان ِزن نار، چاشنی ھا سرک کشيدن توی داس ه ک ين فضولی ب ردن از ا ذت ب اواقع، و ل يرم ن اش ھا، گ
، چه کيفيت مشترکی...خواھد که باشد يا داستان باشد يا  دانم خواندن، خواندن ِنوشته، حاال شعر می نمی. ايست از جنس ِفکر کردن نمک و فلفل و ادويه

حاال می يک چراغی در سرشان روشن می. ھا شايد آنی که بودند نيستند آورد که تا مدت ھا پديد می را در آدم د از ھم شود  ا از ذات خواھ د ي داری برآي پن
ِد غيرارادی ديگر ممکن است از اِستِتيک بی شان کنار ھم رديِف کلمه و چيده شدن. حتا از پوچی يک نوشته. پيام ِاخالقی ھر نوشته ما فرآين شد ا بھره با

اره. گذارد ھا اثر پايدارتری در ذھن می ای ميان آن ما در يافتن ارتباط و نظم و قاعده شود نوشتن می»  نوشتن«ی  برای ھمين است که حاال نوشتن درب
سپينود. ی ما بوده تا اين جا آغاز شد، آن چه آغاز ِ نوشتنِ ھمه||| و چه بسا \\\ و/// ھا از  ی اين مصيبت و بخواھی فکرش را کنی ھمه! »نوشتن«عليه 
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 به مد پوشان بگوييد آخرين مد کفن است
 

 
 

ه دارم بر خاور می می اين را ھمان طور ک ران پشت يک  نده می گردم تھ ا ديگر چشمم ک ھم ھستند ام جای ديگر خوانم چيزھای ديگر  شود و ذھن 
اينھا ھمه مرا به ياد حکايت. شود و ارتباط دوسويه آن بين مخاطب و مولف يا بين متن و معنا برايم دوباره عالمت سئوال می"  نوشتن"  کنش . رود می
ه اينروزھا جای موسيقی را                             برگرفته از داستانھای پتی( آباد  گويند روزگاری در جايی شما بخوانيد پتی   می. اندازد می"  مار "   آباد شبکه راديو جوان ک

شما بدانيد منظور از شخصيتھای( کند اما کسی  رود و شروع به کار می می. رود که معلم باشد و به ملت سواد آموزد کسی می) در ماشين برايم گرفته
خواھد اثبات کند که کار آن مادر مرده چقدر خزعبالت است بعد می.. گويد اينھا خزعبالت است و  آيد و می می!) منسوب به سخنوران پای منبر است

دام درست می. گويد چيزی بگو ببينم کار تو درست است يا من می د ک ردم قضاوت کنن که م ان اين ه گم ار ب ه مينويسد م ای تخت م پ د آن شخص ھ .گوين
مار است  کنند و می مردم به ھم نگاه می! گويد بگويند کدام مار است کشد و به مردم می سخنور ھم تصوير مار را می ن  د اي ما) ھمان تصوير ( گوين ا

ی بين خواھم به رابطه دار داخل حکايت نيست من می خواھم به آن اشاره کنم طنز جالب و کنايه در واقع چيزی که می)! ھا واژه( آن ديگری مار نيست 
نه. تصوير، معنا و نحوی درک شکل توسط ادراکاتمان و واژگان ، معنا و نحوی درک واژگان توسط ادراکاتمان اشاره کنم ای از خواندن و نوشتن گو

نيدن"و بين "  گفتن"و "  نوشتن"در واقع بين کنشھای " . خواندن"و "  شنيدن"يا کنش"  ديدن"کنش . مانند تصوير ساختن و يا کشيدن.  است رابطه و"  ش
ه  ی ھم رابطه"  خواندن" وط ب ه مرب شھايی ک ن کن ا بي دن"  سو برقرار است ت دا دارد گرچه ھر دو خواه. شود می"  دي د ج ن دو، دو رون کردن اي درک 

آن) مخاطبين( ما به ياری جھان واژگانی که خود و ديگران بيرون ما "  نوشتن"  در ھنگام کنش . شوند ناخواه به مسير يک طرفه يعنی ادراک ختم می
شکل. آوريم شناسند، متنی را به وجود می را می دای  م مخاطب در ابت ده پس در اينجا ھم مولف و ھ ارتی زن ه عب يا ب ند  يده نوشتن حضور دار گيری ا
ناختن! ھستند شتن و ش ه دا ن در مرحله اول ب ودن مت نده ب ه ز در روند رسيدن به واژگان و دست يافتن به جھانی متنی، باز ھر دو زنده ھستند چرا ک
ا. شود ھای واژگانی ما مربوط می جھان ا ديگر زبانھ ان فرانسه، انگليسی، فارسی ي ه زب که ب البته در اينجا شايد کسی به ذھنش برسد که مثال مولفی 
ه نمی می ان ک ر آن زب نا ب اطبين آش رای مخ ا ب ع تنھ د در واق ی نويس ر م ن فک ا م د، ام ار را می نويس ن ک ا ھمي را دقيق ه اول چ د کنم در درج وم. کن مفھ

ره می سانھا بھ شمول از ادراکات ان يره جھانشمول بودن يک متن به اين معنا نيستد که دايره واژگانش ھمگانی است در واقع آن متن جھان  نه دا گيرد 
ھر کشور. (واژگانش وم خاص  به خود می) دايره واژگان در مفھ ه  ن مولف شکلی دوگان يری مت د از شکل گ شکل می بع ن  ه اي ه گيرد و البت ند ب توا

ام خود را -نگر و از باال مقامی کل -ای متقابل ھم باشد به اين معنا که در روند رسيدن به متن مولف مقام آفريننده گونه ن مق ام مت دارد اما در ھنگام اتم
ه مخاطب می اش گم می الی خطوط نوشته البه روی می. گردد کند و تبديل ب ری روب ا اث يز ب ا مخاطب ن ه اجزايش را می و ام د شود ک ان. (شناس به زب

ين طريق ادراک می و به ياری اين آشنايی با جھان متن انس می) اوست د گيرد و از ا ھره می"  نوشتن"  کنش . کن سيار ب يه ب اط اول ين ارتب گيرد و از ا
باء نوشتاری می. دھد سازد و از طريق الفباء نوشتاری به خود مفھوم و جھت می ساختار ادراکيش را می ين الف يار کلی ا ند مفھومی بس يز توا تری را ن

 85ديماه  -سورا. رود آيد و پيش می است که به موازات طبيعت و واقعيت به وجود می" النگ"شامل شود و ان دايره نا محدود 
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 سرکج کاف
 

 
 

اموزيم اند کتابت و رسم خاِن مفتاح از فرنگ آمده، آقا فرموده ی ابوالقاسم صبيه. ست مفتخريم به معلّمی چند صباحی ه دخترک بي سن و. الخِط فارسی ب
م. ی ابريشم اند به طاقه اند، وصله زده دانه از مرمر تراشيده  اندام را انگار دانه. اما قد و باال بالتشبيه.  باشد شان بايستی حوالی ھمشيره سال در فرنگ ھ

د عادت... گويا حجاب به اختيار است و نقض آبرو نيست قا می. شان شده، پيش ما قيدی ندارن بت آ ای چشم ال به اعتن غت  ن فرا د، اي .پاکی ماست فرماين
گفتيم، می»  با«شود مشق  مان می گاھی فراموش. خان ی ابوالقاسم ايم در خانه  شاعر بود، ما به عين ديده ی شيدايی ھرچه ھست، آن کمنِد گيسو که بھانه

ماه ھنوز يک. شان باشد ايم که کتابِت فارسی خوش آسان گرفته. مراتِب شاگرد و استادی ھم نداريم. وعده است ای سه ی تمت؟ عجالتاً مکتب ھفته»تا«يا 
ابی می نشده، چنان تابی به سرکج کاف می دا عليه دھد، چنان ت يد خوِد دھخ اور بفرماي ه ب د ک می دھ م ن ه ھ ما ِمن. داده الرحم ی ا د مبحث امالی گردال بع

! شايد الزم باشد ما خودمان مدد بدھيم به کار کتابت. طلبد نظارت مستمر می. »نون«و » قاف«است و » الم«
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 »Ninhil«تبعيدی 
 

 
 
ظار. ھای خالی خلوت قرار لحظه و من ساکن بی. ور در دلتنگی مبھم دور و من غوطه. بست است گرفته و بن ھاى اين جزيره مه ى راه ھمه و من در انت

! ى صبور آه جوھر در گلوگاه خودنويسم خشكيد نازنين اى دفترچه. ... طلوع خوشه انگور
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escritura 
 

 
 

ود. نوشتن از نوشتن کار سختی است ی حرف. زمانی که تصميم داشتم راجع به نوشتن بنويسم خيلی چيزھا در ذھنم ب ه از آن خيل چ چيز در ھا ک ھا ھي
ته می. ام نمانده است خاطره پارم خود را به دست نوش ار می. س ا بچرخد در گوشه روم و خود را می کن الم ت ه دست خي پارم ب ن ذھن مشوش س ھای اي

تياق"  ام بايد نشان دھد که به تو مشتاقم نوشته: "گفت نويسم؟ يا برای که؟ می اصالً برای چه می... قرار تا شايد چيزکی بيابد بی البد نوشته تنھا دليلش اش
ه مخاطب خود دارد و مگر می. ايست برای اين شوق است؟ يا شايد نه؟ نوشته تنھا نشانه نده ب ده نوشت؟ چه فرقی شود بی شوقی که نويس شوِق خوانن

خر نوشته آن چيزی مگر می... ی تو کند چی بنويسم وقتی به خاطر تو بنويسم؟ به خاطر تو يا يا در خاطره می شود جز برای تو يا از تو نوشت؟ سر آ
دگی.  ھای سفيد صفحه در حاشيه. نويسدش در سفيدی شھوت انگيز بين دو خط ديگری می. ام شود که من آن را ننوشته می شھوت. "اش در بري يا  انگيز آ

ی ته آن"  درد؟ ترين قسمت تن جايی نيست که جامه در آن م وا و فريب نوش ا می اغ چيزی در  ج ه  ان"آغازد ک ند می"  مي ه. ما ِن دو لب ته بي ه ی نوش ای ک
ان: "گفت می ر راز مي ان گفت و کم تر از"  سخنت سر دھ ا بھ م؟ کج ی کن ا مخف د کج دش را باي د بخوانن ته بتوانن ارم نوش و و مح ا ت ه تنھ آن چيزی ک

آيد آخرين بار برايت چه نوشتم و گفتم؟ از کجا؟ يادم نمی نشينند؟ چه می ی خطوط سياھی که بر تن کاغذ می کجا بھتر از فاصله. ھای بين خطوط سفيدی
د و می ھا می لحظه. آيد که چيزی گفتم و خطی نوشتم يادگاری چه گفتم؛ فقط يادم می ی آين د ب ل لحظه رون م مث ما ھ ه اصالً متوجه شويم؛ کاش  ھا  آن ک

ھی گشت کنند می ناغافل نگاه می"  نيست به گيتی اثر پای من/ گذرم چون نسيم بس که سبک می:" گفت می. باشيم بر نخوا تی و ديگر  .بينند آمدی و رف
کنی ای؟ ترنم موزون کلمات، بی نوشتن ما را که ديده. خط است بی زبانی که به آن معنا دھد... سمت کلمات است ديگر .که بخواھی معنايی سوارشان 

وده راستی مگر قبل( سازند گذارم مخاطب معنايی سوار کلمات کند، آخر اين روزھا کلمات خودشان معنای خودشان را می حتی نمی ا غير ازين ب ترھ
... آخر معنايی که من بخواھم بر دوش کلمات بگذارم يا برايش سبک است و يا سنگين) گفت که در آغاز کلمه بود و خدا کلمه بود؟ است؟ مگر نمی
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 پانزده تز در باب ھنر معاصر آلن بديو
 

 
 
ھنی بی ھنر زايش و فرآوری مجموعه. کران برای خوار داشِت جنسيت و تن متناھی نيست ھنر ھبوط امر بريِن بی. 1 ق ی ذ ناھی از طري کران و نامت

ان جزئيت و ويژگی  ھنر صرفا نمی. 2. توانايی و ابزار محدود تقليل کلی است رآوری حقيقت) قومی و شخصی(تواند نمود و بي يد و ف ھنر تول د  باش
د نامتشخص و غيرشخصی است که ھر کسی را خطاب قرارمی د حقيقت است و. 3. دھ بوده ھنر فرآين مواره حقيقت حسی و جسمانی  ن حقيقت ھ  اي

يده است) محسوس مثل محسوس(است  با. 4. به اين معنا که ھنر دگرگونی و دگرديسی حسی و محسوس رخداد ا نری وجود دارد  کثرت ھ ضرورتا 
يی و جمع  ھيچ راه و روش قابل تصوری برای کلی اما : ھايی امکان ھمگرايی ھست اين حال شايد ما تصور کنيم که تحت روش ثرت و گرا ين ک دی ا بن

و پااليش مستمر اين نقص، تاريخ حقيقت ھنری ويژه. کند رشد و توسعه پيدا می) impure(ھر ھنری از يک شکل و فرم ناقص . 5. تعدد وجود ندارد
را می. 6. دھد و منحصر به فرد را ھمراه تکاملش شکل می که آن اری است  د سازد و ترکيب می سوژه حقيقت ھنری مجموعه کارھا و آث قطعه. 7. کن

انی است ھنری ھيئتی بی ده. 8. کران است که در متن و محتوای ھنری معاصرمان يک تماميت ژنريک و ھمگ نر، نقص اي عی ھ مر واق ی ا آل و مثال
قش است که از طريق فرايند درون ندگار پااليشش ن دد  می ما ن. بن رم و شکل تعيي فاقی يک ف نر توسط شروع ات ه ھ خام و اولي مواد  ارت ديگر  به عب

اکنون بی ھنر ساختاربندی يا صورت. شود می ده. 9. صورت است بندی ظھور فرم و صورت ت ستور و قاع ه د ا يگان نر معاصر، ن ی ھ الی-ی کل امپري
تلزم و متضمن ھماھنگی: ھمچنين بدين معنا است. است) non_imperialداری جھانی  غير امپراطورانه يا ضد سرمايه(بودن  که اگر دمکراسی مس

عی(ضرورتا ھنر آبستره ) دارای ضد سرمايه(امپريال -ھنر نا. 10. ھای امپريالی آزادی سياسی است، ھنر نبايد دمکراتيک باشد و تطابق با ايده )انتزا
ين ژست و حرکت تجريدی و انتزاعی را رسميت می در اين مفھوم، ھنر خودش را از ھمه. است کرده و ا بخشد ی جزئيات و خواص مجزا و مجرد

يی اصول امپريال با گونه-ھنر نا. يی نيست مشغول ھيچ مخاطب و جماعت خاص و ويژه امپريال دل-انتزاع و تجرد ھنر نا. 11). کند بندی می صورت(
ھنر. 12. کند بدون اينکه بين آحاد مردم تفاوتی قائل شود گويد عمل می به تنھايی آنچه را که می: کند پرولتاريايی نسبت پيدا می-اخالقی آريستوکراتيک

ند اکنون ھنر فقط از مبدا و نقطه آغازی می. 13. امپريال بايد مثل برھان رياضی دقيق، ھمانند کمين در شب ناگھانی و به سان ستاره رفيع باشد-نا توا
وط می پراتوری مرب ه ام ه ب ايی ک ا آنج ه ت يرد ک دارد شکل بگ ود ن ود وج ود را ملموس و آشکار. ش ن عدم وج ود اي ودن خ ق انتزاعی ب نر از طري ھ

مام محدوده از آن. 14. اين اصل صوری و رسمی حاکم بر تمام ھنرھا است. سازد می ترل ت برای کن ی سمعی و جايی که امپراطوری از توانايی خود 
چ چيزی را سانسور نمی ان دارد، ھي ع دمکراتيک اطمين جاری و جوام د بصری توسط قوانين حاکم بر گردش ت ين. کن انی از ب ھنر و انديشه زم ام  تم

اری. 15. شويم رحم خودمان می ھای بی ما سانسورچی. کنيم رود که ما اين مجوز برای مصرف، برقراری ارتباط و لذت را قبول می می تر است ک بھ
يوه بداع ش م جز کمک و شرکت در ا بل رويت ھا و روش نکني پراطوری از پيش موجود چه  و آشکارسازی آن کردن ھای صوری و رسمی قا ه ام  ک

رده است Drawing Centerدر  2003 را در دسامبر اين سخنرانیآلن بديو فيلسوف راديکال فرانسوی . دانسته است يراد ک ده در. ا ه ش تزھای ارائ
ه فه ادام ديو در فلس ه ب رده است اش طرح ی مسيری است ک زی ک ه . ري ديو و ژاک: سياست حقيقت«اسالوی ژيژک در شرح فلسفه او در مقال ن ب آل
سد می»  الکان ه در دسترس«: نوي جابی است ک ناختِی محصل و اي داد است وجود مظھر نظم ھستی ش ديو شکاف وجود و رخ اِی نظری ب محور بن

د معرفت است مظھر کثرت نامتناھِی آنچه خود را در تجربه ما عرصه می واع مقوله. کن اس و ان ق خصوصياتش در قالب اجن ر طب ه ب ی ک دی کثرت بن
جه. به زعم بديو يگانه شکل در خوِر علم ِ وجود به ما ھو وجود رياضيات است. شده است ين رو نخستين نتي ر از ا گيری پارادکسيکال او پافشاری ب

فه را از ھستی ه فلس کافی است ک دا می ش د شناسی ج ايين... کن ير است پ ر کث ايش ام يری نم ه تعب ن. ترين سطح ب اظ نمادي ه لح وز ب ثرت ھن ان ک ھم
ساختاريافته. نامد را يک وضعيت می...) جامعه فرانسه،ھنر مدرن و(بديو ھر کثرت منسجم خاص و جزئی ... ِی تجربه ساختارنيافته ...يک وضعيِت 

نزد. شناختِی وجود پيشاپيش ظاھر شود ھا در بنای ھستی شود نخستين ترک و اين باعث می... دھد وضعيت را کلی به حساب آوريم که به ما اجازه می
بد مضاعف) وضعيت(ما يکی به حساب آوردن  متضمن انجام مضاعف ساختن مجدد است عملی که بايد به ھنگام نمادينه کردن يک وضعيت تحقق يا

يد به حساب آ د يکی  ی باي ه کل يک... کردن نمادين از قبل متضمن ديالکتيک حداقلی حفره و مازاد است کثير محض برای رسيدن ب لت  اه حا از نظرگ
ه شدن وضعيِت کثير پيشين فقط می بر نمادين دم  ما ھو وجود مق داد از. اش است تواند در ھيات ھيچ ظاھر شود پس ھيچ ھمان نام خاص وجود به  رخ

ا می/رخداد، حقيقت وضعيت است و آنچه را مرئی. خيزد ھيچ بر می ين خوان حال ا ن  د و در عي ور است سرکوبش کن ه وضعيت رسمی مجب سازد ک
ت ی اس ری محل واره ام داد ھم ت. رخ ابق اس ِم س عيت رژي ک وض ت ي ه حقيق ت ھميش نی حقيق ه. يع ل ب ل و متص ک مح ه ي دود ب تی مح حقيق

ند حقيقت او چھار حوزه ژنريک و کلی يا عرصه) نو اسالوی ژيژک، مرادفرھادپور و ديگران نشر گام(»  .وضعيت داوم فراي داد را در ت ی تحقق رخ
ار جھت سوژه عشق و ھنر و علم و سياست برمی ن حال چھ ه  شمرد و در ھمي ار عرصه است ک ين چھ ه در ا اور است ک ن ب بر اي داد«مندی و  رخ

أله. تواند رخ دھد و توليد شود و به اشکالی ادامه يابد می»  حقيقت امش را  در سياست مس ه ن يک رخداد گذاريم می می»  انقالب«ای ک وان  ه عن ند ب توا
غايی: در مسيحيت، بھترين مثال دينی برای رخداد حقيقت، رخداد تجسد و مرگ مسيح است«.. حقيقی نمايان شود اش روز داوری و رستگاری ھدف 

داد ی آن پيکره نھايی است عامل آن در کثير وضعيِت تاريخی، کليساست و سوژه ه نيابت از رخ ه ب قت در وضعيت–ی مومنان است ک شان دخالت حقي
مه دادن وقتی من شورمندانه عاشق می: يا در مثال عشق. جويند ھای خدا را در متن آن می کند و نشانه می داد و ادا ين رخ ه ا دن ب دد وفادارمان شوم به م

ه برمی) شکاکيت ساختاری(او اساسا به نحوی راديکال به مقابله با گرايش پست مدرن ... شوم ام بدل به سوژه می آن در زندگی خيزد و ھدفش در مقابل
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ا... در شرايط امروزين است) کلی و جھانشمول(مدرن دقيقا ھمان جان بخشيدن دوباره به سياست حقيقت  با ايده رايج پست حقيقت نامتناھی در نسبت ب
می روند زمانمند وجود، ابدی و متا يا ماورا است حقيقت بارقه ر  که از وجوب وجود فرات بار. رود ای است از بعدی ديگر  ام  ا تم دين منظور او ب و ب

) ھمان. (»دھند ھا واقعا رخ می کند معجزه االھياتی اين اصطالح اعالم می
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 بالتکليفی
 

 
 

ی انتخاب د خيل م يک انتخاب است، مانن ات ھ الی کلم ردن الب دگی ک ای ديگر زن ه. ھ تند کلم البی ھس ای ج م می. ھا چيزھ ان طلس د آدم را، معتادش کنن
ويم می يفته. ش ايد، ش يفتگی ش وع ش نی يک ن ا فرم يع يوايی و ي ان ی ش د زب ن چن ابی بي ا برابري تن، ي ف نوش ای مختل ر می آن. ھ ت فک د در وق نی الب ک
م نوشتن وقت در دانشکده ادبيات چه می خوانند آن خوانند، ولی اگر می خوانند، شايد ھم نمی ھا را می شناسی اين زبان ال نوشتن ھ االخره مينيم د؟ ب گوين

اب دويست صفحه. جور باشد رسد مينيمال اين دار است به نظر نمی شود يا نه؟ يعنی اگر نوشتن يک فرآيند اصل و نسب محسوب می رای کت ای مردم ب
ھم آيند يک سری اسم رديف می نويسند و تازه آن آخر در نمايه می بيست صفحه مقدمه می سر  د پشت  ه. کنن چه مقدم له  رای دو سه جم ای؟ چه آخر ب

ود ای؟ توی آن دو سه جمله يا حداکثر يک پاراگراف اگر بجنبی حرفت را می مؤخره ا ب يه کج ال يک. زنی، وقتی برای متن جا نيست، حاش د مينيم الب
ان مشکلی. سوزی حسابی، چند ھکتاری شود يک آتش وقت رمان می جرقه است، آن اً ھم باالخره چقدر حق تفسير يک نوشته را داريم؟ يعنی اين تقريب

ه اگر آتش فرقش اين است که نوشته مفصل. ھا تک مجسمه تک تابلوھای نقاشی دنيا وجود دارد، يا تک است که در مورد تک ست، البت ھا را سوزی تر ا
باز موفق شويد رسد نظرتان را در مورد يک رمان اعالم کنيد، البد خيلی ھم بی ماه کافی به نظر می يک. در نظر بگيريم ايد  ربط نخواھد بود، البته ش

ھر از ھمه جالب. خود دانيد. ھای نويسنده را در قبر بلرزانيد استخوان مورد  نی اگر در  تر، وقتی دو نفر متنی را بنويسند تکليف آن متن چه ھست؟ يع
ر. ای توافق داشته باشند، اين طور نباشد که يک جمله از تو يکی از من از قرار کيلويی فالن تومان جمله يا کمی باالت البته اين اظھارنظر از سطح در

ات شود، يا ديالوگ بود؟ خالصه يک چيزی می خواھد بود ولی گويا آن وقت متن متعلق به ديالکتيک آن دو نفر می ر از فصل مشترک ذھني شود فرات
بی کمرنگ خوش می. افتند داخل متن گويا اين وسط چيزھايی ھم از آسمان می. آن دو نفر تادن، از آ آيد اين بازی با لحن، از جدی نوشتن به آشفتگی اف

ود نوشتن. کنی برای خودش بگردد و بخندد و قرار نيست کار خاصی بکنی، کمی سر خودنويس را ول می. به قرمز جيغ کشيده شدن ته ب پاموک نوش
چرا اين و اين من دوم عجب چيز بامزه. کشد من دوم را بيرون می د ای است، يعنی برای خودت ھم جالب است که اين من دوم  جوری است، حاال نکن

بيرون؟ دستی باشد؟ حاال يعنی به دو نفر محدود شده عوضی اين من دوم اين يارو بغل ام من يا چند نسخه ديگر ھم ھست که البد بايد آواز بخوانم بيايند 
. آفرينشی که سقفت آسمان است. نوشتن يک آفرينش آزاد است

ميرزا پيکوفسکی
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 درد يا درمان؟
 

 
 

انی ه کس ترام ب ا اح ود ب ن ب تن روزی آرزوی م د نوش تن بلدن ردم. که نوش م ک م را گ ا قل ل راِه زيستن. ام ه. مث ل ب ده ترين آدم مث ای زن ه اين. ام گی ھ ه ن ک
ه. ھمين ھم که اکنون ھستم جای شکر دارد. نوشتم يا نوشتن بلد بودم تر می ترھا به پيش ھم بھان وختِن نوشتن  ودن آن روزھا نوشتن و آم رای ب ود ب يی ب

ن خوشی دل. شد شان افزوده می ھای سياھی که ھر روز به ضخامت خوش بودم به کاغذ دل. ام يی بود برای دردھای چاره. کنار ھم به اي ھای کوچک من 
شی و ھمان توانی خوب بنويسی، چون نمی تو نمی: يی سه بار با آنی باشم که يک روز گفت شد که ھفته ختم می نی خوب بياندي ھم توا ه خودش  طور ک
ر می ن حرف فک رد، اي أيوس ک رد اش م ون می. ام نک تيم آن چ ال دانس ه دنب ن است چ ون از آِن م ودم اکن ا. اش ب ن روزھ ده درد اي تن ش م. نوش ايد ھ ش
ه روی نوشتن ھنوز حرمت»  ...درود به روان پاک «با . کردم ام را با چه شروع می يادم نيست انشاھای. اش حسرت ه روی کاغذ ک ا ن اش را داشت ام
ساعته. به منطق و زور ھميشه بايد تن داد. ی کليدھا مجموعه ند  ه باعث آرامش چ ود ک من می شيربھای اين تازه عروس حمل ِجرمی ب د و آن ی  گاه ش

رده ی خودتان شده حال شرمنده تا به. ام باعث شرم م ک ود ايد؟ من که ديگر گ ه ب ان ک ود و درم ه درد چه ب شان را. ام ک جای خود ان  که چرا درد و درم
د عوض کرده رفتن چه خيال. ان اد گ رای نوشتن و ي ايی ب تم ھ اده می. اش داش ی س نون نمی خيل تم نوشتن را و اک ا چه شروع دانم انشاھای انگاش ام را ب

ه. ام ام را گرفته ھای چون جواب. اش سؤالی ندارم داشتم که اکنون برای می را ھميشه برای کسی نگه»  چه«اين . کردم می که ھر ام می حال از آين پرسم 
را می چه روزھا که شب. بينم ی ھر که را که بخواھم در آن می سحرگاه چھره ازه می شان ف ده رسد و ت ورم. بودند فھمم اصلن شروع نش که مجب ن  ھمي

گوييم که بتوانم خودم را برای نوشتن آماده کنم و تمرين کنم ھر از گاھی و بھانه. ام مھم بود کرد بنويسم برای ه ب ه ی اين ھمه: يی باشد باز ھم ک ھا بھان
م ھمان گويد و من درمی با بغض می»  .بوديم چه فکرش را کرده تر از آن سخت. گذرد برادر سخت می«. است ايی ھ ه تنھ که خوش يابم ک ا است  بختی ج
که نوشتن شگفتا که چيزی بتواند آرام»  کند ام می ھنوز نوشتن آرام«با عنوان . سه صفحه بود»  تو دل آدما... «: بود سعادت کسی  ه  شا ب د و خو اش کن
ن دست من باور نمی. اش کند آرام رزش را از اي ن ل د اي چيزی بتوان د کنم که  و ديگر نمی آن روزھا می. ھا بزداي يی و من مجبورم فی گفت ت المجلس آ

حرف می ھنگام راه رفتن ھم می. نوشت ھای بسته ھم می با دست. او فرق داشت. بنويسم و بخوانم و دفاع کنم ا او  قتی ب حال نوشت و و ی در  زدی گوي
بيه او بنويسم. کشد خواند و حسادت را از عمق وجود آدمی بيرون می اش را می ھای نوشتن، دارد نوشته شتم ش نم و. دوست دا ثل او ببي د م نی باي که يع

ه آن ھا را ببينی می حتا اگر قرار باشد زشتی. مثل او بيانديشم که تو بفھمی نگاه زيبا يعنی چه و زيبا نگاه کردن يعنی چه بايی ب اه زي ته توانی نگ ھا داش
بار چيزی می ھا، انبار کاغذ را می شود برای نوشته ام که گاھی تنگ می دل. کند داد می ھا بی عدالتی در آفرينش آدم بی. باشی ن  ه شش گردم و اي يابم ک

کاغذ را دوست دارم. بنويس و پست کن«. زند قدر جاری است که ھنوز جوھرش برق می سال و سه ماه و بيست و چھار روز پيش تاريخ خورده و آن
. مانم و اين يعنی نوشتن برای نوشتن و من که ھميشه از ھر اتوبوسی جا می» .ات را ثابت کنند بگذار کاغذھا زور زدن. ھنوز
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 بھانه
 

 
 

سوا سايه، سھم آسماِن سراشيبی ی ھم ديوار مدرسه. انداختم کنار عمارت گذارم را می. ی مقصوديه خاطره بود کوچه ارت را  ھر. کرد می ِی ورودی عم
ه. آواک ام را گرفتم تا بارون راست دماغ. ی ارک پيچيدم سمت کوچه. آن روز نايستادم. کردم آمدم و لرزمی باز می. کردم از ديدن بار لرزمی بعد از کاف

ه راست دم ب ه کوچه. مستشار پيچي بيه ی خليف دم ش ن دست چيزی دي ردم، اي ه ردک ازه. شاپ  کافی گری را ک ِک دود يک مغ ود، روی ی کوچِک تاري آل
يی باشم و دِر خانه لرز افتاده بستی به سگ ی بن انگار که حين فرار تِه کوچه. کافی نه، ولی استاپ چرا -: با خودم گفتم. استاپ کافی: بود اش نوشته شيشه

اش يک مرد کچل ، چھار ميِزِ◌ گرد، دور ھر کدام چھار صندلی، دست چپ آن باال چيزی شبيه بار، پشت...گيلينگ... ديلينگ، ايلينگ... باشد باز شده
ار نگاه. ی ارمنی رفت با بوی قھوه ی سقفی باال می دود از پنکه. چپ در را پاييد ھای باال زده چپ با آستين پای ب يز  ه پشت م فری ک ھای سنگين چھار ن
ن؟  -: پشت به بخاری دادم و نشستم. شيشه برگرداند واردی را به کوالک پشت توانست ھر تازه بودند می نشسته ل داري ً  -چی مي فا ھوه لط ترک، -! يه ق

خ، شيرين، نرمال شير؟ تل دون  ير، ب با ش و می...ارمنی، فرانسه؟  ين من ن ؟ از ا ر سنگين نگاه. کردم ضايع. تونين انتخاب کني ار نف .تر شد ھای آن چھ
د روز يک اما ھر بار که گذارم را می… گرفتم ديگر برنگردم تصميم يا چن ھر روز  ه سگ انداختم کنار عمارت،  ادم و نمی لرز می بار، ب ستادم و افت اي

ا نمی آمد، يا اگر تنھا می کسی تنھا نمی... گلينگ... ديلينگ، ايلينگاستاپ و  آواک و کافی گرفتم تا بارون ام را می راست دماغ مد، تنھ ند آ ترشان بيش. ما
شيدم. بھانه برای ماندن داشتند. آخِر دنيا: گفتند استاپ می به کافی. نشستند ھای ثابت بودند و زياد می مشتری غذ و: من ھم ناچار برای خودم بھانه ترا کا

ه بيش تر می ھر چه بيش. نوشتم گذشت می ام می ھر چه از ذھن. کردم به نوشتن می آوردم و شروع خودکاری درمی رای نشستن بھان تم، نوشتم، ب تر داش
ی چيزھای! ھمين. ست برای ماندن يی بھانه. شان پناه است ھا نوشتن برای بعضی. گرفتن در آخِر دنيا استاپ، برای پناه برای توقف در کافی ھمين و خيل

ست که وقتی مرض العالجی. مرگ ندارد. گيرد ست که مدام در وجودت جان می يی وسوس. شود نمی کنم به ھمين، ولی تمام خواستم تمام می. ديگر البته
ردا موکول می مثل امتحانی. زند و گريزی از آن نيست می ات را رقم مبتال شدی، سرنوشت فردا -ھر شب . شود ست که ھر روز به ف ه  د ک ن امي به اي

ن است می -ست روز خالصی ازنکنی ترسی از اين می. خوانی، اما شب فردا ھم وضع ھمي اب را ب گريزی، از از فراموشی می. که يک شب الی کت
دی می خوانی، ھر بار به خيال ھر بار انگار مطلب جديدی می. جنگی نويسی، می خوانی، می می. مرگ رار است ات حرف جدي گار ق ار ان ھر ب ی،  زن

دن. شود تکليف اين جنگ معلوم ه جنگي ن جنگ می کم. ای به نجنگيدن باخته. بازنده نيستی، اما محکومی ب ران اي ا وي ھر روز جلوی. شود کمک دني
می ريزد، جنگلی آتش می ات سرپناھی فرو می چشم اد  به ب دی  ال... رود گيرد، امي وز در خي ما ھن ام می ا ن جنگ تم د کسانی می. شود ات روزی اي آين

د آن ات می دل. دنيای تو را از نو بسازند ه می خواھ و چه می ھا ک د ت د، بدانن د که قضاوت آن خواستی، بی آين باره کشف. ات کنن قتی دو شود کردند می و
شان جان بگيرد ھرشب ھای خوب زد، دنيای خيال تو را برای ھم روايت ھا دور ھم نشست و حرف شب دام در وجود يدی م ا ام سی می. کنند ت در. نوي

ا نباشد، ھزارتوی کلمات پنھان می اه در آخر دني ا پن ه تنھ ايی را بسازند ک د و دني د و بخوانن کنی تا روزی از پِس اين فراموشی و ويرانی، کسانی بياين
... ھمين و. ديگر ھمين... نويسی و می. بھانه ممکن شود عشق در پيچاپيچ کلمات نھفته نماند، ماندن بی
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 ...ھای چھارخانه با طعم چای ليمو کاغذ
 

 
 

ه ايی کاف وی تنھ ذ من نوشتن را از ت ردم، کاغ و ھا شروع ک م چای ليم ا طع ه ب ا  وقت آن. ھای چھارخان نده می»  جالل«ھ دم، نويس ی خوب دوران خوان
که بخواھم آدم... ھای امتحان ھندسه ی شب ام، نويسنده نوجوانی دم، آدم سرو ھای بی بعد بی آن  فه ته آفري اريکی کا و و ت چای ليم ا، ھا، آدم ھای  ھای تنھ

سد خواھی، نمی بعدتر فھميدم قلم درست آن وقت که می. ھای دود سيگار آدم د کشی می سر. نوي ج می آدم. کن د ھا تنھای من ل ان درازی می. کنن د زب .کنن
شان را شوند، صندلی را بر می کنم، بلند می ھمين جوری که دارم با سه تا قاشق شکر و نه بيشتر چايم را شيرين می گردانند سر جای اولش و راه خود

!...لطفا در رو ببنديد خانوم: کنند، تا سرما بريزد توی کافه و مرده چين به پيشانی بيندازد و بگويد تا به خودم بيايم، در را باز می. روند گيرند و می می
فيد سر می تو کاغذ. اند ھای شطرنجی ھای کاغذ ھا آدم آخر آن. شوم گاھی شان می نگران. دانم کجا روند به نمی می د، کش می ھای س د، می خورن د آين افتن
عادت کلی وقت می. شان بينواھا حواس دست و پا چلفتی و بشکند گردن ھای بی شايد بيفتند روی زمين و بمانند زير دست و پای اين عابر. پايين تا  برد 

رود خط. ھای افقی بکشند کنند دل از خط اندرا پوزخندی می. ھای عمودی را يادشان ب ه صندلی الکس د ب خالی و می زن د ھای  که اومدی«: گوي ھم  باز 
دانش می بعد ھمين جوری که دارد گوشه»  !کلی وقت دنبالت گشتم دخترجان! جا اين ا دن د ی ناخنش را ب د بگوي نده«: کن ی نمی تو نويس با»  !شی ی خوب

ين و آن بروند به کاغذ. تر ی ديگر، يک خدای مھربان گذارم بروند به خواب يک نويسنده می. شوم حقيقتا دلسرد نمی. شوم اين ھمه من دلسرد نمی ھای ا
يک دفتر«: گويم می. خندان ی کوچک زير پل سيد روم توی يک مغازه می. شوم من دلسرد نمی! آره. ام ھای شطرنجی و مرا تنھا بگذارند با سفيدی کاغذ

ا. خواھم اين را نمی«: گويم می»  . خواھم شطرنجی می د لطف ه را بدھي لد آبي دارم! نه«: گويم می»  .آن يکی ج روز. متشکرم«: گويم می»  .پول خرد ن
» ...خوش
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 تصّور بشر از تقدير خودش: نوشتن
 

 
 

»ھزارتو«ـ برای خودمان در 
به. پندارم ھمه چيز کلمه است وار می»يوحنا«حتّا . ام نامه را دوست دارم و به معجزة کالم ايمان آورده جستجو در واژه: صريح و ساده شروع کنم -١

ه«ی ترکيِب  ست شيفته رو، ديرباری کند و ازين تتابع اضافات شادمانم می. مندم ھای زبانی عالقه بازی ندود توِي مرگ تابوِت ستبِر ظلمِت ن صداقِت. م»ا
واژه را دوست دارم؛! چه خوب که برج بابل فرو ريخت: انديشم گوناگونی لحنھا را خوش دارم و می. اساطيری زبان را باور دارم و فريبندگی اش را

ند نوشتن. تر از گفتن است نوشتن برايم خواستنی. خصوصاً اگر عينی شود و به چشم بيايد سياری دوست دار بيه گفتن ب من، بيشتر شان ش شان باشد و 
تنم بکشد می به نوش نم  ندم گفت ن خاطر، نوشتن اين! پس به ھمي شايد  دارد؛  دان تعريفی ن نم چن يانم ـ حرف زد ايد اطراف ّن خودم ـ و ش ه ظ م ب ه براي ھم

م کنم، راحت ای فکر می ی مسأله وقتی درباره. ست خواستنی حرف. ترم بنويسم تا صحبت کن اِمِ◌  گم زدن، واژه ھنگ قتی الزمشان دارم ـ  ھا ـ درست و
چطور«: آيد که شنونده بعد از شنيدن مکّرر توضيحاتم بگويد پيش می. ھايم را چندباره توضيح بدھم زنم و گاھی، بايد جمله پراکنده حرف می. شوند می

م؟ ھای اّولت می کردی من از جمله فکر می اِن انبوھی از واژه»  توانستم چنين چيزی را بفھم سوده از مي تْن آ قِت نوش يکی انتخاب ھا، يکی برعکس، و
شه نويسم، حس می وقتی می. که رؤيايم، نوشتن است خالصه اين. کنم می بر اندي ام. ھايم دارم کنم تسلّط بيشتری  رايم الھ ھی. بخش است نوشتن ب ّا گا حت

خودم انديشه حال بسيار پيش می شود؛ با اين خودم ھم باورم نمی ه  ام می آيد کلماِت خودم ب دی الھ د ی جدي ار زده واژه. کنن ه ک نی ب ه در مت ام، ھايی را ک
تازه انديشه- شود فکری نو برای نوشته کنم و ھمين می گيرم و معنايی جديد درشان سراغ می دوباره از متِن خودم عاريه می شانه. ای  بان را ن ھايی از ز

ی گاه می. ای نو شود ايده نشانم؛ ھمين می ھای ديگری از ھمان زبان می به جای نشانه ه بنويسم، نمی انديشم ب شم آن ک م! توانم بيندي ن، نوشتن براي جز اي
ه که دستم به کار می ھمين: بخش ھم ھست آرامش د تکم می افتد و تندتن شار  می ھا را ف دا  داِم واژه. کنم دھم، آرامش پي زِش م صفحه ري فيد، ھا روی  ی س

رايم ام آِب سرد دارد ب ه -٢. حکِم حّم که  با عالق شوار نيست  ه نوشتن دارم، تصّورش د ه ب ھم است»  وبالگ«ای ک برايم م در  که ھميشه طوری. چق
وده می اتاريخ ب ِن پيش ط ـ م ت و خ داع کتاب ش از اب ای پي ِل دني ت مث م ـ درس ش از وبالگ ِن پي ويم م الگ، آن. گ تِن  از وب وختم نوش ه آم ه«چ ی مقال

ه. ست»شخصی خاّلق نوشته«ھای شخصی،  بخشی از مقال ستانی  انم وبالگ ست؛ حوزه»ھای غيردا ه گم که ب سی، عرصه ای در نوشتن  بازی نوي ی 
ست و در ايران ـ شايد ـ مونتنی»  مقاالتِ «گويند در غرب، يادگاِر  شود و می خوانده می»  اِسی«ست که  چيزی بخش ديگر، آن. برای ظھورش پديد آورد

»دار ی مخاطب شده نوشته ھای خوب مقاله«ھمان »  ی غيرداستانی خاّلق نوشته«گويد  ، می]1[)١٣٨١:۶٩(برمان  -٣. ی عروضی»چھار مقاله«سنِّت
اد می طرف بود؛ ولی حاال اعتقاد بر اين است که روايت بی در گذشته، راوی متن بی. است د طرفانه، بين نويسنده و خواننده فاصله ايج نيز، نوشته. کن

ده کند و بعدتر، اگر تجربيات و نظريات نويسنده با زندگی خواننده ھم ی اّول شخص به درک خواننده کمک می با زاويه خوانی داشته باشد، درِک خوانن
ی می ت افزون د از موقعيّ ان . ياب ان(برم ه ھمين اضافه می) ٧٠-۶٩:ھم ه درست ب د ک ل، دل کن غولی دلي ه، مش ل سالمت، تغذي ّره مث دگی روزم ھای زن

ا و ھای شخصی، سفرنامه نامه حاال، خاطرات، زندگی. ھای غيرداستانی باشند ی مقاله ھای بالقّوه توانند موضوع روابط، پول و مسافرت می ھا، راھنماھ
د ی موضوعی نوشته توانند گستره ی مسايل سياسی و اجتماعی معاصر می ھايی درباره حتّا نوشته خاّلق را شکل دھن ستانی  ه نوشته. ھای غيردا ھايی ک

م ھست اتّفاقاً بيش از بيان حقايِق خشک، مورد توّجه رسانه له ]2[)١٣٨١:٧٧(جردن . ھا ھ ه مقا قد است ک را«ی شخصی ـ  معت ان آن ف که زم البی  ق
اه در نشريه ـ جای»  رسيده است ان باليی گزيِن داستاِن کوت ابه ھم ن مش ده و اي رادِر بزرگ ھا ش که ب نی خاطره ست  ـ يع لب  ن قا بر سر تر اي سی ـ  نوي

ـ از»  اِسی«ھم به اين شکل نوشته در معنای  ]3[)١٣٨٠:١۶(قائد . آورد»  رمان« ن سبک  د ـ کارشناس اي وِل ادوارد ھوگلمن توّجه کرده است و از ق
ه ه مقّدم ترين مقال ال  ی بھ ايی در س ی نيست«: ، آورده١٩٩٩ھای آمريک ند علم ه، س ی. مقال ا مطلب ته و تصادفی ي فی ناخواس اوی کش ن است ح ممک

ھای درونی خويش شود که از ھر مقاله ممکن است چنان درگير تناقض. سردستی، مطايبه يا شھادت دادن به موضوعی، سخره يا مويه بر فقدانی باشد
به ی مشاھدات باشد، و گاه به جھش ای بر پايه عينيّتی تھی بماند و صرفاً حاوی چاشنی اظھار عقيده ه  د ک ا فرامنطقی دست زن ھايی چنان غيرمنطقی ي
ه. تناسب به جوالن درآورد ھای ذھنی را در دنيايی پرابھام و بی رئاليسم جادويی در رمان شبيه گردد؛ يعنی جريان يش از آن مقال ند ی شخصی ب که مان

ده چشيده ست و شخصيّت سرد و گرم گيری ی عاّدی مجله به آموزش بپردازد، ھمراه با جانبداری و جھت مقاله د از عھ بردن ی پيش ی پشت آن بايد بتوان
رود و حتّا اگر خيال کنيم نويسنده به ما می. بحث برآيد يه ب پاريم و بگذاريم حاش حرفش گوش بس ه  د ب مان بخواھ ايد دل ست، ش ن مسطّح ا گويد که زمي

ان جّذاب می جوانب نظرش را بشکافد زيرا روايت غريب او از آن ه نظرم ست ب ده ا نيز عاری حرِف او جھت. رسد چه دي ادل  ا از تع گيری دارد، اّم
ار چه زنده می اّما در ھنر آن. بخشی از اطّالعات موجود ما به مرور رنگ خواھد باخت. نيست به رغم چھ ت، و  ه صرِف واقعيّ ند روح آن است ن ما

نِد پيش آوردم و توصيف آن -۴»  .قرن تغييرات تکنولوژيک و اجتماعی، برخورد انسانی و ملموس مونتِنی ھمچنان برای ما کشش دارد ھايی چه در ب
ای  می. ھا ناآشنا و غريب نيست نويس ھای شخصی کردند، برای وبالگ ھای مقاله ھا از ويژگی که نويسنده خوب معن لی  ِت سوگيرانه«توانم خي ،»رواي

که بی نويسی دسِت کم به من ـ که شيفته وبالگ. و از اين دست را دريابم»  ھای غيرمنطقی جھش«، »ھای روزانه مشغولی دل« اد داد  پروا، ی نوشتنم ـ ي
شوم شود، نزديک ی شخصی ناميده می چه مقاله به آن ه. تر  که تجرب اھی بزرگی ياد داد  بِع آگ که می ھای شخصی خودم، من ر آن ست  ای ب ا اتّک توان ب

ار شکِل ]4[)١٠:١٣٨٠(ست که بابک احمدی  نويسی، در خوِر ھمان ستايشی انديشم وبالگ رو می از اين. تناسب را تفسير کرد دنيای پر ابھام و بی نث
سی  به گمان من ھم وبالگ. کند می»  مقاله«ادبی  ديِر خودش«نوي سان از تق اودانگی، تصّور ان عدالت و ج فرينش و آزادی،  نِد آ شکار»  از راِه پيو را آ

اميرپويان شيوا

ی ھزارتو مجله

16

317 of 952



ده. ساخت خودم آفري ه  ايی ک سته پيشتر، جايی نوشته بودم که وبالگم، دنيای من است؛ دني ابراين شاي من است امش و بن فرينش  ياری. ی آ ل بس ـ مث من 
ی م نقش م ديرم را در وبالگ ر ـ تصّورم از تق زه ديرگاھی. زنم ديگ ه معج ه ب ان آورده ست ک الم ايم تن«موضوع . ن.پ. ام ی ک و«در »  نوش »ھزارت

مه مصادف شد با يک الگی ماھنا اله. مان  س ِر يکس می از روزھای عم و«ی  در ني وده»  ھزارت سنده ھمراھش ب قاِم نوي که . ام در م و«خوشحالم  »ھزارت
به ای را فراھم آورده برای گردآمدِن نويسنده عرصه بر تجر ه  با تکي خود را  اقض  اه متن دام دوِر يک موضوع، تفسيرھای ذھنی گ ھای ھايی که ھر ک
! عمرش ـ عمرمان ـ دراز باد. نويسند شان می شخصی

خاّلق نوشته«؛ )١٣٨١(برمان، ريتا  ]1[ ه»ھای غيرداستانی  ی مسيحی؛ در ؛ ترجم ا يعقوب اظم : ی کلودي بر، ک نده(رھ اِب نوشتن؛)گردآور ن کت ؛ اّولي
در؛ در ؛ ترجمه»ھای شخصی مقاله«؛ )١٣٨١(جردن، ايلين ھربرت  ]2[ ٧۴-۶٩: کتاِب خورشيد؛ صص: چاپ نخست؛ تھران :در: ی حميدرضا مقت

د  ]3[ ٨١-٧٧: کتاِب خورشيد؛ صص: ؛ اّولين کتاِب نوشتن؛ چاپ نخست؛ تھران)گردآورنده(رھبر، کاظم  خاطرات و ؛ دفترچه)١٣٨٠(قائد، محّم ی 
ھران و : فراموشی و مقاالت ديگر؛ چاپ نخست؛ ت دی، بابک  ]4[طرح ن اله«؛ )١٣٨٠(احم اله رس د؛ دفترچه: ؛ در»ای در ستايش رس د، محّم ی قائ

 ١٠-٧: طرح نو؛ صص: خاطرات و فراموشی و مقاالِت ديگر؛ چاپ نخست؛ تھران
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 نقش بر آب
 

 
 

گالب تقديم به ن به آن سطرھای جادو جوييم؟ از  ه !بوی گل را از چه  ارک است خان ِک يک پ ادی سگ عصرھا آدم. ام نزدي برای ھای زي ھايشان را 
ه بعضی سگ. ھا از رسيدن به فضای باز ديدنی است اند و ھيجان آن ھای کوچک خسته شده دو زدن در خانه ھا از سگ سگ. آورند ھواخوری می ھا ب

يک حيوان شايد در عالم وحش، رايحه. شاشند کشند، و يک نم می پای ھر درخت که برسند بو می رای  ی اين نم شاش برای تعيين يک قلمروی وسيع ب
يه. گيرند روھا سرگيجه می ھا از تنوع بوھای مختلف، از آميختگی قلم ھا، سگ ساراِن امروزی پارک اما در سگ. است کافی بوده ھمه جا روی شاش بق

که  ی تعيين قلم غريزه. اند که ديگر قلمرويی وجود ندارد شاشند و گويی به تجربه نھايتاً فھميده می ين  من«رو ديگر صرفاً يک تفريح است برای گفتِن ا
ھا دوند، آن زده می ھايی ھم ھستند که ھيجان سگ. افزايند گشتگی ديگران می شوند و با اعالم وجود خود به گم ھا گم می ھا در بين نشانه سگ. »ھم ھستم

ه صدا زدن کشند و آن شان را دنبال خودشان می که قالده به گردن دارند گاھی صاحب تند اغلب ب الده رھا ھس ھای عصبی ھا و سوت زدن ھا که از ق
د يابند و در حال جست و خيز او را می گون خود می اعتنا، دوستی ھم شان بی صاحبان به صحرا چه حاجت: مصراع. بوين کوی دوست ھست  چون 

. شده نيست يا الاقل آن طور رمزنگاری. رو ديگر نيست است؟ در نزديک بودن، تمايل به اعالم وجود و تعيين قلم
* * * 

فه ضا»  دوری«ی  نوشتن ھميشه نوعی ميل به اعالم حضور، آن ھم در فاصله را در خود نھفته دارد، ھميشه نوعی مؤل در نوشتن ھست، دوری در ف
ھايی برای فرستادن به در دورخيزھای بلند، در نوشتن. زمان باشد-شايد نوشتن نوعی از تالش آدمی برای گسترش وجود خودش در فضا. يا در زمان
د، ھای سنگی که قرار بوده سال از کتيبه. زمان، نوشتن تالشی برای بقاست-عمِق فضا ا حمل کنن ان م ھا باقی بمانند و بقايای وجودی يک نفر را تا زم

.  که قرار است بقايای وجود بشريت را به اعماق فضا، به دست خوانندگان احتمالی دوردست برساندلوح پايونيرتا 

 

ال د س ه ھستی را نمی بمان د ک از مان ا ب ز م ايی غرض نقشی است ک اده ج ا ھر ذره خاک افت ن نظم و ترتيب ز م ه ھا اي ه است ک ن گون ايی اي بينم بق
شده باشد قرن يابد و سنت می ريگِ نياکان، ُحرمت می ، مرده»مکتوب« حک  ر انسان شود گاه چنان که گويا بر سنگ  د ھا حکم می ھا ب ر آن. ران چه ب

ته ی آن اند سند، و سياھه چه آن قوم مکتوب کرده قومی مکتوب شده واجب، آن دگی می چه زيس سيره و راه زن شه زيستن در. شود اند روايت و  ما ھمي ا
سته امی زي ايند نيست اند و مصرف کرده جھانی که مردگان آن را به تم ند، خوش ه از نوشته. ا ردن جھانی ک نو ک رای  گاه تالشی است ب ھای نوشتن، 

ابقه. است ديگران کھنه شده که در جھان گذشته س بديع  تازه و  نوسازی گاھی به شکل تفسير است، گاھی به شکل نقد، و گاھی آفريدن چيزھايی است 
ته د. اند نداش ن ش داعت آن مطمئ د از ب اھی باي ديع، گ يزی ب دن چ رای آفري ه در. حتی ب اتی ک وه اطالع تار، انب ه شکل نوش انباشتگی فرھنگ بشری ب
ردم. اند، ناديده گرفتنی نيست ھا ذخيره شده ھا و شبکه خانه کتاب سنگ و ضمير م نوشتار در دنيای جديد، در دنيای ناخوشايند داشتن سنت مردگان، بر 

حل می حک نمی تارھا  ه می شود، در جريانی از نوش انی ک يرد شود، جري خود بگ ه  يدی ب وی جد ھر لحظه رنگ و ب ند  ه آن. توا انی ک بر جري چه را 
بر جوی زمان بنگر و اين! ھان ای دل عبرت بين از ديده نظر کن، ھان. کند فرسايد و حل می شويد و می ھای کھنه نيز مکتوب است در خود می سنگ

نقشی نتوان بستن بر آِب روان از جان در بقای آن جاری از فنای نقش ما بر لوِح زمين نقش! را ز اشارت دان از نقِش بقا بگذر، از اين غرِض سعدی
کل من عليھا فان : است

امين
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 دريچه
 
  سعاد ماسی 

ه است دی ای سعاد ماسی مدتی است که به قفسه سی ھای خواننده الجزيره آلبوم تداران موسيقی راه يافت ار در سال . ھای دوس ن ب اولي
ام سعاد ١٩٩٩ لد ( در فستيوالی در پاريس ن ندگی، دارای تحصيالت مھندسی و موسيقی کالسيک و ) ١٩٧٢متو ار خوان که در کن

 .ھای زيادی داشته است ھا افتاد و از اين تاريخ به بعد در عرصه موسيقی جھانی موفقيت تئوری موسيقی نيز ھست، سر زبان
رورفتن در موسيقی او نمی صدا و رنگ صدای سعاد ماسی آن انع ف ان او م دن زب ه  قطعه. شود چنان گرم وگيرا است که نفھمي ای ک

 .نام دارد» ای قلب من«بار خواھيد شنيد  اين
 بشنويد. در دو نسخه سبک و سنگين

 
  فلسفه سياسی 

 1380نو،  جين ھمپتن، برگردان خشايار ديھيمی، طرح
اب »  فلسفه سياسی«کتاب  ستم«پنجمين کتاب از سری کتابھايی است که با کت قرن بي ا کتاب»  فيلسوفان سياسی  يا آغاز شد و ب سی آيزا ھای فلسفه سيا

سی 1996در مقدمه کتاب خانم جين ھمپتن که در سال . برلين، جان استوارت ميل، فون ھايک ادامه پيدا کرد سفه سيا وم فل به بررسی مفھ در گذشت 
 . کند پردازد و پيشينه آن را و مباحثی که در فلسفه سياسی مطرح است را بررسی می می

ه در برابر چند اصطالح که در متن انگليسی وجود دارد برابرنھادھايی پيشنھاد می) خشايار ديھيمی(در اين کتاب مترجم  رای کسانی ک شايد ب که  کند 
که الزم می به اين حوزه عالقه شده است  ه مند باشد کمی نامانوس است که در متن کتاب نيز بسيار از آن استفاده  ترجم را ب ده توضيحات م شود خوانن

 .دقت بخواند

 
  ھای سپيد به تماشای آب 

 نشر موسيقی ھرمس/ حسين عليزاده، ژيوان گاسپاريان 
مان کنسرت است اين مجموعه، قلمبه شده. آخر تابستان دوسال پيش بود که حسين عليزاده و گاسپاريان ارمنی در کاخ نياوران کنسرت داشتند با. ی ھ

ندمترش يک»  دودوک«دانستيم  شناختيم، نه می موقع ما نه گاسپاريان می آن. ھفت قطعه که بجز يکی، بقيه را عليزاده ساخته و تنظيم کرده چيست و چ
 .يکی شديم دھد؟ رفتيم عليزاده تماشا کنيم، محو آن دست کت و شلوار می

داد می »راز نو«اگر  ه آن وسط بي يک صدای زنان که  ان ھست  گوش. کرد ی ھمين جناب عليزاده را شنيده باشيد، حتماً خاطرت گار  رده ان ای، ات را ب
شويد، چه. بود»  افسانه رثايی«صدای . ای به در اصلی بھشت چسبانده ضيافِت بھشتی دعوت  ه آن  باره ب فکرش را بکنيد وقتی وسط کاخ نياوران دو
 .دھد حالی می

اده می دانيم چه لذا نمی. اند اش را به ما کادو داده دی سی. را بگيريد، گوش کنيد»  ھای سپيد به تماشای آب« ن. شويد قدر پي رای اي شتی ب يزاده در ياددا عل
اند«: مجموعه نوشته ھمان. وقتی ھمکاری با گاسپاريان به من پيشنھاد شد، نگاھم به دور دست خيره شد و صدای سحرانگيزی مرا به سوی خود کش

 ».صدای آشنايی که حکايت جاودانگی عشق با اوست
شد»  گرمی«ی  تازه خبر نداشته برای ھمين ھمکاری، نامزد دريافت جايزه د  ده. ھم خواھ ه برن ان، ک سنتی جھ وم  ھترين آلب ه برای ب ازدھم فوري اش ي

 .شود معلوم می

 
  درباره اينترنت 

د آنچه اينترنت نمي: نگاھي فلسفي به اينترنت ام دھ ند انج ه ناشر/ھيوبرت دريفوس / توا ي مالئك ه عل نو :ترجم باره خطرات و/گام  ابی است در  کت
 .چلشھای اينترنت و فرھنگ سايبرسپيس ، خطر نيھيليسم و وحذف واقعيت و تجسد انسانی

 
  آال در آمريکا صيد قرل 

 ی پيام يزدانجو، نشر چشمه ريچارد براتيگان، ترجمه
د . خواھد يعنی کمی پررويی می. معرفی براتيگان چيزی است در حدود معرفی تولستوی اب را بخواني ار اول کت رای ب حتی(ولی وقتی ب م  )بار دوم ھ

اردئونی م الزم نيست. احساس خواھيد کرد يک قطار کرگدن از رويتان گذشته است، يا يک اتوبوس آک کی از. توصيفش بيشتری ھ عنی ي براتيگان ي
 .آال شاھکار براتيگان است صيد قزل. ی سودايی اند، نويسنده پشت جلد صفت خوبی برايش پيدا کرده. يک منظومه شمسی ديگر
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 ی آخر صفحه

 چو سی ِکرم دی
 

 
 

ين صفحات کتاب )پل ورلن. (کرم چوب اين است اين: ور، درخشنده در باالپوشی شاھانه، مواج و شعله ندگی می از ميان تمام حيواناتی که ب د ھا ز کنن
خورد، يا بيِد دو حتی، ساِس مايوفاگا که حروف درشت را می. رسند کدام از ھمتاھايش به پای او نمی ھيچ. تر از بقيه است چو مسلماً مخرب سی ِکرم دی

ه دو  ھا را می ی کوچکی که دوتايی باله، حشره ه»  ه«و دو »  م«خورد و البت رای خوردن کلم ل  را بيشتر دوست دارد و دلش ب چ«ھايی مث يِچ ھي و»  ھ
که نقطه و ويرگول خوار ھم آزاردھنده است، يا موريانه گذاری ی نقطه اما موريانه. زند غنج می»  مِه مه« ين  شکل ھا را می ی دوبل گيری جود و باعث 

وت. ھای منتقدان است پروری و بحث و جدل بری از فرضيه شود که ھمانا دوران زجرکشی و لذت دوران مشھور سيالب حرافی و سخنوری می عنکب
که از فعل . فعلی بسيار کمياب است تک ام را دارد  ين ن يافتن«از آن جھت ا تقاق  يه می»  اش د تغذ ون کھن. کن قط در مت گر ف ين عنکبوت را حاال دي ا

ار کرده ھای موجود آن را ھم عنکبوت توان پيدا کرد، چرا که فعل مذکور خيلی مستعمل شده و کاربردی ندارد و اندک نمونه حقوقی می ار و م ند ھا ت .ا
اولی تمام ضماير. »وجه تمايز«ی  و پشه»  وجه التزامی«شپش : ای بکنم شوند اشاره جا يافت می ای که تقريباً در ھمه اکنون مايلم به دو حيوان کتابخانه

ھا را، ھای روزنامه ظاھراً خيلی از مقاله. دھد خورد و بيش از ھمه ھم به خوردن ضمير اول شخص جمع عالقه نشان می شخصی وجه التزامی را می
ه(اند  ھای وجله التزامی تخريب کرده ھای دستوری است، ھمين شپش که پر از غلط ه روزنام ن حرفی است ک ند نگاران می در ھر حال، اي شه). زن ی پ
شتن«(مکد  پايانی افعال را می»  ن«وجه تمايز م »دوست داشت«شود  می»  دوست دا ن ترتيب ھ ه ھمي رد«، و ب نا ک دم زد«، »ش سده...). و»  ق ی در 

ِرم معامله سی طور که در ابتدا گفتيم ِکرم دی اما ھمان. ی آن بسيار محدود است ی آن وجود داشت، ولی امروز گونه ھا نمونه نوزدھم ميليون يا ک گر چو 
ان دارد اين کرم موقعی ضرباتش را وارد می. ترين است تھاتری مسلماً مخرب ه. کند که داستان رو به پاي ه ای را برمی کلم به دارد و کلم ی ديگری را 

سه. ھاست جايی ھا حداقِل جابه البته اين. گذارد ی اول داستان می گذارد، و بعد ھمان را به جای کلمه جايش می ه اوِل  کافی است ک برايش  قات  گاھی او
دھد و تنھا بعد از يک بررسی موذيانه امکان بازسازی ی آن کامالً مشخص است، داستان کامالً فرم خود را از دست می جا کند، که نتيجه کلمه را جابه
ه آن، به ھمان د گونه که از اول بود، وجود دارد؛ يعنی قبل از آن که کرم معامل ارش را شروع کن اتری ک ار بدين. گر تھ ه ک رم دست ب ه ک ه است ک گون

ه دانيم که آيا اين کارش غريزی و ناشی از طبيعت اشتباه شود، و ما نمی می ات ناپذيرش است، يا ب فرتش از ادبي ا توصيه. خاطر ن ه می تنھ ه ای ک توان ب
رده است سی ای که دی طور تصادفی ھم، گذارتان نيفتد به صفحه ھرگز، حتی به: شما کرد اين است ارم از آن عبور ک ه. چوی چھ نی، کاف تفانو بن ی اس

 1383زير دريا، برگردان رضا قيصريه، کتاب خورشيد، چاپ اول، 

استفانو بننی
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ه: درود به ھوم: زرتشت گفت رم شاخه ک ھوم نيک، ھوم خوب و راست آفريده شده، آن درمان بخِش خوش اندام خوب کنش، آن پيروزگر زردگون ن
ھمان ھايی که که. دزد ھای باران ھاست؛ ورتيره بارانی شيطنت ورتيره علت بی 16؛ بند 9يسنا؛ ھات . بنوشندش بھترين آشام و بھترين راه جوی روان
وم  ی ورتيره آن گاه ايندره، ايندره. ابرھا را با حيله ھای بسيارشان در بند می کشند haoma((ھن، خدای رعد، پياله در دست، سرمست از طعم گس ھ

به. بارد آن وقت باران می. شکافد ی خود دل ابرھا را می ھا می رود و با نيزه به جنگ ورتيره که  نانی  ه است؛ ھما اين يکی از عقايد مھم آريائيان اولي
ه روزی گونه داشت، مستی آن ی سکرآور آن گياه در نزد آنان ارجی خدای نوعی گياه و افشره. ورزيدند مستی اعتقاد می چنان عزيز بود در نزد آنان ک

ھئومه شيره ای سپيد بود؛ به. ھئومه يا ھوم يا سومه، از ساقه ھای گياه زرد رنگی به ھمين نام به دست می آمد. ھئومه: آن گياه به مقام خدايی نائل شد
دايان را. آريائيان آن را بر آتش می ريختند و ھوم آتش را مشتعل می کرد. رنگ شير ان، روحانيونی. نه ھر آتشی را؛ آتش مقدس را؛ آتش خ نيز مغ

ه که بعدھا نامشان، اسم مستعار می يايش سرمست می خانه داران شد در ھنگام وم ی ن دند از شراب ھ ود. ش خدا ب ی. ھوم  ام مھربان ه در ھنگ خدايی ک
انی. زردشت ھوم را خوش نداشت. نيکوکار است و در ھنگام خشم، خشماگين می شود و خطرناک خوش نداشت او ھوم را و قرب بانی او.کردن را  قر

که دروغ"  کوی ھا"  و"  گرھم ھا"ديرزمانی است که : چنين سرود سرند  بر آن  ان  د، چه آن ھاده ان رو ن گاه خويش را ف برای ستم رساندن، خرد و پاي
اری برمی. پرست را ياری کنند به ي ھوم مرگ زدای را  خونين  دين پيشکش  که ب ند  دو می گوي می کنن يان وادار  ه کشتن چارپا آنان پيروانشان را ب

سنا . اما ھوم تواناتر از آن بود که فراموش شود، ھوم مرگ زدا بود، نيرومند. انگيزيد د از ي د "آنقدر نيرومند که به تالفی ی اين يک بن از ھات 14بن
مرافراچنگ آور برای. من ھوم پاِک دوردارنده ی مرگم! ای زرتشت: 9،10،11ھات . از آن را به فضائل خود اختصاص دھد"  بخش"سه ھات "  32

د"  2؛ بند 9يسنا؛ھات."آشاميدن آماده ساز شده ان به اوستا اضافه  پس از مرگ زرتشت،. اين سه ھات به احتمال قريب به يقين پس از مرگ زرتشت 
د ول کردن م آن را معم وم و اجرای مراس يدن ھ ديم، نوش ه سنت ق ان ب وم يکی از مھم. ايراني م ھ نا است مراس م مزديس رين مراس ا آداب شستشوی. ت ب

ين ی ھوم را با چند شاخه ی کوچک انار در ھاون، به ترتيبی معين می مخصوص، با سرود اوستا در مقابل مجمر آتش، پنج تا ھفت شاخه شرند، از ا ف
دايان است ]1[.شيره ی ھوم. است"  پراھوم"شود که سرمست می کند، نام آن  ای حاصل می فشردن افشره ابه ی خ خدايان سرمستی را. ھوم نوش پس 

يه ی. دوست دارند و آن چه که محبوب خدايان است محبوب بنده گان نيز بايد باشد ان مسئول تھ ين ايراني انيون آي ان، روح ه مغ يل است ک ين دل به ھم
ن مستی امری مقدس است، زيرا که خدايان به سرمستی عالقه ]2[.اند شراب بوده ه اي ود روی رئوف ھئوم ادل باشد نم حد تع که در  مندند، مستی اگر 

د گرفت ه. خدای دو چھره است و اگر که از حد تعادل خارج شود ھئومه غضب خواھ ان. و وای از غضب ھئوم ان، ايراني ا مانوي ه ت يان اولي از آريائ
ما. تنھا اين پيامبر تنھا است اين پيامبر بی ھمراز و بی ياور است که از ھوم دوری می جويد. تنھا زردشت است. احترام ھوم را نگه داشته اند ما... ا ا

ابع. ی مرگ است، خود نشايد که بميرد اگر که ھوم، دور دارنده. زردشت استمستی قدرتمند تر از  تا: من اي. اوس بر مبن ر  يل دوستخواه ب نگارش جل
ھران پورداوود؛ ت د. گزارش ابراھيم  د 2535: تاريخ نشر.مرواري ن، محم ھران. معي ات فارسي؛ ت بر ادبي تاثير آن  نا و  ينا. مزديس بن س شر. ا تاريخ ن

ن 1325 ون الي من، ريم ه. گريش الم؛ ترجم ا اس از ت ران از آغ ير اي ران اميركب ن؛ تھ د معي اس 1384. ي محم ان. ن ه. ج ان؛ ترجم امع ادي اريخ ج ي ت
 1383. فرھنگي علمي. تھران. اصغر حكمت علي

 210:؛ ص...ايران از آغاز تا. گريشمن ]2[ 32:؛ ص...مزديسنا. معين ]1[
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 بچين بساط ُ
 

 
 

ه می ل ھميش ت آن اواي ار. گف دن«.ھرب ه ش وردن و ديوان ه خ ول دادن و گ وی مھمانی. »پ ه ت درش ک ار روح پ دابيامرزی نث ک خ ا ي الس ب ا گي ھ
ته. مثل آيين، رسم. »بچين بساط ُ«.ھا ھا و گلدان ريخت پای درختچه گيالس ِنازنين را می ايد خس م ش کرارش ھ ه ت د آدم را   چيزی ک م اين. کن ايد ھ ھا ش

ه ھميشه می. خوری وقتی که ھنوز تاب نمی. اش باشد ھمه مال قبل يد مقدم اری با ھر ک که  شته باشد -گفتم  ی. مراسمی. ھايی دا يی. کش دادن با چيزھا
ا کنی، اين کاری که می آن وقت است که فکر می. ديگر ھمراه بشود رای خودم دست. کنم خيلی کار مھمی است در دني که ب ايی دارد  نی يک معن کم يع

ُر. پُر است. ای از شک و ترديد تويش بگنجانی که ھيچ کجايش جای خالی ندارد که بتوانی نقطه گويم؟ پُر يعنی اين فھمی که چه می می. خيلی پُر است پ
ازک و قلمی شروع می شد...ھا...کجا بودم. از ھمان معنا و ھمان حس و حال ه. بساط چيدن با سر بريدن خيارھای ن ه من با ادوي ھای رنگارنگی ک

اونی که«  .اش بود يک نوای ماليمی ھم ھميشه چاشنی. کرديم شان را پاره می ليموھايی که دل. شان داشتم و قاطی بوی سير و شنبليله و پياز بود دوست
اب داره. ش سرده اش گرمه اونی ھم که گرميه مزه سرديه، مزه رده. »ھمه چی حساب و کت رق ک ه ھميشه . حاال ھمه چيز ف من ک رای  ما ب ی مزه«ا
ه ھا بعِد ھمه آن وقت. از اين گازدارھا که حکمن نه. بندم آب ھم تويش نمی. »لوطی خاکه ين مقدم ه می ھا، وقت ی ا يد، قلب اش ک م نمی. زد ام می رس دان

بد برداشتن«َمخلص کالم يک جور ترس بود حاال يا از . دانم  نمی... چرايش را . گرفتم فطير  شوره می چرا دل ه از »  موِد  يا ک يا. زدن»  تگری«بود 
ی از حرف ای ب يمان ھ دش پش ه بع دنی ک د ربط پران ان . ات کن انم ھم ه گم تی«آره ب و می»  راس ه ت ی ک ت می. گوي اُل«گف ون ح وِد ھم الی باشی م ھرح
که. توانستم بگيرم ھای زھرماری را نمی جلوی اشک. گفت راست می»  خندی و امان از وقتی غم تو دلت باشه شاد باشی می. داری برمی آن وقت است 

ھايی آن وقت. گی و جوانی بود تجربه ی بی قصه. ھم که قسمت فيزيکی ماجرا بود»  تگری«حکايت . نقاب و پرده خبری نيست. ديگر غرور معنا ندارد
ی آن چنان مستراح فرنگی را بغل می. دانستيم، از ھر پنج شش بار بساط، دو سه بارش ھمين بود مان را نمی که ھنوز ِکيل ه انگار معشوق ازل زدی ک

ردا. »کردی» « وصال«ابدی را  حال خراب روح. امان از مکافات صبح ف ِه حلق و  ه می. ات تلخی ِ ترش ت ود ک ين ب بل از اين برای ھم که ترسيدم ق
وا شود و می اش دود می اش با ھمان سوزش اول و سيگار روی ولی تمام. بنشينيم دور مجمعی رويی زن«. رود ھ دارد می. »حرف ب ده ن پس. گفت فاي

ی. شود ام گرم می ھاست که چانه بينی از ھمان وقت می. اش و ساکت بودی ديگر  بشود؟ راحت نشسته بودی قبل خوری که چه می چون وقت ود،  خوب ب
به ات را می ھمان مود برداشتن ِلعنتی، که اگر يک آن غافل بودی دست. گرفتيم زديم جلوی غليان روح و احساس را می حرف می ردت  گرفت و می ب
شی. خواھد می»  بلِد راه«برای ھمين . اش توی راندن. جا بود، فرق مستی با مستی اين. ناکجا آباد وی عربده. يکی که نگذاردت ھمه چيز را بپا يت جل ھا
ته اين آسمون«. »روح چی؟«. ديد خدا را می»  خدا ھست«.آَوْرد  را پيش می حرف. اصل ھمان است. ھا اسم است اين. تو بگو مراد... باشد . را بگيرد
شعری می. اش ھم حرف نبود ھمه.گرفت يعنی سخت ھم نمی. خيلی ھم سخت نبود. »کجاست؟ ديم، آوازی گاھی  .شدی خاکی می. شدی خاک می. خوان

تش سيگار تعارف ات می ی سر انگشت ضربه. ی يار، شرط بود خورد به زير پياله ات می اگر لب پياله ه آ ه دستی ک رده، خاک می خورد ب .شدی ات ک
که رسيدی ديگر آن... فھمی که؟ می. »الگانس« ھم ايستاده توی يک مھمانی  دارھا، آن»لـِــيبل«ھا ھمه توفير دارد با مزمزه کردن اين  دانی اين می ا  ج
ا. فلسفه نبافی. اش کاری نداشته باشی به بقيه. بايد بارت را ببندی و راه بيفتی. مراتب دارد ديگر. جايی آن شينی و رندی حافظ را ب ديگر الزم نيست بن

نی پياله که الست است. ھايت اندازه ک ی است  کدام ِم ن  که اي شوی  طراف را بگردی می. ش کجاست-و ُدرد. فکری ب ن ا نی ھمي ه. بي تم چان رم گف ام گ
من ھشتاد و پنج  بَه. بعدش ھم چيزی بگو و حرف بزن مبادا ساکت بمانی. حاال بچين بساط ُ. شود می
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ورم کرده. مِن احمق را بگو...اند زاد ساخته انگار نه انگار برای خوردن آدمی! ھا سگ مصب. اووووف: ... ام يک ھشت گار مجب ند ان خ. ا قط تل کاش ف
ام آن وقت يک حبه قند توی ليوان غرق می. بود يز است المصب. کردی و تم د و ت شب می. تن ناف را  ا  ايين, سوزاند از دھن ت به پ ردا ناف  اش را ف

خوب... صبح که می, ولی  ايين می می, کنم فکرش را  ا آِب داغ پ ھم ب ی  لطانی. رود بينم چرب تيزاب س ا  م جز ب ا داري که م ثافتی  د و ک دگی گن ين زن ا
شنيده پس الاقل ام. شود سرکشيد تيزاب را که نمی. شود پايين داد نمی يوار  ه از در و د وپ و تشرھايی ک عده شب کمی از ت سر م ن ام و  ا ھمي ده ب ام مان

يد آيد که ھمه چيزش ِکش می ھميشه از ايِن زندگی کفرم در می! لعنتی. اووو: ...ام دو ھشت. فردا صبح ھم خدا بزرگ است, بدھم پايين ا. آ ی چيزھ خيل
ندارد شود ديگر برای دھد که وقتی ھم پاره می اما اين کوفتی آن قدر ھمه چيز را ِکش می. ات مھم است برای که. ات فرق زيادی  ماه  ند  د از چ تازه بع

ل زن مرده می. گيرد درَدت می, ھمه چيز تمام شد له می نشينی و مث خودت می. کنی ھا چس نا که مدام از  ايی  ياد آرزوھ تازه  چرا؟  خه  پرسی چرا؟ آ
اه اش می کنيم و آن قدر انگول ی کوچک شروع می از يک چاله. خودمان ھم مقصريم. ی ِکش از يادت برده بود افتی که قضيه داشتی می شود چ کنيم تا ب

می. شوند ھا آب می ی يخ ھمه. اش آب شد ھا ھم ھمه اين يخ. گرم بود. اوو: ...ام سه ھشت. ويل وه يادش به خير با فريده  برف و سرما. رفتيم ک آن, توی 
برف و دوشاب می رو به روی ھم می. کرديم رفتيم تا برف تميز پيدا می قدر باال می شق  ن برف الکی می. خورديم نشستيم و با قا ھا سگ گفتم روی اي

مان لعنت می بعد تا دو ھفته مثل خر سرفه می. ی ما ھم شاِش سگ باشه  گفت بذار مزه خنديد و می می. شاشيده تاديم کرديم و به خريت خود ا. فرس ما ت ا
رف می از ب د ب ه, باري ان کاس ود و ھم ان آش ب د!... ھی!... ھم م آب ش خ ھ رف و ي ه ب ِخ يخ, آن ھم ب ي ن يکی دو قال ه اي د ب ه برس ی چ ال پ .زوری چ
ه از من بپرسی می, گويد چھارمی ام؟؟ اين چھارمی بود با پنجمی؟ اگر از بطری بپرسی می ام؟پنج ھشت چھارھشت تف ب گويم چھارمی؟ پنجمی؟؟ ای 

م نيست سکه؟ سنگ؟؟ تقصيرحافظه. کند ی روی يخ می اين حافظه که ما را جلوی يک بطری نيمه خالی سکه بد بخت ھ شک بی. ی  ن  پدر تقصير اي
كه باعث شد از بچه. آيد مثل کنه چسبيده به من و ول کن نيست از وقتی يادم می. مادر است بود  جوم گی ناخن ھمين شك پدر درآر  ترس. ھايم را ب از 

م. تری ھم آمدند ھای بزرگ بزرگ كه شدم ترس. ای بود ولی خوب، بچه بودم دليل احمقانه! اين كه ناخواسته كسی را چنگ بزنم ا گ شدن ي ترس از گم 
مان ترس. ھا توی دنيای به اين شلوغی كردن بعضی آدم نتی سيگاری آخر سر، ھ ند ھای لع نه. ام كرد ل احمقا بود دلي ودم. تری  چه نب ی خوب، ب ! ...ول

ه. گفت گردالو وحيد می. شود با دود حلقه داد بيرون آخرش ياد نگرفتم چه طور می: ام كجاست اين فندك؟ پنج ھشت ھم ك ان  عادت كرده بود، توی خياب
قه. خواھد كيف كردن ھم شعور می. ھا را از توی ھم رد كند كرد حلقه كيف می. كند اش را باز و بسته  كشد، مثل ماھی مدام دھان سيگار می ی يكی با حل

دارم. خوب، شعور كيف كردن را ندارد. آورد اش نمی كند، يكی ھيچ چيز دنيا سركيف دود ھم كيف می صلن شك ن ين قضيه ا م كيف. سر ا حاال من ھ
شود و روی تر می بزرگ و بزرگ!!... حلقه... وای... كنم ام را مثل ماھی باز و بسته می دھن. ام از اين كه بدون شك به چيزی اعتقاد پيدا كرده. كنم می

ه. دھم لم می: ... ام ھشت شش. چه كيفی دارد حلقه دادن با دود... رود ُگِل قالی وا می باس ا دنبال دكم ده است بی. گردم ام می ی روی ل پوش. فاي ر  ا زي تنھ
!ھمه شش و ھشت... باباكرم...جمشيد...افشين. آيد ھای گذری می صدای ضبط ماشين. گذارم ھا را روی ھم می پلك. شوم از گرما كيفور می. ام مانده تن

و پابست گر بيدل و بيدست: خوانم به نجوا می. ھا بشكن آورده و برای من گرما شش و ھشت برای آن که بشکست ام وز عشق ت ند  که ام بس ب ام آھسته 
وی خاك مست. چه كنم؟ غير از اين مستی ندانم. كشم از شعر موالنا ام خجالت می سرمست مم می. كرد ام می بچه كه بودم چرا، ب بازی آرا .كرد خاك 

ازه ام می دل ا خاك ت زنم ت ارش ب بو بكشم خواست چنگ بزنم به خاك و مشت مشت كن ير را  ود. ی آن ز م داشت. خنك ب م كمی ن ايد ھ ل. ش درست مث
تا«: ام ھفت ھشت ... ]1[به ھمين خاطر اسم فريده را گذاشته بودم توپراك. ھای فريده دست دھی، درخت دو  شار ب خم چشم ف ه ت ه ب نوک انگشت را ک
ا می می م چھارت ن ھ ای م ود، پاھ وند ش م می. ش ه ھ د زلزل م مست می. آي ان ھ د اورھ اره حرف ]2[»  .کن ادم می دوب ه ي خ ب د ھای تل ه چيز ِكش...آين ھم
ند می...خورد حالم از ھمه چيز به ھم می...جوم ناخن می...افتد حسرت روزھای گذشته به جانم می...آيد می خودم پوزخ خوش به  ه الكی  ين ھم زنم از ا
نگ می... كنم فرار می... شود االن است كه آوار خاطرات، روی سرم خراب ! آيد زلزله ھم می... پيچد ھمه چيز به ھم می... بودن ای لنگ... زنم ل با پ

ای لنگ به رقاصی می... كنم ھم فرار می ا پ به عقب.... كوبم پا می.... كوبم پا می... ماند دويدن ب ام  و، دو گ به جل ام  شنه. افتم از نفس می... سه گ ام ت
. آآآه: ...ام ھشت ھشت. شود می

عباس معروفی  –سمفونی مردگان  ]2[) استانبولی(خاك : توپراك ]1[
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 نامه پياله
 

 
 

ھل می شيخی دست بر شکم می بر جماعتی جا ند. گذشت ساييد و ناالن و لَنگ  مضارع را ھر فعل: شيخ گفت. ما را نصيحتی کن و بگذر: او را گفت
ل. گر جز اين حادث شود، شما را خسران حاصل است و بس. مرتبتی است؛ و ھر مرتبتی را رعايِت احواِل توالی الزم شيخ ثقي جماعت را اين سخن 

د فی. آمد ستن نمان اِی برخا ه شکرانه. الحال بگرفتند و به تالفی چونان زدند که او را ن مد، ب شيخ حال آ و در داد چون دمی رفت و  اِد گل صّحت، ب .ی 
باِن خجلت از کرده. شيخ را دو پيمانه بر خويش برتر يافتند. جماعِت جاھل را جملگی فصل انگور و زحمِت تاکستان ياد آمد  پشيمان گشته، سر به گري

يد ما را آن! يا شيخ: او را گفتند. درآويختند فتی الزم نيا ه فھمش را مکتب و معر ن، ک نان نصيحتی ک تش: شيخ گفت. چ به معرف ه  م، ک ما را آن گفت ش
باده. مضارع است خوری را َمثَل، َمثَل فعل عرق. سزاواريد يت و  به ساقی باکفا گِ غايت، صبح ی  ه تن د، شام غروب وصله می سحر را ب ه زن يه را ب س
ق ليک اگر شراِب ناثواب به آب. آيد، تنوع باده ناگريز است و مباح او را مرتبت چنان است که چون عرق کم... ی صبح فريضه به حل ميزی و  جو درآ

. آميزد و فراغِت عقل چونان مستولی شود، که به ديوار نماز کنی و به مسجد قضاِی حاجت ھم تو را صفرا و روده به. ای کنی، احواِل توالی ندانسته

النگ شات
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 من، فقيه، فيلسوف، و يک جمله بيشتر
 

 
 
کنی  خواھد بکنی، می ات می ھر کاری که دِل تنگ: يا

.شوم ی ھستی را ُمنکر می گيرم ھمه اَم ُمشتی دل دارم که به ُمشت می ھام و شيپورِک گوش الی مژه م و البه ھای بينی مخمورترين باد که بَوَزد در پّره
واِد(»  مستی به کدام دليل احتمال دارد که بد و زشت تلقی بشود؟«ام که  رنگ، با اين موضوع َور رفته-به- گون و رنگ گونه:] من[ يا حتی مصرِف م

سنگ مستی را می). ی ذھن ِ آدم را با محيِط واقعی دستکاری کند مخدر، يا ھر کاری که رابطه يرِ   انداز گويم، ھمان حالِت خوش، ھمان که عقل، اين پ
ه اين برد، برای َدمی، يا لَختی، يا ساعتی، به آنجا که کودک می را می ا مستی عقل از! َوه. دود سو می سو و آن شود، و َجستان و خيزان ب که ھرگز ب

ند است. ھرگز مست نکن:] فقيه. [پرداز زده، خّرم و خيال شود؛ شاد، ھيجان عقل کودک می. رود ميان نمی که ظلمی. مستی ناپس ار،  ن ک بترس از اي
نی مست که باشی، نمی. دھد درست فکر کنی اجازه نمی. کند ی آدم را با واقعيت قطع می رابطه. است به نفس، نفس ِ خويشتن شرايط را درک ک .توانی 

دن؟  مست می ی:] فيلسوف[کنی که چه؟ ھوش ِ فھمِ  ھستی را از کف بدھی؟ بيھوشی و ندانستن، غفلت و از خود وامان ين يک موضع ِ فلسفیِ  خيل ا
ھم، فرسخ. جور که ھست درنخواھيد يافت مھم است که بدانيد و آگاه باشيد؛ ھرگز واقعيت را آن م  پا اي سر ِ  امال ھوشيار و  ه ک انی ک حتی زم ا ما  ھا ب

کر نمی ما ھمين»  .مان با واقعيت قطع است طوری ھم رابطه ما ھمين! بابا جان«يعنی؛ . واقعيت فاصله داريم م درست ف م. کنيم طوری ھ ن االن ھ ھمي
من ِ مست، واقعيت را می فکر می! ؟ تو، ھوشيار ِ ھزارساله!ما کجا و واقعيت کجا. يابيم شرايِط واقعی را در نمی تر از  ه بھ د[فھمی؟  کنی ک ]پوزخن

ه:] يک جمله بيشتر. [بدان و آگاه باش که در نگاِه يک فيلسوف، ما ھميشه با واقعيِت عينی فاصله داريم، چه ھوشيار، چه مست ُخب نگاه کنيد، کسی ک
ار. ای برای اين کار وجود دارد يا نه کند که آيا توجيِه فلسفی يا فقھی خواھد و دوست دارد شراب بخورد، و مست بشود، ھيچوقت نگاه نمی می او اين ک

طور کسی که دوست ندارد شراب بخورد، اول ھمين. بخشد کند، به او لذت می کند، به عنواِن يک تجربه، به عنواِن چيزی که او را سرخوش می را می
د می بانی دوست ندارد، بع ستگاِه ز جوری می رود د شراب اش را  مذمِت  ه  ه در نھايت ب د ک شود چين جر ب ه. خواری و مستی من ه بافته قُلُنب ند؛ بافانی ک ا

ه. ھای ما خانه دارند ، منظورشان اين بوده که اين حقايق، روی اميال و خواست» اَند حقايق ِ فلسفی و فقھی برساخته« ه خان اِن اين تمايل ِ ماست ک ی زب
ستدالل بنابراين اگر می. اندازد اش را به راه می بخش دھد و اُجاق ِ گرم و حيات ما را شکل می ان، در ا سلوفان و فقيھ يت خواھيد بفھميد که في ه غا ھای ب

ه شان، در نھايت به چه نتايجی خواھند رسيد، و جھان را چگونه صورت عقالنی ورِد عالق ه م بندی خواھند کرد، بھترين راه توجه به چيزھايی است ک
دايت می. ھاست و ميل ِ آن ستدالل را ھ رار دارد، ا د آنچه در مرکز ِ تمايل ق رای بی. کن د ب انی، درِ  گوش و بگذاري ه، پنھ دِن فيلسوف و فقي تان خبر مان

. ھمين، و نه بيشتر. بندی و توجيِه زبانی، برای روا کردِن ميل، و مشروعيت بخشيدن به آن است ھمان صورت» استدالل«: بگويم

ميثم صدر
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 گزاره ھايی در باِب مستی
 

 
 
اِی مستی در خود را. مستی ھمان است که عاقالن در حسرِت آن به مذمت اش پرداخته اند. 1 نتيجه آنکه نھی کنندگان از مستی، بيش از ھر چيز تمن

ساِن ھستی دار/پس مستی يک امکان. مستی می توانست نباشد: ھستی و مستی. 2. به نمايش می گذارند راِی ان در: نيستی و مستی. 3. انتخاب است ب
دنباِل چيزی باشد. حاِل مستی تمامی امکاناِت بالقوه ی وجودِی آدمی به فعليت می رسد تا ب در اين حال ديگر ھيچکس از آنچکه ھست ناراضی نيست 

نتيجه آنکه اگر مستی مادام العمر داشتيم، فلسفه ھاِی اگزيستانس نيست می شدند و حال. ھستی اش ديگر در پی نيستی اش نيست. که ھنوز نشده است
ستی . که مستی می پرد، تمام فعليت ھاِی خيالی نيز دوباره بشکل قابليت و استعداد جلوه می کنند ستم(دوباره تمناِی ني شم ولی ني د با ه باي در) چيزی ک

کا. مستی دير يا زود می پرد. 4. آدمی بيدار می شود و دوباره می توان به ياِد سارتر يک دقيقه سکوت کرد با مستی از ود تفاوِت مستی از می الست 
رِن. مستی جنايت ببار می آورد. 5. صرفاً در مدت زماِن آن است د؛ در آشويتس ق ھر کسی روی دھ يله ی  ا و بوس اين جنايت ممکن است در ھر کج
د. 6. بيستم يا در ناکجاآباِد قرِن ھفتم خوِد . چيزھاِی زيادی ھستند که مستی آورن ا  ترين آنھ دگی"مھم به زيستن . 7. ست"  زن کور و(اراده ی  اراده ی 

نتيجه. بدل می گردد) مستان(= مستی می آورد و وقتی مستی تو با مستی ديگری تزاحم پيدا کند، جھان به عرصه ی نزاع مياِن صاحباِن اراده ) ناآگاه
گر مست. يک آلمانی چيزی می گويد درباره ی مستی. 8. آنکه شوپنھاور حين مطالعه ی کانت و بودا بدمستی کرده بود مانی دي يک آل د  چھل سال بع

انی دوم ربط. می کند و يک جنگِ جھانی راه می اندازد اِی آلم حال تنھا يک مستی مفرط می تواند سبب گردد که نظريه ی آلمانی اول را به جنايت ھ
وی. مستی تعالی بخش است. 9! نتيجه آنکه ھرگز در حاِل مستی فلسفه و تاريخ نخوانيد. دھد ا معن شد ي ادی با د م شان داده. اين تعالی می توان به ن تجر

چه تعالی معنوی واگيردار است و شوِک حاصل از پريدِن. که تعالی ھر چه غيرمادی تر باشد، بايد نسبت به مستی پديدآورنده ی آن نيز محتاط تر بود
بل. مستی رومانتيک است. 10. مستی آن نيز می تواند به پريدِن نسل بشر منجر گردد تاثر متقا اثير و  مياِن عشق و مستی يک رابطه ی ديالکتيک و ت

نتيجه آنکه مدت زماِن عاشقی را گاه با محاسبه ی درصِد الکل می توان پيش. عشق مستی می دھد و مستی گاه عشق را شدت می بخشد. برقرار است
ی. بسياری از دين ھا، جنبش ھا، شورش ھا و انقالبھا در حاِل مستی روی داده اند. مستی تاريخ ساز است. 11. بينی کرد ه وقت تنھا مشکل آنجاست ک

واِد. 12. مستی پريد، بِت بزرگ در ھيأتی تازه به جايگاِه سابق خويش باز می گردد يک از م مستی شورانگيز است و گاه آنقدر شور که ديگر با ھيچ 
طی. مستی تحول طلب است. 13. افزودنی مجاز يا غيرمجاز نيز نمی توان آنرا به خورِد توده ھا داد ھان در  حول خوا مام ت تاريخ البته نشان داده که ت

د کرده ان يادآور است. 14. دوره ی نقاھت، ھر روز يک ليوان محافظه کاری بمثابه ی متادون مصرف می  ه الکل در. مستی اعت د ب می توان اد  اعتي
اقی/مستی راستين تنھا در جايی ست که سبِب آن انفسی. "15. زمين باشد يا به الواح در آسمان ِد." بيرونی/درونی باشد نه آف به مري سخن يک مرشد 

ر(يا عين مستی بود ) تلقی انسان وار(اگر خدايی بود مست بود . مستی ويرانگر است و مستی مطلق ويرانی مطلق ببار می آورد. 16. خويش تلقی غي
اِن. مستی توجيه گر است. 17. يک ويرانه ی بغايت شگفت انگيز: و در ھر حال اين جھان محصوِل يک مدھوشی بدفرجام است) انسان وار ِد مي پيون

سنِت(نتيجه آنکه صدراِی شيرازی . ھماغوش شده باشد"  درويشی"و "  فيلسوفی"تنھا در جايی رخ می دھد که "  توجيه"و "  مستی" آخرين ملجأ و پناِه 
لِب خود) اسکوالستيِک اسالمی/مدرسی نظريه ای در باِب اتحاِد عاقل و معقول ارائه می دھد و پيش و پس از بياِن ادله اش، آنرا فيض حق تعالی بر ق

. مستی، مستی است. 18! می نامد که از مياِن متقدمان و معاصران تنھا به او عنايت شده است
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 بطری
 

 
 

خالی. من يقين دارم کمی قبل اينجا روی ميز يک بطری پر بود و يک گيالس خالی طری  ر است و ب ظرم می. ولی حاال گيالس پ ه ن مه خب ب يد ھ ی آ
 .وضعيت بغرنجی است. شود داخل گيالس خالی کرد بطری را نمی

 
به کند؟ حاال ممکن است رودخانه چيزی فرق می واقعاً چرا بطری؟ چه و را  جای ھا سرباال بروند، يا گوسفندھا و ابرھا جايشان را عوض کنند، يا آينه ت

 .ھا جزئياتند قربان سرپا ولو شده روی زمين نشان بدھد؛ ولی چه تفاوتی دارد مگر؟ اين
 

 .شود ازش بيدار شد تنھا ايرادش اين است که می. دوند برسند جا که ھمه می بر است به آن بطری بھترين ميان
 

شب کجای روز می. توانست باشد جور ديگری ھم نمی. شب با بطری عجين شده است شود مگر بطری برای سکوت نيست؟ برای تنھايی نيست؟ جز 
 تنھا بود و ساکت؟

 
 کنند؟ کدام ميخانه؟ روند؟ با کی درددل می کنند؟ کجا می گيرد چه می ھا وقتی دلشان می بطری

 
تو. رود قرار بود چه شود و اصالً چه شد زنيد که يادتان می قدر به ھم زل می آن. زنی، بطری به تو ھا تو به بطری زل می دانی، بعضی وقت البد می

 .زنی، بطری به تو، تا صبح به بطری زل می
 

باقی می. وجود و عدم وجودش تفاوتی ندارد. دھد بطری بعد از خالی شدن موضوعيت خود را از دست می نم  ند شانس بياورد خاطره محوی در ذھ ما
 اصالً بود؟ نبود؟. گفت، کجا بود که اين بطری چه می

 
 کسی اين حوالی يک بطری نديده؟
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 قالی ايرانی
 

 
 

شينند روی ماشين افتند؛ می صدا پايين می ھا آرام و بی دانه برف. آيد اند، برف می اش جشن گرفته ھايی که اين طرف ھا پشت پنجره گاھی وقت ه ن ھايی ک
ه آن پايين منتظرند؛ روی شاخه ده است؛ روی گرب اقی نمان ثری ازشان ب ار نبوده،ا به ھا، روی ردپاھايی که چون پيش از اين برف ای در ک ه  ھايی ک

ه ام ھای تقسيم شده، روی دست کشند، روی موزاييک ھای آشغال سرک می کيسه د اون پنجره رو -... ھای من، که از پنجره بيرون گرفت يم! ببن يخ کرد
جا اصالً نمی. کنم اش نمی درست. ماند الی پنجره پرده می. رکابی حرير صورتی پوشيده و مست است. زن ِ مومشکی است! با اين يکذره لباس دانم اين

ماد است. تابلوی خاتم کاری عتيقه ای دارد. اند روی ديوار دعا زده. خانه کيست عروس و دا شان نمی. کنارش يک عکس  م  اب مشکی دارد. شناس .ق
ه می. لباس ِ عروس چروک خورده و از گوشه قاب بيرون زده است ر ِ آن، زن مومشکی تکي وار درست زي ه دي د ب ھم اينجاست مرد. دھ م. اش  به ھ

گاه نمی اند و وقتی می ھردو مست. اند و پشتشان خميده است ھردو مومشکی و بلند. آيند می کس ن د رقصند به ھيچ  مديگر. کنن ه ھ زن مومشکی. حتی ب
نده می! اند چقدر مست. خندد اش ھم می مرد. خندد می. اش دھم دست ام را می چرا شام نخوردی؟ ليوان -: کند ام می نگاه م صدای خ الن ھ يد آن طرف س .آ

باب بازی با اس توی وان  ه دارد  ر را ،ک ازی می مرد عينکی ِ تاسی دارد ادای ھيتل می ھايش ب د، در  و می. آورد کن و تل ھايش را، خورد و دست کمی تل
د ھميشه آنقدر می! خورند گفتم که دارند زياد می... عين ليدی مکبث. شويد انگار که خونی باشد،دارد در ھوا می رای چی دارن د ب خورند که ديگر ندانن

با يک کاسه... کنند برای چی دارند گريه می. خندند می ری  زرگ، سر می يک زن موفرف بی ب دان. بينم ھايش را نمی چشم. آورد ی آ ما دن رق ا ھايش ب
رده. شه يلدا که بدون انار سر نمی! کشه يلداست ھرچی طول می -. زنند می ار دون ک يد ان د گذشت! بفرماي د ب يد، نگي شو ببر ند! ھا حال  مرد. می خند

اس می د عينکی ت نی : گوي ار دون ک ون ان د برام د، باي م ش ا جنگ ھ ه -! ھ ه جنگ بش دا نکن کی لپ! خ رد مومش رده است م ار ک ر از ان ايش را پ .ھ
سال ديگه -. فقط زمانش معلوم نيست. شدنش که حتميه -. جود دارد گوش ِ آن سر را می. ھايش سرخ است دندان د و می! پس ايشاال صد ھرکسی. خندن

ند. از راه دور. زنند اول فقط جاھای مھم و می. شه که مثل جنگ عراق نمی -. زند يک حرفی می کاری ندار م -! با مردم که  م ھ که جاھای مھ ل اين مث
ا موشک چه دفاعی؟ اصالً با کی می -کنی؟  خوان دفاع کنن را حساب نمی تازه، اونايی که می! پر از مردمه ھا م با کی می -ھا؟  خوان بجنگن؟ ب خواي

د بجنگی!جنگن بجنگيم؟؟؟ وقتی ھرکی به ھرکی بشه ھمه با ھم می ده، باي م ش ه ت رای حفظ خون ار نمی -! اونوقت حتی ب يزم من ان سرديم. خورم عز
ه ی ما چی؟ نمی خندند؟ خانه چرا می! ھرکسی بھت حمله نکرد -اند، وقتی جنگ بشود؟  ھا کی اصالً خودی -. کنه می ا ن اصالً! دانم جای مھمی است ي
ه ا ھست؟ می خواھم کاسه خان ردارم ام کج ارم را ب ردانم. ی ان يز برمی گ ه. اش روی م ل می دان ار ق د و پخش می ھای ان ن خورن زن. شوند روی زمي

ليمی زل می. اول شب دقت کرده بودم. خوش نقش و ريز بافت است. قالی ايرانی نفيسی دارند. کند موفرفری چپ چپ نگاه می به اس ه زنم  ھای ھا و دان
شه االن جمع می -. مرد مومشکی است. اش خوب نيست حال. اش کن ول -. اند ی ترکيدن آبدار تردی که به تلنگری آماده فرش کثيف ب .کنم نره زير پا، 

ه را می. دانند زير پايشان چقدر کثيف است نمی! اند مست د مردی که موھای جلوی سرش ريخته، برنام ھور. دان رار است رئيس جم که کی ق حتی اين
تاب می. ھا حساب دودوتا چھارتاست عزيز من اين -! خودش اينھا را بھت گفت؟ البد مست بوده"  بوش"ديشب  -. بشود ا ک دی و اگه تو ھم چھار ت خون

يک"  بوش"انگار . شود ھا ھست؟ می خندند و ھمھمه می حاال اين چھارتا کدوم کتاب -. ات ميومد کی به کيه کردی، دست اخبارو دنبال می به ھرکسی 
ت ه اس يزی گفت ه. چ ه بچ ود، واگرن ده ب اب را نخوان ا کت م آن چھارت ودش ھ وم است خ ر معل وری منفج ون، آن ط ھای کوچک ِ روی صفحه تلويزي

ی ھا و خاک و خل و کمک چکمه... ريخت آن دست و پاھايی که زير دست و پا می. شدند نمی ين الملل ی خاک و خل... ھای ب ين الملل اش ھمه -... ھای ب
چی. ی ما جای مھمی نيست نه، خانه! اگه منتظريد چيزی عوض بشه که پير شديد ُمرديد. فکر نون باشيد که خربزه آبه! فيلمه بابا حاال انگار سرجمع 

خوردن و... چند تا ساز و يک کامپيوتر ... ،کاغذ و قلم و رنگ  -آن ھم نه آن چھارتا -چھارتا کتاب . تويش ھست دن و  نيدن و خوابي وسايل ديدن و ش
م. با خودمان که چھار نفريم... شستن م اي ه مھ مان البت ان. خود برای خودم ی  اب عروسی اين... ول ند و يک ق ا دار اب دع که يک ق م  تاق. ھا ھ توی ا

ند ره دار خواب دونف يدن و. خوابشان ھم احتماالً يک مقدار طال و يک تخت  ايل خوردن و شستن و د ان وس م... با ھم برای بوش مھ ه  ا ک ين چيزھ ا
ان. گيريم برای خودشان آنقدر مھم باشد که حتی حاضر باشند به خاطرش بجنگند. نيستند نه بابا جنگ کجا بود؟ آن مرد عينکی ھم فکر نکنم به جز ھم

رار است. چھارتا کتاب و چندتا فيلم و آن اخبارھايی که توی سرش مچاله کرده چيز بدرد بخوری داشته باشد گار ق سفيد دارد،ان شلوار  ه  اما مردی ک
اورد چيزھای مھم رده است. اش را بعد از جنگ بدست بي شان ک م ن جايش را ھ ور و دی جی. از االن  ده است رقص ن مه ريزی ش م برنا حتی. اش ھ

رده! شه رقصيد با دست و پای کنده شده که نمی -:لرزد اش می زن مومشکی، توی حرير صورتی. ھای شب افتتاحيه را ھم شمرده است مھمان ه م يا اگ
توی ؟ مردی که موھای جلوی سرش ريخته، انارھا را قاشق قاشق می...شود زندگی کرد؟ يا اگر مرده باشيم با دست و پای کنده شده می! باشيم گذارد 

د اصالً نمی. بيشترم جنگ سرده. کنين پيش ميره خيلی آرومتر از اونی که فکر می -. جود اصالً نمی. دھد دھنش و قورت می چی ش ه  چی ب يه. فھمين 
مونين مدت خرتوخره بايد يه جای دور از شھر يا حتی توی خونه می. ھاتون ب عالم  ه روز ا م ي د ھ ه بع حاال از خون ن چه کنن  يرون ببيني اين ب ھاتون بي

با بيست و دوم ات نشسته بودی اصالً فرقی نمی اگه توی خونه. موقع انقالبم ھمينطوری بوده ھا -! خبره ...کرد که مثالً ھفده شھريوره با دوازده بھمن 
ين! خب: ديدی اعالم کردند که انقالب شده يکم ھمه چی تق و لق بوده، بعد يه روز می م حاال چطوری ھست ا که! ببيني نی اصالً اينجوری نيست  يع

جا. اون ھشت سال جنگ ھم ھمين بود ديگه. ھمه از کار و زندگی بيفتند يا تو خطر باشن  رديم، اين حاال يه اخبار تلويزيون بود که بگه اينجا رو فتح ک
ته! راحت. تونستی اونم نگاه نکنی که می... اينقدر اسير گرفتيم، اينقدر کشته داديم. رو باختيم مه دس ا ھ ه م شد ک ارون  ھران بمب يک سال م ت سرجمع 
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ھم نگذشت. اتفاقاً تجربه خوبی ھم بودھا. جمعی با فاميل رفته بوديم شمال  م زندگی! بھرحال سخته ديگه. بد  ا ھ ا ب يه فسقل ج توی  خانواده  ا  چھارت
يه. اش رو خوب نگه داره اما مھم اينه که آدم بتونه تو شرايط سخت روحيه! خالصه بساطی بود... ھای مختلف و کنند، با اخالق ی چند دانه انار کنار پا

نوک کفش له. ميز جا مانده است می با  شه اشان  الی کنم روی ري سفيد ق ستورالعمل. ھای  ويش د که ت اب دارد  ری يک کت ھای خوشبختی را زن موفرف
د اش ھم اين است که اصالً اخبار را دنبال نکنيد و به يکی. اش کار دوساعت است تمام. اند نوشته با حرارت. جايش موسيقی آرامبخش گوش بدھي دارد 

که دارد. حاال خوشبخت است. خودش قبالً متحول شده است. شود از روی نسخه ھمه چيز را عوض کرد کند که چطور می تعريف می زن موسرخی 
شه يک بمب ميفته کنار پنجره! فکر کن -: زند زير خنده کند، می اش روشن می سيگارش را با سيگار بغل دستی ا شي تو ب ت،  و ی خون ده شدی ت ھا کوبي

وی فضا پخش می داری جون می! ديوار يه . شه دی،بعد يک قطعه از شوپن داره ت عاً صحنه رمانتيک کرده! ھا واق سرايت  مه  ه ھ نده زن موسرخ ب خ
ده حتی نمی. کرده که قراره بميره تا ھمون لحظه طرف اصلن فکرشم نمی! اما آخر ِ خوشبختيه ھا -. است و می! دونسته جنگ ش وووم فقط يھ ه ب -! بين

An small BANG just for you !- صوتی نمی گه افکت ھی می! کنه حاال شوپن رو بگو چقدر تعجب می ن جنگ! خوام ھای  ه موسيقی مت ين ک ا
سرخی را. ھايمان درد گرفته است دل. خنديم ھا می گه دوربين مخفيه؟ دوربين مخفيه؟ عين خل ھی می! نه -! ستارگان نيست ر  می خواھم با ته کفشم اث

ه -. شود سياھی دوده ھم به آن اضافه می. شود بدتر می. ھا پاک کنم از ريشه به باشه ک ا -! دستکم بھتر از اينه که ھرلحظه منتظر اون بم گه! خب باب ا
انواده رفت شمال، خونه اخبارو شنيده بود يا اون چھارتا کتابو خونده بود، الاقل می ا خ ه! ی ديگه ی اينا، پيش اون چھارت يده ک زن موسرخ از بس خند

ھم می. گويد کم آورده است می. آيد ھايش اشک می از چشم شود خوشحال  گر جنگ ب م نيست. شود آنقدر کم آورده که ا رايش مھ م ب يرد ھ گر بم گر. ا ا
پايم را الزم. زن مومشکی اما دوست ندارد بميرد. رود شمال ھم نمی. احتمال بدھد که ممکن است چھاردرصد ھم چيزی عوض بشود  من ھم دست و 

دھيم مرد عينکی اما فکر می. ھايم را بخصوص دست... دارم چيزی از دست ب يچ  زده. کند که قرار نيست ھ ار ن به ان لب  ھم  ه از اولش  مرد چاقی ک
ن اند و اصالً معلوم نيست چی کار می اون بيرون ھمه مست: کند اش را اعالم می است،نظر قطعی ه سر من و. خوان بکن اد اول از ھم م بي ھرباليی ھ

.کم آورده است. شود روی پا بند نمی. تر است اما معلوم است که خودش از ھمه مست. بايد تا اوضاع آرومه يه خاکی تو سر خودمون بريزيم. شما مياد
که پايم می. سوزد سردم است و گلويم می. آورم من ھم کم می. اش را ببندد، برود خاک ديگری روی سرش بريزد خواھد بارو بنديل می خورد به ليوانی 

ست سرخ می گوشه. يک نفر روی زمين گذاشته ا فرش  الی. شود ی  ين ق اه می! حيف ا ه خود جذب نگ کی ب ه پرزھا چطور سرخی را يکی ي کنم ک
گل و. شود تر می لکه ھمينطور بزرگ. شوند بلعند و قاتی لکه می دانه دانه با ولع، خون را می. انگار که تشنه باشند. شوند اش می کنند و شبيه ريشه می
خوب ديگر نمی. کاش يک ليوان ديگر ھم اينجا بود. شود زمين زير پايم آرام آرام سرخ می. کند بلعد و رشد می ھای پيچ در پيچ را می گياه که را  توانم ل
ند من... کند ھيچکس ھيچکس را نگاه نمی. خورند ھمه دارند تکان می. نفھميدم که رقص از کی شروع شد. نور کمتر شده است. ببينم گاه ک يا اگر ھم ن

گار رعشه. زند بينم که توی تاريکی برق می ھای خونی زير پاھايشان را می اما استخوان. توانم ببينم توی اين نور نمی ه ان مرد، ک سفيد آن  لوار  مثل ش
ليمی پرزھا تشنه. شود تر می زير پايم لکه ھنوز دارد بزرگ! خورند گفتم که ھميشه زياد می! اند ھا زياد خورده. گرفته است الی تکه تکه اند و اس ھای ق
صورت ام سوز برفی می. شود افتد بيرون و صاف می پرده با سنگينی ِ خودش می. کنم  پنجره را باز می. شوند سرخ می وی  د ت می. زن حان  ه امت کنم ک
روم دست. ھايم را بدجور جويده ام ناخن. اند خونی. بينم ھايم را می دست. آيد يا نه برف می م می. ھايم را بشويم بايد ب ن جماعت بعدش ھ نه و اي روم خا

يم؟ تاريک است پرسد که با دست و پای کنده شده می اصالً کی از ما می. گذارم مست را به حال خودشان می ھمه. شود بھتر رقصيد يا وقتی مرده باش
ان می د تک د دارن اه نمی. خورن ه ھيچکس نگ د ھيچکس ب تخوان مرده. کن کندری می روی اس ا س ی ھ ورم و م زج است. افتم  خ ن ل وی تاريکی. زمي ت

يده است اما می. بينم ھا را نمی اسليمی م رس اق ھ ا وسط ات ه لکه ت يوان. دانم ک که زن مومشکی داشت ل دم  الی خودم دي د روی ق -. اش را برمی گردان
شونش. ميرم براش يه چايی سياه بريزم -! خوری ھا حالت خوبه؟ گفتم داری زياد می -چيزيت که نشده؟ . بلندشو عزيزم -. مست است! مواظب باش ب
دد رود پنجره را می زن مومشکی می. افتد روی سارافون مشکی ام يک دانه برف می. کنم گريه می! من مست نيستم -. روی صندلی باس حريرش. بن ل

خ می. رقصد ھيچکس نمی. ھا روشن است چراغ* * *  اش؟  بينم سرخ است يا توی تاريکی اين رنگی می صبح شود، داريم چای تل خوريم و منتظريم 
سخه. کند کشد و غرولند می زن موفرفری ھنوز دارد قالی را دستمال می. برگرديم خانه مان ا عمل نمی ی خوشبختی انگار ن ن ج د اش اي وز. کن الی ھن ق

ن دست. سرخ است دی مکبث عي ن طرف ھا پشت پنجره گاھی وقت. ھای لي ه اي يد اش ديگر جشنی نيست، برف می ھايی ک ترک. آ ا را  ن ج قتی اي و
بھمن ھشتاد و پنج  -نقطه الف. نشينند روی ردپاھايی که ديگر اثری ازشان باقی نخواھد ماند افتند؛ می صدا پايين می ھا آرام و بی کنيم، دانه برف می
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 نگاِر مستی وقايع
 

 
 

که باشد. آييم امشب، ياران، به ھم می. 1پيش از خواندن کمی بنوشيد  يد  سلول ھای مخ را،. محفل، خصوصی است؛ با تاِر  ا بنوشيم و کش ا است ت بن
ی" م"  سرخوش ا نمی. ادراک کني ترده، ام ايه گس ر س و ت ی آن س ب کم د محتس ادخواری و می. دان ِن ش ر  آيي ت و اگ اری اس ود"گس ِک"خ ام کوچ ، ن

ين ام می تا اين پاس از شب که ادراک. 2! سالم -. ھای مان باشد، از خود بيخود شدن؛ و اگر ھر چيز ديگر، به خود آمدن روزمرگی گر مستی ا گويد ا
ود است، حصول ه از وج زه نمی مرتب تقيم و غري تی جز از ادراک مس د اش معرف م نمی. طلب يز ديگری ھ د؛ در پروفايل چ و بدھ ه ت د آن را ب ای توان ھ

اه"اند بايد که دست کم گفته باشی  ات با الکل را پرسيده يابی اگر ميانه دوست ھتر می رفته. 3". گه گ ته ب ه شان می در نگاه. شوند رف ه در الي ی ک ی خوان
ازی می ھر کس از قالب. اند ديگری، از وجود خود، يکديگر و اشياء آگاه شده ده اش، نقشی که ھر روز ب نوی خوبی ش چيِز  يک  مده و  يرون آ د، ب .کن

به تناسب نوشانده اندام. ما ھمه يک موجوديم. اند تر ھمه موافق. کند سرخوشی، رضايتی داده که جای کدورت را تنگ می ھای يک پيکر، ھماھنگ و 
تر -. َدَوراِن سر - ]پوست، تبدار[. لَّخت... واژگان - ]حس ھا، بی لب[. 4. شده، تا او ھستی را از جايگاه ديگری درک کند من -. نه، برويم جاھای بھ

م فرشته ی دوش چپ ديگر فرشته. اين آغوش تو چه گرم است. 5...  - ]زند شکوفه می!] [تواند بخواند از بر نمی[... ام که  بنده ی آن دم انه ام ھ ی ی ش
پرستندگاِن ديونيزوس، ايزد شراب و باروری، باور داشتند که. 6. ات را ھم مثل من نگاھی بيانداز ی چپ شانه. سخت نگير. ات را در بر گرفته راست

دار خود . بخشد مستی به انساِن زمينی خالقيت خدايی می روه ھمسرايان، از وضع ناپاي ا، گ ه م ن بساط  -در سناريوی نيچه بايد ک گاه –امشب در اي آ
ن تلخ فت ھراس شويم، آنگاه اي شويم ترين دريا راژدی  يش ت سازيم و منشاء زا بدل  شی پروجد  ه نماي ھان و ب گيز را پن د. ان ل بعي ن محف امشب و در اي

نم ی اين کتابخانه، زمينه ھای فروريخته ام رفته و قفسه گرچه، نظم و سامان از ذھن. دانم می و بچي ار. ی مساعدی است برای آن که چيزھايی را از ن غب
. پريده. ھيچ تنديسی. ھيچ خبری نيست. 7. وقتی که بنشيند، تنديسی در انتظار تماشاچی است. مبھمی ھمه چيز را ناپيدا کرده

نيما دارابی
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 ...ی مستی ما، اين جماعت کور کچلند پايه
 

 
 

ه محبتش الکساندرا اگر حرفی می. دختر ژان لوک و ھمين. يکی الکساندرا دواَمل. يکی منم. اين جا من تنھا نيستم يد ب د است ببخش ه تن به قلب. زند ک
بود. تر باشد خواھد عبوس می. آورد دانم دارد و به رو نمی مھربانش که می ه  ر گفت د نجيب باشه: جعف ختر باي بد! د ه  ود ب کرده ب ير  بت را تعب و او نجا

گران را دستش برد؟ ما اگر با جعفر از ھمان اول شل نمی گويی نمی يعنی شما می. برد تا درست شود خلقی و حاال زمان می سار من و دي آمديم حاال اف
ود!... کرم از خود درخته: گويد کند و می امير حسين بد نگاھم می. دانم کجا گرفت تا بتازد به نمی نمی کج ب ه  حاال بيا به اين کره خر بفھمان پاالن دخرت

می گرفتی چھار نعل می نمی. از اول اد  ه ب به ب ا: گويم می. داد تاخت و ھر چی آبرو ننش جمع کرده بود يک ش کرديم ي ندگی  ما ز يديم  م نفھم آخرش ھ
ا حرص می. گويم ديگر بابا راست می... ی چشم سفيد دختره: گويد شود و زير لب می امير حسين سرخ و سفيد می! زندگی ما رو کرد ه چرا ب خورد ک

اورديم. کرم از خود درخت است: گفته بود ديگر. کند ام و ھزار تا ليچار بار دختر مردم می اين دختره الکساندرا خانه يکی شده نه ني که از اول  .مام 
خان باجی گويی روی حرف امير حسين کسی حرف می يعنی شما می ه  ين جماعت خال ته بگويم؛ ا ھا را زند؟ اصال بگو کسی جرات دارد؟ تا يادم نرف
اطر می ار ق د و می ب ربال کنن تند ک ان بی. فرس ه داد مردم دا ب ازی می خ ان ب ا کونش ان ب ه سرش د ک يز عرب برس ه چ د و مگس می ھم د از دم کن پراکنن

د و. شکنند خورند و نمکدان می ھا خوب نمک می پدرسگ. ھای سوت و کورشان حجره ند ديگر... ارواح شکمشان عربن رد؟ چه می. عرب دا! شود ک خ
وا. اند به ھوای زيارت عتبات عاليات ھای ما را بيامرزد که عمرشان از صد و سی گذشته و ھنوز زنده پدر خاله خان باجی ھد حل خدا بخوا گر  آمدند، ا
نرخ روز. زنند مستر نشيند صداش می ی قرمساق می ی بااليی ما، يک مرتيکه ھمسايه! ءهللا شا پزانی به راه است ان ه  نان ب ن جماعت  ر سر اي خاک ب

االی کريھش را نمی خر يکی نيست بگويد کره. خور کنند که اول و آخرش خرند يرم چشمتان ريخت و ب م نمی ھا گ د و صدايش را ھ د، کري نويد؟ بين ش
دازد ھايش آبی نبود زلف علی ھم صداش نمی مرتيکه آن قدر کريه المنظر است که اگر چشم. حتما کرند ديگر زدند چه باشد مستر که ھی باد به گلو بين

دجوری حرص می. و زاغ سياه دخترھای کمر باريک اين حوالی را چوب بزند و شماره رد و بدل کند خور: گويم می. خورد الکسندرا ب د. غصه ن الب
ھم. آورد به روی خودش نمی! دانم رجب علی است داند می می!... برو خدا روزيتو يه جای ديگه حواله کنه! رجب: گويم می!... کرند ديگر خدا  گار  ان

اين دختره معصيت! شود کرد؟ چه می. کرند ديگر. بھانه و با بھانه اين جاست ی ما حواله کرده باشد ھر شب و صبح بی اش را عدل دم در خانه روزی
اش فرخ الزمان ننه. الکساندرا ھست که باشد. ھا گول اسمش را نخوری. آورد بايد جمع و جورش کنی ھی ھر روز يک گند باال می. شود که سرش نمی

که می ی يک فرانسوی بی بود که کردند تو پاچه چه  ا يک ب رد ب ان ھمه چيز که دو سال نشده ولش ک ين الکساندرای خودم خ ريش. شود ھم بد بي مال 
ل و چی و چی! صاحابش، فرستاد پس باباش رج ايف ليزه و ب شانزه  به  چه برسد  ده  م ندي ان را ھ م خودم ن. بدبخت تا به حال چشمش ھمين ق ھمش اي

داديش زند و دنبال پول می را ورق می»  ھمشھری «  ھای  آگھی با و اج ول معروف می. گردد تا گورش را گم کند از اين جا برود مملکت آ د به ق خواھ
نيد از الی پايش پول بليطش را ھم جور کند حکما که ھر روز بايد خانه الش گشت و زر زرش را ش سرش نمی. ی يک عوضی دنب ه معصيت  شود ک

توانند ام ميان اين جماعت خنگ و خول که موفشان را ھم نمی دانم چه گيری افتاده من نمی. رفت ھای جعفر يک کم به خرجش می ای کاش حرف. نشود
ه می! ھا آخه احمق. بينند تنھايی بگيرند و آن وقت خواب سينما تک پاريس را می مان چشه ک ينما پايتخت خود ن س دام مگر اي جا؟ ک د آن  د بروي خواھي

باال می خری توی گوشتان خوانده تا رفتيد فرانسوا تروفو و شابرول و کی و کی می د از سروکولتان  ستاره آين ثال  د و م ه رون شفتان ھای دھ اه ک ی پنج
اه دارد خواھد؟ من نمی می. خواھد که شاخ و دم نمی. کنند؟ االغند ديگر می دا گن ه خ با ب ساز کدامشان برقصم؟ با ناه دارد. دانم بايد به  ام حسين گ به ام

ال رجب دست توی جيبش می. رويد حيدری که ھی آبجو ببندند به خيکتان و پول بچاپند بنديد می افتيد بار بنديل می شب محرمی راه می به خي د مثال  کن
...کنم خودم حساب می. بذار باشه: گويم می! آورد برای ما ھا را در می تخم سگ بلد نيست کرواتش را ببندد حاال ادای آقازاده. خودش آقايی کرده باشد
ان. چشم ديدنش را ھم نداريم ار ھم م ھر روز در کن م تحمل کني ازش را ھ ناگوش ب ا ب حاال بگذاريم حساب کند نمک گير شويم که چی؟ بعد بايد نيش ت

کرده. دک و پوزی که خدا بھش داده ارد کوھن! بنازم حکمتش را که نامردی نکرده، از ھر چيزی عوضی ترش را نصيب اين مادر مرده  ر لئون جعف
جور! کنيم گيرد که جفری صدايش می حرصش می! جفری خوب صدايی داريا: گويم می. خواند می م  ا ھ نارد کوھن اصال ب ر و لئو آخر خودمانيم جعف

ه می. ربطی ھم به مستی نداردھا. ولی جدا خوب صدايی دارد. گيرد اش می آدم خنده. آيند در نمی قط چشم مست ک ار شود ف ه تر می ھايش خم شود وگرن
ردار نيست تا کاسه کوزه. پيچد به پر و پای آدم ھی می. تر است اش از ھر سگی ھوشيار شرف شامه بی ند! اش را سر يکی نشکند دست ب دا رحم ک خ

خر سگ مستی. کند آن وقت تا يک ھفته کمپرسی آب گرم ھم افاقه نمی. ترکشش نگيرد به دست و پای آدم ه آ گرم ک ان  ا دم امير حسين خودم اش دو ت
. ی از ته دل است و تمام خنده
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 ای برای کشتن لحظه
 

 
 

راھم است، می کند و برای لحظه چيزی که تو را از اينجا جدا می رای خواب کودکی ف چيز ب مه  ه ھ جايی ک ی. برد ای کوتاه، به دوردستھا، به  به جاي
ار افتاده جايی که عقربه. برد که تنھا در اکنون حضور داشته باشی می گوش نمی ی ساعتھا از ک ه  يه شمار ب ند و صدای تيک تيک ثان ھا زنگ. رسد ا

نه جايی که نه آينده. اند تا بتوانی کمی بيشتر بيآسايی و از خواب پرانده نشوی برای ھميشه خفه شده ای به انتظارت نشسته است تا تو را داوری کند، و 
می ھر چند برای لحظه. ات کند ھايت سرزنش ای که به خاطر اشتباھات و ناکامی گذشته جايی  ه  فاوت است ای کوتاه، اما ب ه ھوايش مت گر از. روی ک ا

گرم تنھايی و بيھوده ده است،  لب ات می گی گذر روزھا سردت ش در ق انھا آنق د، وگر حضور انس رم کن که گ ده است، خنک ات را فشرده است  ات ش
سمان اش ديده نمی روشنايی را به شبی که ھيچ نوری در آسمان. شوی می ده نشدن آ رای دي سدی ب ستاره، بلکه  آورد، و اند، می شود و انسانھا نه ديگر 
قدر. دھد ات می ستاند و رنج شود برای آسودن از روشنايی جلف روزگار که تحمل را از تو می ای بر سرت می سايه و را آن چيزی برای فرار از آنچه ت
ند فشارد تا ذره ذره بشکند می ايه. ات و خردت ک ه س ن دوست ھستی و ن ه در غم از دست رفت ر جانت می در آن حال ن رزه ب د ی دشمن ل برای. افکن

ا و کھکشان ھمه. کند برد و تو را ھر آنگونه که ھستی برای خود رھا می ھايت را با خود به دوردستھا می ای، غم ناتوانی لحظه ين دني که ھر ی ا ھا را 
و از زمين با اينھمه انسانھايش، که وجودی. دارد ريزد و تنھا زمين را نگه می يابی، دور می ات را بيشتر در می پناھی تر باشد آوارگی و بی چه گسترده

آورد، ھمه آدمھايش را با مداد پاک کنی از گذارند، که يکی ھستی از ميلياردھا انسان مانند خودت، و نبودت خمی به ابروی دنيا نمی برای تو باقی نمی
ا ھای دنيا نگران تو گشته بينی که چشم آنگاه برای اولين بار می. دارد کند و تنھا تو را در آن نگه می تصوير زندگی پاک می و و تنھ اند و زندگی برای ت

ه اش نمی ات دنبال نشانی شوی و برای پيدا کردن خانه ديگر در بين اين ھمه آدم گم نمی. تو بوده است ا خان ه ج ه ھم غه. ات است گردی ک ی نه در دغد
دارد درست و به اندام رفتن ھستی، نه دغدغه ه ديگر ديگری وجود ن گران ک خودت. ی نگاھھای دي ا  ا ب ی تنھ خود می. توي رای خود برای  ی، ب خوان

تاه می برای لحظه. کنی شوی و برای خود گريه می رقصی، برای خود عاشق می می تن ای کو ه  رفتن ک باره جان گ برای دو شايد  ات ات و روح آسايی 
شود دام. کمی بيشتر روی اين زمين خاکی کشيده  ظرم را جلب می برجستگی ان د اش ن عوض می. کن ن وسط  شوم و از اش می نزديک. شود چيزی اي

د دستھايم به حرکت می. دھم کنم و به صورتش تماس می اش رده می ی ريخته صورتم را از موھای به شانه. اندازم اش می ھايم را دور تن پشت دست افتن
يره می. کند اش را لمس می ام صورت ھای گرم شده و ھمزمان نفس يه خ د ثان ه. شود برمی گردد و در چشمھايم برای چن ه گون ايم را ب ھايش نزديک لبھ

يه. اش ھنوز نبوسيدم. آورم اش به حرکت در می کنم و برای چندين ثانيه در اطراف صورتش می مه می به اين کار برای چند ثان ون ی ديگر ادا دھم، اکن
می. ھای او نيز گرم شده است نفس ھايش برمی لبھايم را بيشتر به لبھايش نزديک  رفتن لب ھان گ بدون در د ن بوسه را  بيشتر از يک... چينم کنم و اولي

ه ساعت سپری شده است و من نمی قرار گرفت يا  ن دن صاتی از اي چه مخت ده. ام دانم که در  الھا دوي ا س د، گوي ايم خسته ان ه است. ام زانوھ ين. آخر ھفت ا
م بوی چيزی گيجم کرده است اما به خاطر تمرکزم نمی. کنم ام و به جای رفتن به دانشگاه در خانه کار می روزھا تنبل شده ه آن فکر کن ول! نه. توانم ب

رار دارد پيپ را نگاه می. ام بوی توتونی ست که تازه خريده: کنم کمی مکث می. پاشد تمرکزم را از ھم می. کن نيست ر ق سرم را. کنم که کمی آن ورت
د برگ شده بينم که بی از پنجره انبوه درختانی را می. گردانم بيشتر به چپ برمی اره برگ بياورن ا دوب ه. اند و در انتظار بھار ديگری ھستند ت پيپ را ک
ده. ھيچ وقت نخواھيم فھميد دليل اين ھمه بھار و خزان چيست. ھای اول کافيست برای بردنم به دوردستھا پک. زنم پر شده است آتش می رم ش تم گ دس

م ليوان را کنارم می. دانم کی به برق زدم به جوش آمده است کتری که نمی. است از آتشی که بربرگھای خشک شده افتاده است گذارم و سوزناکی گلوي
اد. دھم گذارم و به کار ادامه می پيپ را کنار می. ھايم توان شعله ور کردن ندارند نفس. نيم ساعت گذشته است... شورم را با چای می درخت لخت از ي

تم نمی. حالم از چيزی گرفته بود. رود رود، برگ چای از ياد می رود، برگ توتون از ياد می می ه داش دانستم از چه، شايد به خاطر مقدار زياد کاری ک
ند. و يا به خاطر خبری که مادرم پشت تلفن گفت عوض ک ا می. دنبال چيزی بودم که حالم را  د ام ينما داده بودن نھاد س کا و فيليپ پيش تم در وروني دانس

ا با ربه. جمع شان از چيزھايی صحبت خواھد شد که برای اين حالی که دارم مفيد نخواھد بود بود، ام خورده  ھم  ه  که ب ودم  ته ب کا قبال قرار شام گذاش
مد. اش رفتم تلفن کردم، يک بطر شراب ايتاليايی برداشتم و به پيش. اش بروم توانم پيش پيشنھاد داده بود که می دی دم در آ م. با لبخن .به آشپزخانه رفتي

ردم. ھای بزرگ شرابی شد که تازه شسته بود شروع به خشک کردن گيالس از ک ردم يک سوم گيالس. شراب را ب پر ک ه. ھا را  صحبت از غذايی ک
شن. رفتم گذشت و بايد می ساعت داشت از دو می: از سنگين شدن چشمھايش به خودم آمدم... پخته بود و تعريفی که از بويش کردم شروع شد ام را کاپ

. حرفھای مادرم دوباره به يادم آمد، گويا چيزی عوض نشده بود جزاينکه چنديدن ساعت بدين نحو کشته شده بود. اش و بيرون آمدم پوشيدم، بوسيدم
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 دواخوری گريگوريان
 

 
 

ه دواخوری گريگوريان در انتھای خيابان الله اھوی الل بان پرھي ا گشتن در خيا ن و ي سينما رفت د از  ا زار ھر شب مھمان کسانی بود که قبل يا بع زار ب
گاھی وقت. کردند زدند و گلويی تازه می اش سری ھم به آنجا می ھای قرمز نئون که  ود  ان ب اده و مھرب نی مسن و جاافت که صاحب اين بار يک ارم ھا 

تری تانی ھا پشت صندلی مش د او را گری اش مست می ھای لھس ان صدا می کردن د ج ه يکی از پيش. زدن ب داشت ب ه ل ده ب ه خ ه ھميش و او در حاليک
وع مشروب يکی از علت.  تازه سرو کند اش مشروبی داد برای مشتری ھايش دستور می خدمت ود تن شلوغ ب ار گری  شه ب ه او ھايی که ھمي ود ک ھايی ب

خوری. ھا داشت ھميشه در پيشخوانش برای مشتری ودن ھميشگی دوا شلوغ ب ه  ا توجه ب الی گری ب ا وضع م بود ت ی  يل خوب ن دل اش در طول و ھمي
ه. روز از ھميشه بھتر باشد شبانه سينماھای شلوغ الل ا  ا عکس تنھا چند قدم از تابلوی قديمی و زرد رنگ مستطيل شکل کناردر ورودی بارش ت زار ب
نام محسن. ھای فرنگی و ايرانی فاصله بود پيشه ھنر ه  ود ب سياه و کوچک. يکی از مشتريان ثابت گری، مردی ب ا چشمانی  ندام ب .ظريف و الغر ا

ياه می نی س ه پيراھ ود ھميش ده ب اره ش ويش پ ه رف ود ک ی وقت ب لوارش خيل يد و ش ه. پوش ا دوچرخ اروی او ب ادی ج داد زي ر زينش ھميشه تع ه ب ای ک
برای خودش از عرق چرخيد و آخر وقت ساز آويزان بود در شھر می دست ود  طول روز بدست آورده ب ه در  لی ک سفارش ، از پو گری  نی  ھای ارم
بار می داد و روی صندلی گوشه می ا و ساکت جرعه ی  ويش می نشست و تنھ به گل ون است ھا می خيلی. ريخت ھا را  ه او مجن ند ک ه دوستی. گفت او ن

گيرد داشت و نه دلش می رم ب ود. خواست در بار با کسی گ ده ب ا ديگری ندي ھا ھروقت ای از مشتری عده. ھيچگاه کسی او را در حال حرف زدن ب
ده. گويی کردند به بذله شد شروع می ھای ارمنی گری گرم می سرشان از عرق ه محسن را دي رد ک ه دو سال روزی يکی از آنھا برای بقيه تعريف ک  ک

ند ی ژاکلين دختر گری، مسافت زيادی را دويده تا اينکه زمين خورده و عده پيش به دنبال درشکه د از. ای دورش جمع شدند و بھش خنديد ماه بع ند  چ
ه. گری تنھا دو دختر داشت. آن حادثه گری دو دخترش، ژاکلين و ماھايا را فرنگ فرستاد تا مشق موسيقی کنند ع ب ين موق ھمسرش چند سال پيش از ا

ا رفت بالينش رسيد از دني ه  ر ب ه دي تی قابل ھم بچه. دنيا آمدن دختر سومشان وق د  ند روز بع ه. چ گری ھم بای  ختران زي يا د ن و ماھا انزد ژاکلي جا زب
انداز کرد و سرانجام با پولی که برايشان پس ی درآمد دواخوری را برايشان ھزينه می گری آنقدر آنھا را دوست داشت که ھمه. دوستان و آشنايان بودند

به مدرسه ه اطريش بفرستد  ا را ب شب. ی موسيقی کرده بود توانست آنھ ا ديروقت جارو می محسن،  می ھا، ت يرون  نه ب زد و در بافت و صبح از خا
ی کوچه ايش را بفروشد ھيچ صدايی راه می ھا ب تا جاروھ اد  دنبال درشکه. افت که محسن ب ورد روزی  اه در م ا او گری ھيچگ بود ب يده  ی دخترش دو

گر از راه رسيد ھای ارمنی، برای محسن سھمش را برمی ھميشه آخر شب قبل از تمام شدن عرق. چون او تنھا دوستش بود. صحبت نکرد ا ا داشت ت
ا محسن پول. برايش سر ميز ببرد ه گری برای محسن يک بطری ويسکی روسی را کنار گذاشته بود و به او قول داده بود آن را نفروشد ت ھايش را ک
ا. ی بار نشست نيز محسن چون ھميشه روی صندلی لھستانی گوشه 36آن شب اواسط تابستان سال . جمع کرد به او بدھد د او ب گری از صورتش فھمي
ه آرزويش می محسن سکه. ھر شب فرق دارد سال ب عد از دو  گری بطری ويکسی روسی را. رسد ھا را روی ميز گذاشت و خوشحال بود بالخره ب

ويش ريخت نيمی از شب گذشته بود که محسن آخرين جرعه. روی ميزش گذاشت و برای اولين بار خنده را بر لبان محسن ديد ه گل دور دھانش.  را ب
د صبح روز بعد عده. اش راه افتاد را با آستينش پاک کرد و به سمت دوچرخه ده بودن ن جمع ش اده روی زمي ان. ای دو کوچه باالتر دور مردی افت ناگھ

ده ی لباس ھای پاره در ميان جيب... . مرده ... او مرده : يکی از ميان جمع فرياد زد که ھايش تنھا کاغذی پيدا کردند که به خط آقا ميرزا شفيع نوشته ش
ه چه: بود نی ک ه ببي ا در آن حلق ده آی ت سوی ميک خيز و  ا من راه نشين  دمش ميخواھم ب عذر ق خاک ميبوسم و  م  آن که پامال جفا کرد چو خاک راھ

صاحب جاھم مست بگذشتی و از حافظت انديشه نبود آه اگر دامن حسن تو بگيرد آھم 
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 دريچه
 
  عبادت و سرگشتگی 
 

ويچ گورديف ورگ ايوان انی) ١٨٧٢-١٩٤٩* ( گئ وان انديشمندی يون ه عن يقی بلکه ب وان مصنف موس ه عن ه ب ارمنی از  را اغلب ن
به عنوان مرواريد پنھان در پوسته اديان، »  حقيقت ناب«ھا در شرق و غرب در جستجوی  گورديف سال. شناسند سرزمين روس می
شايخ خطه کردستان مالقات. به مسافرت پرداخت ا م رده و ب ه سر ب ته است او مدتی ھم در ايران ب سيس . ھايی داش ا تأ سپس ب وی 

ب  ارم«مکت ره»  راه چھ ه چھ رعت ب ه س ا ب دان اروپ نفکران و ھنرمن ان روش اگردان پرداخت و در مي ت ش ه تربي اريس ب ای  در پ
مکتب . گرفت توان تا به امروز تأثيرات او را در ھنرمندان اروپايی پی مندان فراوانی يافت، طوری که می شاخص تبديل شد و عالقه

ه عنوان يک ھای بودايی، حکمت چھارم از جمله بر اساس عرفان اسالمی، آموزه راه ھای براھمانی و عرفان مسيحيت ارمنی و با ھدف رشد انسان ب
 .بناشده بود» کل«

ارتمن ه تصنيف موسيقی) ١٨٨٦-١٩٥٦* ( يکی از شاگردان سرشناس گورديف توماس ھ ا او ب با ھمکاری ب که گورديف  ود  انو ب ده پي دان و نوازن
 . دست زد موسيقی

 .شنويد میجا  که اين* »عبادت و سرگشتگی«است به نام * »سرود قدسی«ی ھزارتو يک  موسيقی اين شماره
 *تل سسيل لی: نوازنده پيانو

 
*Georg Iwanowitsch Gurdjieff 
*Thomas de Hartmann 
*Sacred Hymn 
*Prayer and Despair 
*Cecil Lytle 

 

 
  ھا دفتر خاطرات فرشته 

 بخش، نشر افق کامبيز درم
ای درم ھا می خيلی. اند بخش زندگی کرده ھا با کاريکاتورھای کامبيز درم خيلی يا دانند چه ذوقی دارد آق يک برگ درخت  رای  ه دل بسوزاند ب بخش ک

چه ناراحتی. قدر دقيق يادش است وقتی فرشته بوده چه روزگاری داشته است دانند چه ھا نمی ولی البد خيلی. شده چند کتاب ترک ھايی،  ھايی، چه آرزو
 .کنم به اين زودی يادتان برود قدر زيبا که گمان نمی آن. شان را کشيده و نوشته بخش در اين کتابش ھمه حاال آقای درم. ھايی چه خوشحالی

 
  گاھی مرا به نام کوچک بخوان 

 مجموعه شعر، علی صالحی بافقی، نشر نگيما
اتور فعاليت می. بوده و مھندسی پتروشيمی خوانده است 1354علی صالحی متولد  تان و کاريک ه شعر و داس ن مجموعه شعر در زمين ن اولي د و اي کن
 .منتشر شده اوست

 
 اعماق 

 ماھی از اعماق اقيانوس چه ميداند؟
 من از تو چه ميدانم؟

 
 شادی 

 چه شادم امروز
 به اندازه تمام ابرھای زمستانی 

 .و گريه ھايشان
 

 وسعت 
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 حجم تنھايی ام در مشت تو،
 :اندازه قلبت

 !تمام درياھای جھان

 
  گفتگو با بورخس 

 ريچارد بورخين، ترجمه کاوه ميرعباسی، نشر نی
لف، ھا و سخنرانی ای از مصاحبه کتاب مجموعه. برای ھر کس که بخواھد اين نابغه را بشناسد ھای بيست سال آخر عمر بورخس است در جاھای مخت

ات انگليسی و توانيد از شوخ می. آيرس اش در بوئنوس ھای آمريکا تا خانه از دانشگاه شعر، ادبي خدا،  مورد  د و نظراتش در  لذت ببري ورخس  طبعی ب
 .بسياری مسايل ديگر را بخوانيد
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 ی آخر صفحه

 دورغ
 

 
 

م گفت د دروغ می«: زن اورت شده؟ حسوديش می. گوي و چرا ب ن. شود ت د آن حرف… ھمي ه نباي و ک داری؟ ت ول ن نی؟ حرف من را قب اور ک ا را ب »ھ
شد. حرکت تندی به سرش داد. اش را درنياورده بود و کاله را ھنوز به سر داشت بارانی ام، سرخ  ه از اتھ م. صورتش برافروخت داختم و گفت انه ان :ش

ان. ظاھراً دوست ماست. آيد شود؟ از دروغ گفتن چی گير او می چه دروغی دارد بگويد؟ چی عايدش می« ودم و»  .دوست ھردوم ستاده ب پايی اي با دم
به. ماند چيز مثل اول می کاش نشنيده بودم و ھمه. بازپرسی تو قواره من نبود. کردم مختصری احساس حماقت می. بستم کردم و می ھايم را باز می دست

داخت. ھا را در آورد و ھمه را روی ميز گذاشت کالھش را برداشت، دستکش. حماقت من سر تکان داد شتی صندلی ان .پالتويش را درآورد و روی پ
د تواند دروغ به اين گندگی سرھم کنی دوست ھرقدر ھم پست باشد، يا حتی آشنای ساده می خيال می. ھمين که گفتم. او يک لکاته است« کند؟ اصالً نباي

من بشنو! خوب بفرما باور کن«: گفت»  .ھای تو را باور کنم خواھم حرف می. دانم چی را باور کنم ديگر نمی«: گفتم»  !حرف او را باور کنی من. از 
يرم و می. دوستش داشتم»  .کنی عزيزم بگو که باور نمی. خوب بگو که واقعيت ندارد. گويم به ھمچو چيزھايی دروغ نمی راجع تم در آغوشش بگ خواس

دانی خودت ھم می. بايد باور کنی«: گفت. رفتم کنار پنجره. اما دروغ، اگر دروغ باشد، بين ما پيش آمده بود. کنم نگه دارم و بگويم حرفش را باور می
قاب اگر سر بلند می. ھا چشم دوختم کنار پنجره ايستادم و به رفت و آمد ماشين»  .گويم دانی راستش را می می. مسخره است توی  نم را  کردم، عکس ز
تم. ديدم پنجره می مدم از پسش برمی. به خودم تلقين کردم آدم نظرتنگی نيس دگی مشترک. آ ه زن کردم، ب م فکر  ل دروغ، به زن قت در مقاب ه حقي مان، ب

ه روی زندگی. ھا ديده بوديم ياد فيلم آگرانديسمان افتادم که تازگی. شرافت در مقابل رذالت، توھم ِِ◌ برابر واقعيت اد آوردم ک ه ي و تولستوی را ب نامه لئ
يل و اواخر دوره. ی قديم را جنباند ی حقيقت زده بود که روسيه ھايی که درباره عسلی بود، حرف ه اوا ادم، ک ديمی افت تم ياد دوستی ق .ی دبيرستان داش
ه او تکيه ی بحرانی زندگی ی باحالی بود؛ دوستی باصفا و صميمی که دوره بند و پشت ھم انداز، اما بچه خالی. گفت وقت راست نمی دوستی که ھيچ ام ب

رد؛ خاطره يادآوری اين دروغگوی کھنه. کردم می ی خوشحالم ک خاطرات خيل ار  ه کار از پس غب ا ب ندگی ت ن بحران ز ه در اي ه حال بی ای ک دردسر ب
د می. ام شتافت ياری م را تآيي قع حرف زن ين دروغگوی باصفا در وا ن آدم اين شخص، ا ه چني يدا می کرد ک يا پ و دن ودم. شوند ھايی ت رو. خوشحال ب

م ھست . خواھم بگويم دانستم چه می می. برگرداندم با او حرف بزنم شد، راست ھ د و ھا می آدم –بلی در واقع ممکن است راست با د دروغ بگوين توانن
لحظه روی کاناپه ولو اما در ھمان. حتماً خبرچين من ھم چنين آدمی بوده. آمدھايش فکر کنند آنکه به پی بی. اختيار، ناخودآگاه و بيمارگونه گويند، بی می

من دروغ گفتم که ھيچ خبری. ھايی که به تو زده راست بوده ی حرف ھمه. راست است، خدا از من بگذرد«: شد و صورتش را با دست پوشاند و گفت
ا«: گفتم. صورتش را با دست پوشاند. سر خم کرد»  راست است؟«: گفتم. ھای دم پنجره نشستم روی يکی از صندلی»  .ندارم کردی؟ م ا  چرا حاش پس 

ه ھيچ م دروغ نمی ک ه ھ وييم وقت ب ه. گ ه ھم ه اينک ه مگر ن م راست گفت ه ھ فم«: گفت»  ايم؟ اش ب رد و سر تکان داد»  .متأس اھم ک ودم«. نگ .شرمنده ب
تم»  .خواستم باور کنی نمی. دانی چقدر خجالت کشيدم نمی مانم می«: گف و شد کفش»  .فھمم، گ ه ول د و روی کاناپ وزش را. ھايش را کن د شد و بل د بلن بع

يد ر کش ت. روی س ينی برداش يگاری از س رد و س ب ک ايش را مرت يده و رنگ. موھ تان کش دن انگش دک زدم و از دي رايش فن ت ب ه دق ده و ب پري
وھان ان خوردم خورده س ه. اش تک ار دفع ود آن انگ م ب ا را می ی اول دم ھ ه. دي د از لحظ د و بع يگار را بلعي ت دود س زم«: ای گف روز را چطور! عزي ام
با حکم! ای«: جواب دادم. سيگار به لب گذاشت و بلند شد تا از شر دامنش راحت شود»  طور کلی چطور بود؟ يعنی به. گذراندی سبانی  دازظھر پا بع

م می. کرده گشت که آن طرف راھرو زندگی می جلب آمده بود، دنبال يکی می سه مدير ساختمان ھ تا  سه  رار است آب را از  ا گفت ق د ت طع کنن ونيم ق
دن خود»  !عجب«: گفت»  .درست ھمان موقعی که پاسبان آمده بود مجبور شدند آب را قطع کنند. تعميرات تمام شود ه ب دست به کمر زد و قوسی به ب

ازه. داد د و خمي ان داد پلک خوابان دش را تک ای بلن يد و موھ م. ای کش دم«: گفت توی خوان اب تولس م از کت ی ھ روز کل الی» « .ام ی ع ی بادام»  خيل زمين
بود لمه می با دست راست کف. يکی يکی. خورد می ه  اه از خوردن دست می. کرد، با دست چپ ھم سيگار گرفت ا پشت گاه و بيگ ھانش را ب شيد و د ک

و نشست و گفت. حاال ديگر پوشش نداشت. کشيد کرد و سيگار می دست پاک می کرد و دوزان ھايش را جمع  بدانم می«: پا تم»  .خواھم نظرت را  :گف
دتر می. شد ھايم سوزن سوزن می انگشت»  .آيد فکرش خوب است، آدم باشخصيتی به نظر می« د کوبش خون تن ردم. ش و ضعف ک ما يکھ ا«: گفت. ا بي

ی»  .خواھم حقيقت را می«: آمد گفتم چھار دست و پا جلو رفتم و با صدايی که از ته چاه درمی»  .اينجا ببينم، موژيک ساده فت فرش و کلفت نرمی و لطا
تم. آن مرا به ھيجان آورد ه رف ه طرف کاناپ يدم و ب ه. به آرامی خز شتم ام را روی يکی از بالش چان يد. ھا گذا ايم کش به موھ د ھنوز می. دستی  .خندي

ازی ديدم، اما خنده از لبش دور نمی نگاه که کردم در چشمانش غم مبھمی را می. زد ھای نمک روی لب پر و پيمانش برق می دانه ه ب شد و موھايم را ب
چشمت را. آھان. ی ماما جداً آن دروغ را باور کردی؟ بيا اينجا سرت را بگذار روی سينه! پاشای کوچولو، بيا اينجا، خنگ خدا«: گفت می. گرفته بود

سی. ام از تو نااميد شده. قدر ساده آخر آدم اين. خيلی خوب. ببند ن من را بشنا تر از اي برای بعضی. تو که بايد بھ ن  ريح است دروغ گفت ند»  .ھا تف ريمو
 1381نگار، چاپ اول،  و کارور، ھر وقت کارم داشتی تلفن کن، برگردان اسدهللا امرايی، انتشارات نقش
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 ی اول صفحه

 امضا: من ِ گذشته
 

 
 
1      
  

 امضا
 گذاشتن

 برای گذشتن
  

 نگاری گذشته
 گزاری نشانه

 گزاره را گذشته کردن
 گذشته را نشانه کردن

 بازی گذشته
 سازی شکسته

  
  

2      
  

 .شود ی آن چيز می گذرد که در چيزی گذشته است، و خود، گذشته سازی؟ امضا از چيزی می بازی؟ يا گذشته عالمت
د شناساند و خبر از خود می امضا ولی خودش را می. دھد شناساند، خبر از چيزی می عالمت، چيزی را می عالمت، عامل است و امضا شکل،. دھ

 .با خودش تنھا است اولی منتظر است و دومی 
روند و نه خود من، محصول آشنائی من با چيزی است ی امضا از من سر می کند عالئمی از من است که در لحظه پس آنچه برای من امضا افشا می

من، و. کند که در من بوده است و عالمتی از من بوده است که در باالست، ولی در پايين مرا آشنا با چيزی غيرمنتظر می معرفتی تازه به چيزی در 
 .مثل من در ھم

  
  

3      
  

 کند؟ چه اتفاقی افتاده است؟ کی پشت کی را امضا می. کند خورد امضا می زند، پشت کسی را که شالق می آنکه شالق می
ته نی گذش ھم ھست اينجا ديگر امضا ثبت گذشته نيست، اتفاقی افتاده است اما شالق امضای اين اتفاق نيست، احضار گذشته است، يع ا  بازی در اينج

د ای را حال می دھد، گذشته ای را جريان می اما اين امضا به جای اينکه جريانی را به گذشته بسپارد گذشته ردم را روی پشتش می. کن ذارد، پيش م گ
ين. ی مردم حق اين مردم است، و پشت مردم ھم فرقی با کف دست مردم ندارد باالخره اين گذشته. مثل حقش را کف دستش اق ھم رای احق ھم ب فقيه 
ردم يابد می کاود و آنچه می پيشترھا را می. رود کند، عاشق پيش است و عقب پيش می ی ما را تعقيب می حق آمده است، پيشينه آورد و و روی پشت م

تن. دھد وقت پيش، معنای جلو نمی پيش او ھيچ. گذارد می ا ماضی ور رف نی ب برای او يع نی ماضی، و امضا  ا. پيش يعنی گذشته، پيش يع برای ب و 
ر پشت مردمی . شود ی فقيه اين طور بر پشت مردم حال می و تمام گذشته. ماضی ور رفتن چه جائی بھتر از پشت ه شالق می ب ه آن. خورد ک وگرن

.تر برود پيشروتر است ھرچه عقب. داند گيرد، و فقيه را پيشرو می خورد به معنای جلو نمی مردمی را که شالق می» پيشِ «زند  مردمی که شالق می
  
  

4      
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 پس امضا يعنی با ماضی ور رفتن؟
شت، اطراق ائی دارد؟ پ ردم، چه معن ه عاشق پيش است اما ور رفتن با ماضی، آن ھم بر پشت م رای آن ک اھی است ب ه. گ ر پشت، ک ا امضايی ب ب

 .و برای ديگری که مجری است و معموالً خوانا، خط در ھم شالق است. معموالً ناخوانا است
م می در اولی پيش و پشت در ھم می. اند»درھم«در واقع ھر دو به نوعی  يش در ھ لی اطراقش. شود روند، و در دومی پشت از پ ه او ن است ک ھمي
د در اولی کسی ھست که بر پشت مردم خود را تاييد می. و دومی در شارع عام، و عام. در حجره است و خاص ردم را. کن يد پشت م و در دومی تاي

 مردم؟. کند مردم می
  

26      
  

اده. شود، و يا مِن عالمت، فقط نشانه نيست امضا وقتی عالمتی از من می م در عالمت مفھومی از دانستن، مفھومی از شناخت ھست، س ه بگويي تر ک
نامعلوم. در عالمت علمی ھست، که در نشانه نيست، در نشانه قصد ھست ی. و يا که بگوييم عالمت چيزی معلومی است، و نشانه  انه حامل حرف نش

تازه می نشانه اسير مکان است، عالمت اما تکان است، ھم مکان را می. و عالمت رونده و راوی است. نيست، ساکن است ان  شود و تکاند ھم از زم
ان دست می. کند زمان را تازه می ه در زم ا اوست ک من است، ب رم امضای من وقتی که اوی  ا جای چيزی را عوض نمی. ب م جابج خودم را ھ کنم 

و ھر امضا تعريف خودش. آنکه خود، تعريفی داشته باشد تواند معرف من باشد بی نمی. کنم کنم ولی حاالی کسی و يا حاالی امری را گذشته می نمی
 .ھمين جھت برای امضا، پيدا کردن يک تعريف ھمانقدر مشکل است که برای عالمت   به. را دارد

  
) با کسب اجازه از مؤلف(امضا، يدهللا رويايی، متن بدون سانسور، : من ِ گذشته
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 چالشی در حد ناليدن به رويکرد ما بر نشانه
 

 
 

ی رويکردی نشانه ه ايران روزه در جامع ديع نيست ديگر ام والت امری ب ه مق انه ب اخه. شناس وان يکی از ش ه عن اخه از دانش ب ن ش ھای بررسی اي
رار  موضوعات، اطبين ق ار مخ ته ديدگاھھای متفاوتی از يک موضوع را در اختي به دس ا  ات تنھ ه برخی اوق دگاھھايی ک بندی اطالعات داده است دي

ار" بحث"درست چند روزی از . ھايی حول يک موضوع داده است تری به ديدگاه پرداخته است و بار علمی سر موضوع رويکرد نشانه شناسی به آث
ه. ( گذرد ھنری به ويژه نقاشی می تادان!) اگرچه کلمه بحث زيادی بار می دھد در واقع بايد گفت چند جمل ه اس با رويکردی مغرضانه ب ه  تادی ک اس

انيکی"زبانشناسی دانشگاھھای ھنری کشور به نھی اين موضوع در حد  به دور از آزادی ھرمنوتيک ساز و کاری مک ھنری" وار و  ار  به آث نسبت 
ده ه چکي ته و ب ند! گويی پرداختند و تنھا چند ثانيه برای اثبات نظريه انتقادی خود وقت گذاش نده کرد فه. ( بس ی ايشان از فلس م گوی و گوي ی شرقی ک

ده.. گزيده گوی ه در گزي ه البت ره جستند ک يد است بھ شان ترد يدگاه می!) گويی اي ن د ه اي دگاه البت ه يک دي ديل ي يدگاه دگماتيسمی تب توانست از يک د
ل موضوعات و. نمايد انتقادی گردد چيزی که متاسفانه در تحليلھای انتقادی ما بسيار کمرنگ می-تحليلی ين دانش در تحلي در واقع تکرار ملزومات ا

ا رابطه يا به بيان پيرسی از نمود ، تفسير، موضوع تشکيل می Signifieو يک مدلول  Significantاينکه يک نشانه از يک دال  ن اينھ ی شود و بي
ا می شمايل شکل می و يا وجوه نشانه از نماد، نمايه،) سوسور( منطقی موجود نيست  ه کج ا ب ار و موضوعات را ت ا از آث ه يابد، دامنه تحليل م رد؟ ب ب

الھا رسد که دامنه تحيلی ما در اين چند صباحی که از اين دانش ياری جسته نظر می ايم جلوتر نرفته است و به يک نوع تکرار خواھد رسيد آيا بايد س
بايست منتظر چيزی تازه باشيم يا به شود و می بگذرد تا ما به اين شيوه نيز به چشم يک سنت تحليلی بنگريم؟ به اين دو دو تا چھار تا ھيچ اضافه نمی

د گشايد که می ھا و ياری جستن از آنھا دنيايی را پيش چشم می  نشانه ھا چشم دوزيم؟ ترجمه يری کن ھر سو نگری جلوگ يا  تواند از يک سو نگری و 
انه مبحث بسيار گيرای نشانه. تواند در دامی يک سويه گير افتد اما اين مھم خود می ين نش ه ب ی ک ی منطق طه ب ا و ھا به زعم بنده، يعنی راب ھا و معناھ

ن اين ساختار ذھنی حاکم در انسانھا که بين چيزھا و واژه. تواند مورد پژوھش قرار گيرد ھايی است که می چيزھا موجود است، جزوء پاره يا بي ھا و 
اره داشته، مبحث غافلگير" ھا و چيزھا واژه" ھا چنانکه فوکو نيز در کتاب  معناھا و واژه خود اش اشاره کرده است و يا رنه مگريت در آثار نقاشی 

افتن آن می ا می کننده و بسيار جذابی است که حتی فکر کردن و دري ياری از آنچه حقيقت و سرشت چيزھ ردن بس د در واژگون ک داريم، نقش توان پن
د اينچنين واژگونی ديگر ادراکات ما از پيرامونمان را آسان و راحت جلوه نمی. مھمی بازی کند ا می. دھ ع آي ن پرسش در واق ه اي د داشت ک وان امي ت

يدايی مھم که اين دانش راه به کجا می اش برداشته برد، در تک تک ما مخاطبين و استفاده کنندگان اين شاخه شکل گيرد و گامی در جھت شناخت و پ
 85گردد؟ سورا اسفند 
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 کجا يادم رفت؟. ام بود يه چيزي دست
 

 
 

ه فس فس کنان دود مي, کنم سيخ داغ را نزديک که مي. چسبانم بست آخر را ھم روي قالب مي ع از لول غذي شود و ما با ول يم مان نفس مي ھاي کا .کش
مي چشم. ايم مان مثل قورباغه باد کرده ھر دوتاي. داريم مان نگه مي ھاي ھاي آخر را با حسرت ته شش نفس ه  واد را ک سرخ ج وي دل, بينم ھاي  ه ت ام ب

با آه خسته. گويم که باز ھم جنس گه به ما انداخته است راه مي علي سياه بد و بي يرون و آرام مي اي دود را مي جواد  د ب د  دھ سعدي اھل تساھل«گوي
ه جاي ولو مي» ...اش، مثل ما چھار شکر واجب اين کاره نبود و گرنه بر ھر نفس... بود جا ب ه  ا. اش سوخته است شويم روي موکتي ک تاق ب سقف ا

د ام باال و پايين مي ھاي ھاي آرام شقيقه ضربان ر متح زرگ و بزرگ رود و دواي دام روي سقف، ب ر مي المرکزي م ين فکر مي. شوند ت ه ا م ب ه ني کنم ک
ودم؟ نفھمي آدم ساعت قبل از چه چيزي آن قدر دل ن شھر؟ خور ب ه...ھاي اي قدرم را نمي. ن ه کسي  ين ک د؟ از ا ه...دان ول. ن ه پ باال از رسول ک ام را 

يده ھا به استکان چاي دست قديم... شان ام با نبودن است که کنار آمده نه خيلي وقت ... ھاي فريده؟ آره؟ دست...از دست فريده؟. نه...نه... کشيد؟ ھاي فر
اش را دوست ھاي چه قدر دست. اش را گرم کند ھاي گرفت تا دست اش مي ي ھا به اين که آن قدر با اشتياق، استکان را توي دست. کردم ھم حسودي مي

نه!... داشتم ه. اما حاال ديگر  ه حلق ام شد اش را از دست از روزي ک ه چيز تم ه. ام درآوردم ھم حت... ديگر ن ه نارا ه آن ھم ود ک ام پس چي؟ چي ب
ه مي کرد؟ شايد از خودم ناراحت بودم؟ از اين که از خودم راضي نيستم؟ از اين که مثل سگ پاچه مي مي شوم؟ گيرم؟ از اين که ھم ند عصباني  ترس

ير داد«گويد  جواد مي کردي، گ و ِچت  جدول؟ شک سک، باز ھم ت حل  ه؟ چه حسي داري از  ه جدول روزنام ه» !ي ب و غريب ين طور فحش جل ھا ا
جواب. کشيد اش بود خجالت مي حاال ھم شايد از ديوان موالنا که مشغول. داد که کسي منظورش را نفھمد مي دھم حال ندارم  داد گوشه. اش را ب ا م ي ب

خت نمي«نويسم  شرح جدول سفيد مي به حل جدولي پردا ا  وان تنھ ر مي» !ت داد را ُس صورت جدول و م و  اب را مي. اش دھم جل دد کت ام را جواب. بن
ن. خواي بري يادت رفته کجا مي. تو گم شدي: دھد نويسد و بازي را ادامه مي گوشه روزنامه مي ط ھمي يه چيزي دست -. فق ادت نيست؟  و ي ود ت .ام ب

ود کردم به اين که چيزي دست ھا فکر مي و من ساعت. سعي کن. شي کجا يادم رفت؟ آفرين داري نزديک مي يده. ام ب ت؟ دمر خواب يادم رف ا  ايم و کج
طرف النه. کنيم ھا را نگاه مي ھا است که مورچه ساعت ه  مه ب که يکي از سوراخ آرام از روي روزنا د  است، مي ھاي موکت شان  ه را. رون روزنام
ه کنند و باز با قندشان راه مي کمي اين ور آن ور مي. شان را گم کنم چرخانم تا راه مي ه طرف الن د ب ه است حرص. افتن شان ھر طور فريب. ام گرفت
انم روزنامه را دو دور مي. دارم ش را بر مي قند. شان را روي روزنامه گير انداختم يکي. روند دھم، باز به راه النه مي مي ه گيجه گرفت... چرخ ...گ

يه چيزي دست البد به اين فکر مي. گم شده بود... ھاي سياه و سفيد جدول به سرعت باال و پايين کرد روي خانه... ترسيد بود کرد که  ادش. اش  ا ي کج
رفت؟ 
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 فاشيسم چيست؟
 

 
 

دمان در يکی از کوچه ان جدي ه بسکتبال گذاشته رويروی آپارتم ه روی آن يک حلق ی است ک تير برق کور شھرک غرب،  اند و روی ھای سوت و 
د صفحه بااليش يک صليب شکسته را با رنگ مشکی و بدون ھيچ ظرافت خاصی نقاشی کرده ا گذاشته، اصال نمی. ان ه را آنج دانم چه کسی آن حلق

که کوچه در آن قسمت. ام تا به حال کسی آنجا بسکتبال بازی کند نديده شيبی  ا  ا نباشد، ب ھم آنج معموال يک پيکان سفيد زير حلقه پارک کرده و اگر 
ازی دارد اصال نمی ه بسکتبال ب ا آن حلق ه بخواھی در آن کوچه و ب ه آن ک د ب توان يک توپ را از فاصله نزديک به سمت حلقه شوت کرد، چه برس

جور سالم و تميز آن باال مانده و ھر روز بيشتر ھا، اين يکی ھمين ھای بسکتبال در خيابان حتما به ھمين دليل ھم ھست که برخالف معمول حلقه. کنی
ا چه می(کنم اگر يک اروپايی  گاھی فکر می! دھد از روز قبل مرا زجر می دی ي انی، ھلن تانی آلم کر نمی) دانم لھس ن کوچه رد شود، ف که از اي د  کن

ماال پسربچه  ھای تھران شده است؟ آخر از کجا می وارد محله فاشيست اله 13توان فھميد کسی که اين صليب را اينجا شکسته است احت ه س وده ک ای ب
ابودی فرھنگ بشری ال ن ن تمث ه اي ه حال اصال نگاھی ب ا ب ا ت م ي ه ھ از فاشيسم فقط سبيل مسخره ھيتلر را در تلويزيون ديده است و اھالی اين محل

شده است؟  اند يا پس از ديدنش فقط فيلم نيانداخته داعی  د و در+ "...  ھای تکراری تلويزيون برايشان ت تانی ھن م در نمادھای باس صليب شکسته را ھ
ايز کردن آريايی اين تنھا نشانه مشترک قوم آريا ست و شرق. اند جمشيد پيدا کرده ھای تخت ويرانه برای متم ن نشان  ه اي د ک ا از شناسان اعتقاد دارن ھ

بی می ھمه ما در زندگی. + شان به کار گرفته شده است اقوام تحت سلطه ه دستی مان به دنبال چيز غري يد، پيرمردی ک ه از غيب بيا ی ک رديم، نواي گ
گری روی شانه ا ھر چيز دي دار می. مان بگذارد، ردی بر روی ديوار ي يافتن آن از خواب بي د  با امي يرون من ھر روز صبح  تی از در ب شوم و وق

ه مزخرف گاھی تصميم می! بينم ای است که می اين صليب شکسته اولين نشانه –لعنت خدا بر آبا و اجدادش  –آيم  می م و آن حلق يرم کمی تالش کن گ
وی ياه را جل ه س ن گرب ه اي ندی ک ان شانس گ را پايين بياورم يا با رنگ يا ھر زھرمار ديگری روی آن نشانه آشغال را بپوشانم، اما مطمئن ھستم ھم

ه  و چه؟"من سبز کرده، موی صاحب عوضی آن را آتش خواھد زد و حاال بايد به اين سوال جواب بدھم ک ه ت اال" + ب ذار آن ب من چه؟ بگ ه  ا ب واقع
تيم، اگر! اند شان فاشيسم را حمايت کرده اعتنايی مردم ھر روز از زيرش رد شوند و نفھمند که با بی. باشد اصال بگذار ھمه فکر کنند ما فاشيست ھس

االی گوشش کم(با حماقت يک بچه  ه ب ايی ک باال گذاشته باشد شايد ھم بچه نباشد، شايد واقعا يک فاشيست با موھ ه ننگ را آن  ده آن ماي و!) پشت ش
يم. شويم، خب بگذار باشيم گذرند ما فاشيست می اعتنايی صدھا نفر ديگری که ھر روز از آنجا می جرئتی من و بی بی ھا صبح! + بگذار فاشيست باش

می! کنم باال را نگاه نکنم روم، سعی می که از در بيرون می ين  به زم ه چشمم را  ايد صفحه رنگ و رو رفت ايد شکل دوزم، ش نم، ش يدا ک ھای ای را پ
! ای نيست ھيچ نشانه! ھيچ نيست! نه... ام کند، شايد  ناموزون آسفالت به يک طرف راھنمايی
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 دار حيدری، داستان يک آدم نشانه نصرت
 

 
 

اله انتظارش را می خاکی چادر می شھر کنار تپه ماه خارج  ھايی که سالی يک برای ما ديدن کولی ه ھرس ود ک عی ب يده طبي يک پد بيه  يديم زدند، ش .کش
ھای پرسی واحوال ھای حال به سؤال»  اومدن؟ ھا  کولی«يا »  ھا ھنوز نيومدن؟ کولی«رسيدند، جمله  نزديکی موقعی که بر حسب معمول بايد از راه می

د می آمدند و می سوم از پی ھم می  دوم اول ھا يا امتحانات ثلث طور که فصل ھمان. شد روزمره ما اضافه می ديم، دود رفتند، يک روز که از خواب بلن ش
ودم، از. اند ھا آمده فھميديم که آن ديديم و می ھا را از دور می آتش آن ه ب اھم رفت ه زادگ ار اداری ب جام يک ک برای ان ودم و  ران ب دوسال پيش ھم که اي

زنند، اما دوماه خارج شھر چادر می ھا ھنوز ھم مثل سابق يکی کند، شنيدم که آن شھر زندگی می يکی از دوستان دوران دبيرستان كه ھنوز در شروان
ا می ھا ھروقت که آن تر پيش. ھا را ديد  شود دود آتش آن شھر چنان بزرگ شده است که از مرکز شھر ديگر نمی تان را ھ ه دبيرس ه ب د، مسير خان آمدن

ه دبيرستان يادم ھست يک. خاکی رد شوم و آنھا را تماشا کنم رفتم که از کنار تپه کردم و بجای کوچه آسياب از کوچه تيربرق می عوض می ه ب ار ک ب
با آن ھای کولی ھم خاکی با يکی دوتا از جوانک رفتم، کنار تپه می حرف زدم سن و سال خودم برخوردم و  ا  تا سيگار. ھ انی روزی دو ھا پنھ آن روز
تان برمی رفتم و دومی را سه ھا به دبيرستان می يکی را تنھايی، وقتی که صبح. کشيدم می ه از دبيرس تی ک تانم، وق تيم نفری با دوتا از دوس روز آن. گش

بوديم، سيگار ھمين. ھا تعارف کردم زدم، سيگار دوم را به آن درحالی که به سيگار اول با کيف و لذتی ناگفتنی پک می ستاده  طور که روبروی ھم اي
ا می«: آمد، گفتم زديم و حرفی برای گفتن ياد کسی نمی کرديم و به ھم لبخند می دود می ما از کج د اين ش ا و از اين آيي ا می ج ا کج د؟ ج ه يکديگر. » ري ب

ا در چھره با اين. کدام را نشنيده بودم ھايی را نام بردند که اسم ھيچ نگاھی کردند و شھرھا و آبادی د ام ه جوان بودن ل سوخته آن ھای آفتاب ک ھم مث ا  ھ
ردم ھا حرف بزنم و دوستی کنم، اما ھمان خواست بيشتر با آن خيلی دلم می. شد اعتمادی بخصوصی ديده می شان نگرانی و بی پدرمادرھای ه م طور ک
ظ می ھا مشکوک بودند، آن شھر به آن ا حف با م م فاصله خود را  ازه نمی ھا ھ د و اج ه آن کردن ند کسی ب ا نزديک شود داد تند. ھ ا اين. و حق داش ه ب ک
ھا پای کردند، ھمه دزدی ھا چادرھايشان را برپا می شد، شھرت داشت، از فردای روزی که آن شھر به عنوان شھری كه در آن دزدی زياد می شروان

ھا بيايند، اولين توضيحی که پيش از اين که آن. ھا دراز کنند ھمه منتظر بودند چيزی گم بشود که انگشت اتھام خود را به سوی آن. شد ھا نوشته می آن
نيد می کسی که خبر سرقت را می ھا و اصوال به فکر ھر  پس از ھر سرقتی به فکر پاسبان بود ش ين  يد، ا بوده«: رس نا  دن آن. » آش د از آم به و بع ا  ھ

اه نمی طور که به دزدھا نگاه می شد و ديگر کسی آن يکباره از آشناھای دزد رفع اتھام می رد کنند به آشناھای خود نگ ار. ک ار را ک ان، ک ه يک زب ھم
ان می می»  ھا آن« نايان از مي ن ترتيب شکاف در جماعت آش به اي تند و  ن آن دانس ه جای دزدی از ھمديگر بي م رفت و ب ا دوستی و صميميت حاک ھ
ا می بينم، ما به آن کنم، می حاال وقتی فکر می. شد می ن م ره وصلت نصرت. گشت ھا احتياج داشتيم، چون وجود آنان باعث ايجاد وحدت بي حيدری ثم

نه پدر نصرت کولی بود و مادرش از خانواده. ھا بود ھا و محلی بين آن ه در يکی از خا دگی می  فقيری بود ک ار آبگير زن د ھای محقرکن اره. کردن درب
ده. گفتند ھای مختلفی می ازدواج پدرومادر نصرت داستان طوری ھمديگر را دي معلوم نبود کجا و چطور با ھم آشنا شده بودند، در ھر صورت يک 

د و عشق آن ده بودن تثنای کوچک در قائ اد يک اس ا باعث ايج ن و بی ھ رد کولی ای کھ ا محلی بروبرگ ه ب چ وج ه ھي ه ب ود ک ده ب ايی ش ا وصلت ھ ھ
شد اسارت آورد، و ھيچ مرد يا زن کولی حاضر نمی ھای دور را نمی شايد چون پاھای نرم ھيچ دختر يا پسر محلی تاب راه. دانم چرا نمی. کردند نمی

ا نمی طور که محلی دانم، شايد ھم ھمان نمی. مرگ شود ھا، کوھساران و ريگزارھای فراخ دق را بپذيرد و دور از دشت»  ماندن« ا ھ با دزدھ تند  خواس
سه به آن. وجدان، حقير و متکبر اين شھر کثيف نداشتند ھا بی ھا ھم تمايلی به وصلت با آدم وصلت کنند، کولی م، ھا سيخ، چاقو، منقل،  نی و گلي پايه آھ

د و می فروختند، يکی دو شب ھم در ميدان شھر ساز می گاھی ھم گوشت يا پنير بز می ع می زدن ول جم ان پ ه آن رقصيدند و از آن ه ب ا ن د، ام ا کردن ھ
ه می خريدند، دور آن ھا سيخ و چاقو و منقل می مردم شھر ھم برعکس، از آن. گرفتند ھا دختر می دادند و نه از آن دختر می ه موسيقی ھا حلق د و ب زدن

سه آن ھا را تماشا می دادند و رقص آن ھا گوش می آن وی کا ا سکه ت ند، دوت افی سرخوش بود ا می کردند، و اگر به اندازه ک ا ھ ا وصلت ب د، ام انداختن
ما و ھميشه قصد داشته. ام من داستان نصرت را برای ھمه دوستانم تعريف کرده. ھا ھرگز آن م، و يک روزی حت ات بنويس ام جزئي ا تم ه آن را ب ام ک

ود، ساله از شروان دوری چندين. سرنوشت او در زندگی من تأثير بزرگی برجای گذاشت. اين کار را خواھم کرد رده ب شھر خاطره او را کمرنگ ک
ا شدت بيشتری شھر رفته بودم و در حين قدم زدن با دوستم در يکی از خيابان دفعه که به شروان اما اين تان نصرت ب دم، داس ترا را دي ھای شھر، مي

طرز فجيعی چھارده روزھا سيزده اين داستان چشم مرا که آن.  شد دوباره زنده ه  را ب رد و م سال بيشتر نداشتم برای اولين بار به واقعيت اطرافم باز ک
بود و نصرت. دار کرده بود ھا را خدشه ازدواج پدرومادر نصرت قانون ازلی کولی. از عالم بچگی بيرون انداخت ا  ه از م ن ازدواج، ن ، محصول اي

ا نصرت پنج طور که شايع بود، مادر نصرت پس از اين آن. ھا نه از آن ود ب ده ب کوه کشته ش ر سقوط از  ه ھمسرش در اث ه شروان شش ک اله ب شھر س
ھا زھر دارند و آدم. ھای خود را به نمايش بگذارند روز به موضوع مناسبی برای مردم تبديل شده بود که به وسيله آن رزالت و از ھمان. بازگشته بود

دا کرده انی را پي ا کس د برای ريختن زھر خود ھميشه کس ي ده. ان ق قائ رای اين و طب ترين کس ب ار آدم ای نانوشته ھميشه بھ انه ک د دار بوده ھای نش .ان
ھای بی اصل و پرورده بود و دومی يکی ازکولی ای کولی گفتند، حرامزاده طور که می دفعه قرعه به نام نصرت و مادرش خورده بود که اولی، آن اين

ادر نصرت را از گفتند کولی می. شھر ترجيح داده بود ھای بااصل و نصب شروان نصب بيابانی را به آدم ند م شده بود ق ن د موف رده بودن ار ک ا ھرک ھ
ھا او را از ھای آن دوران که ھميشه از ھمه اخبار شھر آگاه بود شنيده بودم که کولی  از يکی از ھمسايه. شھر منصرف کنند تصميم زندگی در شروان
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ه  ھای آن مردم شھر و شرارت اموس حضرت«ھا ترسانده بودند، او را ب ه پيش آن»  ن د ک د قسم داده بودن ا بمان دی را. ھ رای او و نصرت عاقبت ب ب
ه می ھا در مادر نصرت تأثير نکرده بود، گردن ھای آن يک از حرف بينی کرده بودند، و چون ھيچ پيش دی ک ندان بن د از د بود گفتن ده   شغال درست ش

ھا برای ظاھرشان وسالی رسيده بوديم که جوان روزھا که تازه به سن يادم ھست آن. ھا وداع کرده بودند جھت دفع بال به گردن نصرت انداخته و با آن
ه شوند، و دوست داشتيم موھای سرمان را بلند کنيم، شلوار پاچه اھميت زيادی قايل می تانی س د کوچک دخترھای دبيرس ا يک لبخن گشاد بپوشيم، و ب

وديم، نصرت يکی از خوش ه ماه خوش و سرمست ب جا وھروقت او را می ترين جوان ھيکل ترين و خوش قياف که دخترھا ھرک بود  شھر  د، ھای  ديدن
بود آدم شاداب، زودجوش و رفيق. چھار سال بزرگتر بود ھايم سه از من و دوست. کردند لبخندھای مليح خود را از او دريغ نمی ه حاضر  بازی بود ک

قارتر و. يی نداشت وحسابی وقت رفيق درست ھايی که حاضرند برای رفيق جان بدھند، ھيچ اما مثل اغلب آدم. برای رفيق خود جان بدھد ھرچه او باو
ردم بيشتر می کرد، مسخرگی و خشونت و متلک تر رفتار می مھربان ول معروف ھرچه خطوط چھره او بيشتر شکل می. شد ھای م ه ق گرفت و ب
ه فکر می. گرفت ھا قرار می وسال سن زبان و کنايه ھم شد، بيشتر مورد تحقير، زخم تر می تيپ خوش انی در حيدری ھيچ بينم نصرت کنم، می حاال ک زم

ک د، ي انونی بردن ه پزشکی ق تيکی ب ه پالس وی کيس والنس ت ا آمب ه او را ب ا روزی ک ود ت ده ب ن شھر ش ادرش وارد اي ا م ه ب تی ک ردم، از وق ذھن م
ه آن ما ھمه ما بوديم، آن. شد شھری عادی محسوب نمی ھم ه از آن ھا ھم بود ن ما  ه از  ا نصرت ن د، ام ا بودن ا ھ انه. ھ ھای دگربودی خود را در او نش

ده ھجده آن. کرد را ھميشه به گردن داشت، حمل می بندی که آن اش و در گردن چھره گندمی بود ھف ده  بان ش يترا مرز سال روزھا که نصرت عاشق م
ام  تا کالس دوم يا سوم دبيرستان درس خوانده بود و در تنھا فروشگاه لوازم. بيشتر نداشت ه ن ه شخصی ب ق ب ه متعل ار التحرير شھر ک ود ک قوام ب قا  آ

د ھمان. شھر پخش شد نوشتن او به ميترا خيلی سريع در شروان يادم ھست، خبر نامه. کرد می ا آم نه م ه خا بار اول ب ادم ھست. روزھا بود که برای  ي
بود. يک طرف صورتش باندپيچی شده بود. بيشتر از يک ساعت با پدرم با ھم حرف زدند يده  يزی پوش فيد و تم پيراھن س پا داشت و  شلوار جين به 

می خاطرم ھست وقتی با پدرم حرف می. شد بندش ديده می که از زير آن بند نازک چرمی گردن حرف  ا او  درم ب ود زد، يا پ ايين ب ما سرش پ .زد، داي
م، ھايشان گوش بدھم، و از اين ھا بنشينم و به حرف جا کنار آن خواست ھمان خيلی دلم می ترک کن اق را  که پدرم پس از چنددقيقه از من خواست که ات

ته«. ھا ھيجان زيادی ايجاد کرده بود حيدری و ميترا بين جوان نگاری نصرت دلخور شدم يادم ھست خبر نامه ه نوش ترا نام را مي .» !نصرت حيدری ب
رده بابای ميترا نامه رو الی دفترچه«. » کنن نگاری می ھاست با ھم نامه گن، مدت می« دا ک ه پشت می«. » ش پي و دھنش ک با مشت زده ت ن  گن ھمچي

ه وش رفت خون از ھ ه«. » پيش ی... حقش ف کول ه مزل ود... بچ ده ب اد ش ی زي ی از خيابان»  .روش خيل تم در يك ا دوس ه ب ش، روزی ک ال پي ای دوس ھ
برو می مزه می رفتيم و خاطرات دوران دبيرستان را مزه می شھر راه شروان که از رو شبحی  ه  ت، ب را گرف رد و کرديم، ناگھان بازوی م شاره ک د ا آم
د زن الغراندام و مسنی از روبرو می. » شناسی؟ خوب نگاه کن، ببين می«: گفت. » شناسی؟ ببين می«: گفت دم روی. آم يد دي ا رس به نزديكی م تی  وق

رفت گوشه طور که می کمی قوز داشت و ھمين. از كنارم كه ردشد، برگشتم و از پشت نگاھش کردم. چانه و پشت لب بااليش پر از موھای سياه بود
ادت ھس؟«: گفت. » کی بود؟... نه«: ، گفتم» شناختی؟«: دوستم پرسيد. شد چادرش به زمين کشيده می ان رو ي ترا مرزب م. » مي ا تعجب گفت ترا«: ب مي

من دست داد نمی. احساسی که از ديدن ميترا به من دست داد قابل توصيف نيست»  اين ميترا بود؟... مرزبان؟ ه  يترا ب توانم احساسی را که از ديدن م
م تان می. توصيف کن ه دبيرس ری ب ادر و روس دون چ ه ب ود ک ھر ب تر ش ن دخ ت او اولي رورش. رف وزش و پ اون اداره آم ان مع ای مرزب تر آق دخ

ان آدم خوش. راند زد و پيکان آخرين مدل می خود آقای مرزبان تحصيالت دانشگاھی داشت، کراوات می. شھر بود شروان ه شعر، عرف مشربی بود ک
دن او. دانست داشت و نصف اشعار نظامی را از حفظ می و کال ادبيات قديم را دوست می به پدر من عالقه بخصوصی داشت و ماھی دوسه بار به دي

گوش... ھای نظامی و مافيه، رباعيات خيام، عاشقانه نشدنی او در مورد مقوالت مختلف مثنوی، فيه ھای تمام آمد و به مباحث و صحبت می ا حوصله  ب
ند اغلب جوان. بار عاشق ميترا نشده باشد ھيچ جوانی در شھر نبود که حداقل يک. کرد می تانی دو جوانک. ھای شھر خاطرخواه ميترا بود ھای دبيرس

يرخورده می ھای کتاب خود می حرف اول نام و نام خانوادگی او را به انگليسی گوشه دفترچه يا صفحه يدند نوشتند و درکنار آن عکس قلب ت ام«. کش
مدت ام با اين تا از دوستان من و چھارپنج. برای ما رمز عشق بود»  ام وديم  ان عاشق دل ھا ھم که از ميترا چندسال کوچکتر ب وديم زم ته او ب ادم. خس ي

تن می ھميشه کت. شود، نگاھش کنيم پلکيديم که وقتی رد می شد، سر راه او می ھست بعد از ظھرھا که دبيرستان تعطيل می به  فيد ودامن  ه س رد، يق ک
دون اين پوشيد، ھميشه موھايش را که پرپشت و سياه بود با رمان پشت سرش می کوتاه می زد، جوراب ساق می ه اين بست و ب ه ب طرف طرف و آن ک

لت، خانواده مرزبان محلی نبودند، و با عده. رفت نگاه کند از خانه به سوی دبيرستان يا از دبيرستان به سوی خانه می د دو ای ديگر که معموال کارمن
جاد اين. کردند فرھنگی يا بانکی بودند در ناحيه نوساز شھر زندگی می طه اي ی راب ردم محل ا م ھا نيز برای خودشان مثل يک طايفه مستقل بودند که ب

سه ھا را خيلی تحويل می دارھا آن مغازه. کردند نمی ا  به دو ي خود را  ه آن گرفتند و اجناس  مت ب ا می برابر قي ند ھ با. فروخت م چون در رابطه  ردم ھ م
اد شھری خوششان درونا از آن. گذاشتند، اما در ظاھر ھا احترام می ھا احتياج داشتند، خيلی به آن امور مختلف اداری به آن ھا به عنوان نمايندگان فس

ن خود ھمين. دانستند می»  خراب«ھا را ھمگی از دم و بالاستثنا  ھا و دخترھای آن آمد و زن نمی ر اي ی ب ود، دليل ه نوشته ب يترا نام رای م که نصرت ب
ردم آن. شد مدعا محسوب می شد و احساس عجز ک بد  ه دوستم می آن. روز که ميترا را در آن وضع ديدم، حالم  ه من از طور ک الی ک ان س ت، ھم گف

ود ايران رفته بودم، مادر ميترا مرده بود و آقای مرزبان در اثر سکته زمين ده ب ير ش وم و خويش می. گ ه از ق ه خواستگارھايی ک ترا ب ت، مي ا و گف ھ
ه. بود»  خراب«ھا ھم کسی تمايلی به او نداشت، چون  از محلی. آشناھای خانوادگی بودند جواب رد داده بود انطور ک ه ھم ند ک يده بود ه فھم نی ھم يع

م نصرت را می ترا ھ ت، مي ترا را دوست داش ته است نصرت مي ش. خواس ی دل ان خيل ای مرزب ود، آق ايع ب ا ش ه آن روزھ وری ک ت، ط ادم ھس ي
ان عمر درشروان می. خواست خود را به تھران منتقل کند، اما نتوانسته بود ميترا را به اين کار راضی کند می شھر گفتند، ميترا قصد کرده بود تا پاي
ا صندلی دوستم می. بماند ود ب ا روان ب انش دايم گفت، ميترا ھرروز عصر تا وقتی که آقای مرزبان زنده بود، او را که گردنش کج شده بود و آب دھ

رعکس، می کردی می گفت، احساس می دوستم می. چرخاند چرخدار توی خيابان اصلی شھر می خواست خواست او را به مردم نشان بدھد، شايد ھم ب
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ه او داده. مردم را به او نشان بدھد ته و ب بود، الی دفترچه گذاش رده  ه ک به فروشگاه مراجع د دفترچه  نصرت حيدری نامه را وقتی ميترا برای خري
اده. طور که من از پدرم شنيدم، نامه مذکور جواب نصرت به نامه ميترا بود را، چون آن»  جواب نامه«بھتر است بگويم . بود رسوايی بزرگی راه افت
ه آقا قوام رفته بود و بدون اين آقای مرزبان پس از پيداکردن نامه، فورا به مغازه . بود بود ک توی صورت نصرت زده  که حرفی بزند مشت محکمی 

وام. اندازد را به جرم ھتک حرمت به زندان می»  زاده اين حروم«کند و  آقا قوام گفته بود، به شھربانی شکايت می به . لب نصرت را جر داده بود آقا ق
ه پس از اين رای بخي ه نصرت را ب ه از او ک ود ک ه ب ان رفت ای مرزب ات آق ه مالق ود، ب رده ب داری ب ه بھ ود ب ده ب اد ش ب او ايج ه در ل کافی ک زدن ش
ه. خواھی کند و او را از شکايت منصرف سازد معذرت ا و ب ه م ود خان ده ب راه نصرت آم ه ھم ود، ب و چون آقای مرزبان به حرف او گوش نکرده ب

پدرم و  پس از اين يادم ھست، . دانست که آقای مرزبان به پدر من عالقه دارد آقا قوام می. پدرم متوسل شده بود يد،  که سرپايی يک استکان چای نوش
تی. داد پرسيد و او جواب می پدرم از نصرت چيزھايی می. ھايی بين پدرم و نصرت ردوبدل شد دانم چه حرف نمی. نصرت را تنھا گذاشت و رفت وق

ند می. نصرت رفت پدرم مرا به خانه آقای مرزبان فرستاد که از او بخواھم سری به خانه ما بز شتياق  با ا ادم ھست  ترا فکر ي ه مي وی راه ب رفتم و ت
م می. زنم، ميترا در را باز کند گفتم، خدا کند که وقتی زنگ می با خودم می. کردم می يترا در. خواستم از چشم نصرت به او نگاه کن ه م ن فکر ک از اي

که می خواستم ببينم، از قيافه می. دوست داشتم او را ببينم. زد را باز کند قلبم می نيدم دختری عاشق اش پيداست که عاشق شده است؟ دفعه اولی بود  ش
می. گفتم، حتما از پدرش کتک خورده است شدم با خودم می ی داروخانه رد می طور که از کوچه ھمين. شده است خودم  ا  ا چشم ب ھايش از گفتم، حتم

که طور که در کوچه می ھمين. ھايش متورم شده است گفتم، حتما لب با خودم می. گريه سرخ شده است رفتم، طوری در خياالت خودم غرق شده بودم 
ده است کردم من نصرت احساس می ترا عاشق من ش تم و مي لب من را جر داده است، احساس احساس می. حيدری ھس ان  قای مرزب ردم مشت آ ک

بود. ی من ميترا کتک خورده است کردم به خاطر نامه می ته  ويم را گرف ه بغض گل ودم ک شده ب خودم را. يادم ھست توی راه آنقدر متأثر  ادم ھست  ي
که ناگھان خود که ممکن است ميترا در را باز کند، و ھم از اين ھم از اين. لرزيد خواستم زنگ بزنم، دستم می وقتی می. کردم که گريه نکنم کنترل می

ود،. آقای مرزبان در را باز کند و مشت ديگری توی صورتم بزند دلھره داشتم نا ب خودم ناآش رای  وقتی آقای مرزبان در را باز کرد، با صدايی که ب
تم دا شد. پيغام پدرم را به او رساندم و به خانه برگش بان پي ای مرز ه سروکله آق ود ک ته ب ه نگذش د دقيق وز چن ادم ھست ھن ادم. ي ه آن روز او را ي قياف

ه. زده بود رسيد، آن روز عصبانی و خجالت برعکس ھميشه که آقای زندگی خويش و مطمئن به نظر می. رود نمی دم ک ردم، دي چای ب وقتی برايشان 
ه چشم. کند او را آرام کند زند و سعی می پدرم با لحن آرام با او حرف می بان دستش را طوری ک ده نمی آقای مرز ود و ھايش دي انی زده ب به پيش شد 
د، می انگارکه با خودش حرف می روم رفت«: گفت زن رو شدم بی... آه. آب م؟ ای وای ای وای. آب د کن سرمو بلن از جيب پيراھنش. » ...چطور ديگه 

د... ناموس پدرسوخته بی... نامه نوشته...  ھرزه اين پسره: گفت کاغذی را درآورد و  ا دقت خوان يادم ھست پدرم نامه را از دست او گرفت و آن را ب
ه. کسی ھرزگی از اين پسر نديده. نگذارين عصبانيت جلوی چشم شما رو بگيره: و گفت مؤدب و محجوبي ه. برعکس، جوان  الم و نجيب ما. س حاال ش

گه با شناختی که از شما دارم، می. تونيد درست فکر کنيد عصبانی ھستيد نمی ا طور دي د حتم د ای فکر می دونم اگه تأمل کني ان آھی. » کني قای مرزب آ
نم. خدايا آبروم رفت... گن مردم چی می... آی«: کشيد و گفت م، چيکار ک پدرم گفت. » چيکار کن ادم ھست  ا نکن«: ي درجان اعتن ردم پ ه حرف م .ب

ه. چيزو ندارن ی ھيچ ھا لياقت داوری در باره اون. ھا لياقت داوری در اين باره رو ندارن اون. حرف اين مردم ھميشه باعث خسارت و نابودی بوده ن
درجان پدرجان، اين درجان. ھا جماعتی مجرم و فاسدن، قاضی نيستن، پ از کن پ ان چشم دوخته ھست ھمين يادم. » چشماتو ب ای مرزب ه آق ه ب طور ک

دم او نمی ودم، دي ه ب ردم، ھم ه م د ک د و بی دان انواده او را فاس ه خ از، از جمل ه نوس اکنان محل رو می ی س د آب ت از. دانن ران حرم ان نگ ای مرزب آق
ل نبوده دانست که مردم قبل از اين ماجرا ھم ھيچ اش بود، درحالی که نمی رفته دست چ حرمتی قاي ته وقت برای او ھي د از دست رف ه حاال بخواھ د ک ان
دن. ھا ھميشه ظاھری، مزورانه و رياکارانه بوده است دانست که احترام آن نمی. باشد ا خوان ود، سعی داشت ب ع ب ن موضوع مطل که از اي درم  ا پ ام

راردادن  مردم«اشعاری از شاعران بزرگ در باب فجايعی که مالک ق د می»  حرف  داری بدھ به او دل ته باشد،  دگی انسان داش رای زن د ب ادم. توان ي
رد ھايش نمی ھست، آقای مرزبان که انگار گوش ه ک اره زيرلب زمزم پدرم، دوب ه نوشته«: شنيد، چند لحظه پس از ساکت شدن  دا!... نام .» ...ای خ

حرف. نامه نوشتن که پدرجان جنايت نيست«: پدرم دوباره نامه را از روی زمين برداشت و گفت کرده؟ مگه  نی  ته؟ مگه توھي ازه مگه چی نوش ت
ته ھرز زده، پدرجان؟ شما اصال در اين نامه دقت کرديد؟ من که چيز بدی که باعث رفتن آبروی شما باشه در اين نوشته نمی ين نوش بينم، برعکس، ا

رد»  پدرجان پدرجان«باالخره » ...طور ميتراخانم شماست ريايی اين پسر و ھمين سندی برای پاکی و بی رم شد،. پدرم کار خود را ک بان ن قای مرز آ
برد»  مدرک جرم«حيدری يعنی  نظر كرد و وقتی که از خانه ما رفت نامه نصرت از شكايت صرف ا خود ن ی. را ب فس راحت ه ن مام شد و ھم له ت غائ

وام داد دوروز بعد آن خواست نامه نصرت را بخوانم، اما نشد، چون پدرم يکی يادم ھست، خيلی دلم می. کشيدند ا ق به آق به می. را  تم احساس او  خواس
ادم ھست. که متوجه شده بودم نامه نصرت برای پدرم خيلی جذاب است خصوصا اين. شود گفت خواستم ببينم عشق را چطور می می. ميترا را بدانم ي

د يکی از کتاب ی دوست می پدرم شعری را که نصرت نامه خود را با آن شروع کرده بود پشت جل ود و آن را خيل ايش نوشته ب ادم ھست. داشت ھ ي
رای شرکت در کنکور آماده تابستان كه مدرسه ه خود را ب تاد ک ھران فرس ه ت ايش ب د ھا تعطيل شدند، آقای مرزبان ميترا را نزد يکی از خواھرھ .کن

اال می ان را ب ردم ابروھايش ان می م ان را تک د و سرش ه می انداختن ه کناي د و ب د دادن ران «: گفتن ون ت تری ھم ه دخ را ھمچ ران(ب تره) تھ شھرت. » بھ
د ھای تھران باعث شده بود که آن پوش » جوپ مينی« اھی بدانن ساد و تب ران را مرکز ف فه اين دانم چطور، بی نمی. ھا تھ ه چشمشان کا تريای دانشکده ک

ترا است می. دانستند خانه می ھنرھای زيبای آن روزھا را ديده باشد، دانشگاه را رسما نوعی فاحشه رای مي رای نصرت. گفتند، تھران جای خوبی ب ب
ه فکر دانم وقتی که پدر ميترا از شکايت صرف نمی. » برا اين پسره ھم خوبه«شھر  رفتن ميترا از شروان: کردند که دلسوزی می رد، چرا ھم نظر ک

دم. کرديم که غائله تمام شده است و نفس راحت کشيديم، در حالی که تازه اول غائله بود م لب. چندماه بعد نصرت را در خيابان دي ده زخ خوب ش اش 
ود استخوان گونه. به نظرم آمد که حال و روزش خوب نيست. بود اما جای زخم ھنوز پيدا بود يرون زده ب ا و پوست صورت لب. ھايش ب مال ھ اش کا
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شده است. ھای پيراھنش باز بود سياه شده بود و دکمه وری  ه واف ود ک شده ب د سوخته ترياک می می. شايع  د  می. خورد گفتن ه«گفتن برايش. » دوا مزن
ا او بی. خواندند را می ديدند، آن ھا وقتی او را می ای مدرسه ای ساخته بودند که بچه آھنگ مسخره کردم، ام توجه از آن روز که او را ديدم، به او سالم 
ان می می. کرد آقا قوام کار نمی ديگر پيش . ھا شده بود مثل ديوانه. کنارم رد شد د گفتند بيشتر وقت خود را در بياب وت . گذران د از ف چاره بع قوام بي قا  آ

تاب. مادر نصرت برای او ھم پدر بود و ھم مادر ما در جستجوی او زير آف رد داي ا اطراف شروان  داغ، بيابان پيرم ا می ھ ر پ ه شھر را زي گذاشت ک
که از قيافه ھا آدم قديم. سوزد کنم، دلم برای او می ھنوز ھم وقتی به آقا قوام فکر می. برای اوآب وغذا ببرد ند  ايی بود د ھ تی بميرن ه وق ود ک دا ب شان پي
بود آقا قوام يکی از آن اين . روند  حتما به بھشت می ه نصرت ھرروز ضعيف. ھا  ود ک يده ب تی د ود و از تر و رنجورتر می وق ده ب شود، مستأصل ش

ه. روی استيصال با يک جعبه شيرينی به منزل آقای مرزبان مراجعه کرده بود که ميترا را برای نصرت خواستگاری کند ود ک رده ب به گمانم فکر ک
د. بار نصرت ممکن است که دل آقای مرزبان را به رحم بياورد وضعيت اسف مردم کن ه خود را مسخره  ود ک .خدابيامرز پيه اين را به تنش ماليده ب
ه، ھمين) خدابيامرز(گفتند آقای مرزبان  می.  راست راستی عقل او را زايل کرده بود شايد ھم آفتاب ود و دم در خان داده ب ه اصال او را به خانه راه ن ک

ه رد«: از نيت او مطلع شده بود، سر او داد کشيده بود ک ن پسر! عقلت رو از دست دادی! پيرم يه ھمچي به  من  ه آدمی مث  که ي يا رسمه  کجای دن
دابيامرز پس از اين واقعه . و در را محکم بسته بود»  مگه من مغزم عيب داره که دخترمو با دست خودم بدبخت کنم. سروپايی دختر بده بی وام خ آقا ق

يد پايين بيا د، بلکه از خر شيطان  ند، او را نصيحت کن ا نصرت صحبت ک عد. دوباره دست به دامن پدرم خدابيامرز شده بود که ب و يکی دو روز ب
تاد نصرت را که پوست صورت ا فرس نه م به خا ود  بود. ش مثل ذغال سياه شده ب ده  ده ش ادم ھست، الغر و تکي رار نداشت. ي توانست نمی. آرام و ق

خودش يکی دو ساعتی با ھم راه رفته بودند و پدرم، آن. آھن راه افتادند جا آرام بنشيند، طوری که پدرم لباس پوشيد و با او به طرف خط يک ه  طور ک
ه نصرت اون«گفت، متوجه شده بود که  می نه ن قای مرزبا م بخصوص اين. » که سوار خر شيطونه، در واقع آ ترا ھ ه حال و روز مي ود ک نيده ب ه ش ک

د طوری. بھتر از نصرت نيست ما آم نه  ه نظر می دفعه بعد که آقای مرزبان به خا شاد ب ست،  رده ا موش ک اجرا را کال فرا ه انگار م يد ک تی. رس وق
م می برايشان چای بردم در حالی که دست ه ھايش را بھ ا لحنی خطاب به شوخی و ب يد  ی جوان حرف مال ه ای در توصيف نيکوي ترام ب نر اح شنو و ھ

ه پدرم مدت. بزرگترھا قطعه شعری خواند ادی مقدم رد  زي ا از حرف. چينی ک ين آن آن روزھ که معموال ب ايی  دل می ھ ا ردوب ام ھميشه شد حوصله ھ
رد آن روز فرق می. نشستم ھا نمی وقت پای صحبت آن رفت و ھيچ سرمی درم می. ک ه نصرت پ ترا را ب ه مي د ک ان را راضی کن ای مرزب خواھست آق
ار بچه. کنند کرد ھمه مثل خودش فکر می پيرمرد فکر می. بدھد درم، ک ی از کارھای ديگر پ ل خيل ار، مث ه راضی کردن آقای مرزبان به اين ک ای گان
ترا از آن. آقای مرزبان برای ميترا حتما ھزار نقشه داشت. ديد ديدم، اما او نمی ای بودم، می چھارده ساله اين را من که جوان سيزده. بود بود مي ايی  ھ

ه يکی ھا بدھد، آن که آقای مرزبان دخترش را به يکی از محلی اين. کرد رفت و با يکی مثل خودش ازدواج می که بايستی حتما به دانشگاه می ه ب م ن ھ
پدرمادرھا چيزی جز اين«. حيدری، ناممکن بود ھای معمولی، بلکه به نصرت از محلی دان آن پدرجان، مگه  ه فرزن بت ک ا عاق اد ل  بخير بشن و د ھ ش

ل ھيچ خوان؟ شما پدرجان آن زندگی کنن می مدرک و اتومبي ال و  د م را خوشبختی نيس قدر تجربه زندگی داريد که بدوني ه ضمانتی ب امروز» ...گون
پدرمادری اگر از آن. شوم آورم از سادگی او متعجب می ھای پدرم را به خاطر می وقتی که صحبت ھر  ند مگر چيزی جز سعادت البته که  ا بپرس ھ
ا. دھند خواھند، جواب منفی می فرزندان خود می د؟ ام ل ضامن خوشبختی نيست، امضا نکن ال و مدرک و اتومبي که م ه را  ن جمل ر اي ه زي کيست ک
به آن سؤال و امضای آن جواب منفی آن شه  ھا  ه ھمي ين جمل ر ا ا زي روز(ھ ل ام بوده است) مث ی  درومادرھا جز. دروغ و جعل ه پ پرواضح است ک

ھم می. خواھند سعادت فرزندان خود چيزھای ديگری ھم می ی چيزھای ديگری  دان خود خيل سعادت فرزن جز  ه  درومادرھا ھميشه ب ته پ اند و خواس
ور عشق. که او ميترا را دوست دارد يا نه فرع قضيه است اين. ديده باشد داماد آقای مرزبان بايد مثل خود او، حداقل دانشگاه. خواھند می گار ن ا ان ام

ن پسر چون«. رسد انگاری آن روز پدرم به فکرم نمی غير از اين دليل ديگری برای ساده. خلص و جوانانه ميترا و نصرت چشم پدرم را زده بود اي
خانم رو دوس داره از ھمه مھم. دونه، جوان قابل اعتماديه با اين سن کم سردوگرم رو چشيده و طعم سختی رو می شما ميترا خوب. تر دختر  ه  ما ک ش

داستان«. »  زنن؟ داشتن حرف می ھا از ھمين دوست که لذت ما از اشعار بزرگان به اين خاطره که آن مگه نه اين... دونيد دوست داشتن يعنی چی؟ می
چه ن ب ستان اي ل دا پدرجان، در مقاب وچ و بی خسرو و شيرين  ود جز خسرو آدم رزل و گردن. ارزشه ھا پ چيزی نب م  پدرجان و شيرين ھ ود  تی ب کلف

وقت جوان ھستند، دلشون پاکه، بذارين برن با ھم زندگيشونو بکنن، ھمديگه رو دوس دارن، مگه شما خودت پدرجان ھيچ... » «...ای سلطنتی فاحشه
دون اين. » جوون نبودی؟ ود ب اه می يادم ھست آقای مرزبان که از نيت پدرم کمی جاخورده ب نه او را نگ د ناباورا ی بزن ه حرف رد ک ه داد. ک درم ادام :پ

شن و رو و حتم داشته باش که خيلی زود مستقل می. کنيم کنه و يه فروشگاه کوچيک براشون باز می آقا قوام ھم کمک می ديم،  دست به دست ھم می«
ا آن» ...گيری نيس پدرجان جای سخت.... سخت نگيريد پدرجان. ايستن پای خودشون می نه م به خا روز وقتی آقای مرزبان از خانه ما رفت، ديگر پا 

ه روز ھردوی آن که آن ھا بود، و مثل اين نقطه اشتراک او و پدرم عالقه به شاعران قديمی و اشعار آن. نگذاشت دند ک درم متوجه ش م پ ھم او و ھ ھا، 
يری پس از مرگ نصرت. ھا نتيجه سؤتفاھم بوده است عالقه با عالقه فرق دارد و آشنايی آن ه جلوگ بود از فاجع چون نتوانسته  درم  ات پ حيدری اوق

اه و بی. کرد کند تلخ شد و ھميشه با تأسف از اين ماجرا ياد می ھی می يادم ھست گ اه آ ه می گ يد و زيرلب شعر نصرت را زمزم رد کش ه: ک پيچک ب
کن باشگاه ورزشی، در چندوقت بعد نصرت را توی رخت. دلشاد من زجور تو/ مردم گريزان ز دور سخت/ من پيچان به دور تو/ دور شاخ درخت

ود می. درد دارند به خود پيچيده و خشک شده بود پيدا کرده بودند حالی که مثل کسانی که دل ده ب يميايی خري ود ش ازه صدگرم ک د می. گفتند از مغ گفتن
کرده ی که چند سال پيش از آن تيم فوتبال شھر در مسابقات منطقه» کاپ«آن را در  وی آب حل  شت، ت رار دا دھا ق باالی کم ود، و ھميشه  برده ب ای 

آقای مرزبان را. » کرد بوی گند آدمو خفه می«: گفتند می. » ھا توی گوش او تخم گذاشته بودند مگس«: گفتند می.» جسدش باد کرده بود«: گفتند می. بود
وی چشمانش می. ماند کيفر نمی گفتند، شکستن دل عاشق بی می. کردند لعنت می يترا جل ده است، دخترش م ه مرتکب ش ناھی ک ر گ ه کيف گفتند کاش ب
اند نفرين می. کردند او را به خاطر سنگدلی تقبيح می. پرپر بزند سياه بنش ھای نصرت نيکويی. کردند که خدا مال او را از او بگيرد و او را به زمين 
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حظ می«: شمردند را برمی ی، آدم  ه چه جوون خوب ه ب رد ب امی او دل می. » ک رای ناک ھم می. سوزاندند ب يدند از  تر؟«: پرس ين بھ اد از ا تم»  دام دوس
ت، ھروقت دوستم می. گفتند، اين نشانه عدل الھی است گفت، پس از سکته آقای مرزبان می زديم می شھر قدم می ھای شروان درحينی که در خيابان گف

شاره می ديدند، سرشان را تکان می او را با صندلی چرخدار می سمان ا ه سوی آ ا دست ب ند، ب د و می داد د،  کردن م«گفتن دايی ھ االخره اون باالھا خ ب
»  .قربون عدالتت خدا«: گفتند گفت، می دوستم می. » ھست
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ه بدست آورده. 6. دھند اين تنھا واژگان نيستند که راه فھم خود را نشان می. 5شيئ؟  ای خود را از تجرب وذ. 7. اسکناس معن ا نف ان در م اينکه واژگ
حول و حوش واژه و ارجاعاتش می.  ما دارد کنند ارتباطی علّی با کاربردشان در زندگی می تيم برای فھم ذھنمان را به پرسه زنی  ز. 8. فرس چه چي

کار است؟  متمايز می" ؟@عفربيز!س"اين نوشته را از  ا اصالً شيئ. 9کند؟ آيا چيزی جز ارجاع به نظام در  ايز دارد؟ آي انه از صرف شيئ تم نش
سی است؟. 11توان نظام معنايی را تصور کرد که ھمه چيز در آن نشانه باشد؟  می. 10صرف وجود دارد؟  انه شنا کند و کاو در اين نظام نوعی نش

شناسی است؟  شناسی نشانه دين. 13دور ھرمنوتيکی؟ . ی کلی ديگر کل نشانه. ی کل ھستند اجزا نشانه. داند دين ھمه عالم را آيه می. 12

حسين واقف محمد
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 يک نقطه بيش، يک نقطه کم: ھا نشانه
 

 
 

ون و شين و. ھا ھستند که ميبينيد ھای قراردادی يک مثالش ھمين از نشانه. ھای غيرقراردادی نشانه. ھای قراردادی نشانه. اند ھا گوناگون نشانه ھمين ن
م ]1[)يا در اصل عربی(به اين که الفبای فارسی . کردم ھا فکر می چند روز پيش داشتم به اين نشانه. ھمين حروف الفبا. الف و ه بيه ھ چقدر حرف ش
ال قضيه را. دارد سته ق تر خوا ا کم ايين، بيشتر و ي اال و پ انگار آن که اولين بار نشسته و طرح حروف را ريخته کم حوصله بوده و با چند تا نقطه ب
م ھمينطور» خ«، »ح«، »چ«، »ج«. ھمه يک شکل» ث«، »ت«، »پ«، »ب«: از ھمان اول ببينيد. بکند م. ھ د داري ا بخواھي م ت و ھ ،»ذ-د«: دوقل

شويد اگر دقت کنيد متوجه می. گذارم توی ھمين گروه را ھم می» و«بندی کنم  که من اگر بخواھم دسته» ژ-ز-ر«: قلو يا سه... »ض-ص«، »ش-س«
دارد» ت«دانم چرا  نمی. اند قرينه» ث«و » پ«. اش را از آن باال برداشته باشند و آويخته باشند به گردنش است که نقطه» ز«ھمان » و«که .قرينه ن

با  آن باال باشد، آن پايين نيست، می» خ«يا چرا به جای اينکه نقطه  تباه می» ج«دانم، حواسم ھست که  ا می. شد اش ته باشد ام تا نقطه داش آن. شد دو 
يب نوشتن ه پرنقطه » ح«نقطه  شان از بی وقت ترت ترم نوشتم. شد کامل می» چ«ب توی دف گری را  تم و ھر حرف ممکن دي دو» ز«: آن روز نشس

م را مثل رئوس مثلث می» ث«ھای  بعد به اين فکر کردم که چرا نقطه. »گ«دار به جای  نقطه» ک«دو نقطه،» ش«نقطه،  د روی ھ ار. چينن چرا کن
ه از» ث«. ای از آب درآمد مزه بی» ث«ديدم . ھای قطار شده کشيدم با نقطه» ث«کنند؟ توی دفترم يک  ھم رديف نمی جوری نوشت ک ان  يد ھم را با

و خود» ه«، » ل«، » م«، »ی«: نظير است شان بی شکل. بعضی از حروف ھم تک ھستند. يک سبد کشيده، يک خوشه انگور رويش: اند اول نوشته
کم» ن«. ھا قرار بدھم را ھم جزو اين» ن«اصرار نکنيد که . »الف« ه جای  خوش. ھمان قاف سربريده است با يک نقطه  ه ب الم ک دو نقطه،» ش«ح
. کند پردازی ھم که شده غمگينم می اش برای خيال تصور دو نقطه. حالم واقعاً از اين موضوع خوش. سه نقطه داريم» ش«

. است» فارس«الجثه بوده روزی و آن ھم که پايين گربه دراز کشيده اسمش خليج  ھای عظيم دانم که تخت جمشيد ما پر از ستون بله بله می ]1[

مريم مؤمنی
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 سرشِت مازوخيستی ِ نشانه
 

 
 

 تر، نشانه چيست؟  از بوسه واقعی: سرشِت نشانه) 1

ميثم صدر

سان کسی را که ترک می در آ د، چق وان دوست تر می کن ت
ت ه دور می! داش انی ک رای کس عله، ب را آن ش وند زي ش
يدای شعله: سوزد تر می پاک يدا و ناپ م خوردِن پ ه جُ ای ک

ا قطار برمی پارچه از پنجره آن تّکه فروزدش ی کشتی ي .ا
ه دور می ی ک زه در کس ون رنگري دايی ھمچ ود، ج ای ش

وذ می ينی نف ندگی ِ دلنش ال از درخش د، و او ماالم کن
]والتر بنيامين. [شود می

گزارهحالت/ احساس 
گويم، در اين لحظه سراپا  با شور و حرارتی واقعی می[

.ات دارم دوست -:]ام يقين

تا حاال به چند نفر اين جمله رو گفتی؟! ببين -:]پرسد کاوِی ساديستی می با ژرف[
کنم، و  ام، َشک می ھنگام متوقف شده ای نابه حاال که با ضربه[

چطور؟ -:]خواھم فرصت می

ات چند غير از من، تو زندگی خواستم بدونم، به فقط می. ھيچی -:]کند خيالی ِ مصنوعی مسلح می اش را به بی کالم[
ان؟ ات شنيده نفر ديگه اين جمله رو از دھن

:]اش دارم يا نه کنم که آيا واقعا دوست ناگھان َشک می[
مھمه به نظرت؟ به نظرم اين مھم بود که من با تمام ِ وجود،  -

ھا به  و اين سوال. ام رو با تو تقسيم کردم احساس ِ اون لحظه
.برن نظرم راه به ھيچ جا نمی

ی کالمی وجودش را فرا  يأس ِ افتادن در يک بازِی فرساينده[
:]گيرد می

شون داشتی،  ھايی که يه روزی دوست ی اون آخه، تو به ھمه -
و حاال. شون نداری حاال ولی ديگه دوست. ای اين حرف رو زده

کنی، دوباره از اين  بعد از اين ھمه تجربه، چطور جرأت می
ترسی دوباره گير بيافتی؟  ھای متزلزل استفاده کنی؟ نمی واژه
داشتن در نظرت فرو بريزه؟ ترسی دوباره دوست نمی

ام، که فکر  ی عميق را مرور کرده در اين باره قبال چند جمله[
:]کنم گويای حاِل من باشد می

راستش به نظرم مھم اينه که االن، و در حاِل حاضر،  -
اين امکان . بعله. ام رو با کلمه و حرفم بروز بدم داشتن دوست

احساس ِ خرابکاری [ات نداشته باشم  وجود داره که بعدا دوست
. ، ولی اين امکان، ھيچ ربطی به واقعيِت االن نداره]کنم می

بينم که بتونم چند نفر رو توأمان دوست ضمن ِ اينکه ايرادی نمی
داشته باشم، يا اينکه يه نفر رو االن دوست داشته باشم و بعدا 

، و به نظرم يه آدم، ]باز احساس ِ خرابکاری[ازش خوشم نياد 
. ده ی حال قرار نمی ھيچ وقت آينده رو مالِک قضاوت درباره

احساس ِ زر ِ زيادی شنيده [ی عشق اعتقاد دارم  من به معجزه
دونم که  حتی اگه بارھا سرخورده شده باشم، می]. شدِن حرف

.شايد اون تو ای. کنم يه روز، اونی رو که بايد، پيدا می

اش انگار به جاھای  سوال. تفاوتی به او دست داده حالِت بی[
:]ربطی کشيده بی

پس يعنی کال رو زندگی نبايد حساب کرد؟ رو دوست . ھوم -
زده شدن؟ رو احساساتی شدن؟ و تو کال  داشتن؟ رو ھيجان

رو نبايد شبيِه يه » ات دارم دوست«خوای باور کنی که  نمی
...خوای باور کنی که  ی تام و تمام به کسی بگی؟ نمی گزاره

. کنم ی ساکت شدن ھم فکر می دارم به گزينه. ام کالفه شده[
به نظرت اگه آدمی بودم که تو اولين آدمی بودی که . دونم نمی -

گفتم، تو اولين و  اش داشتم، و در جواِب سوالت می دوست
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 مازوخيسم ِ نشانه) 2
 

ر جور رنج، که می يک. برم جور لذِت مازوخيستی می ھا حرف بزنم، يک عرض شود که، از اينکه تو بعضی گفتگوھا شرکت کنم، يا با بعضی رود تِ
ذت می ام و من در ھمان لحظه، از اين تِّريده شدن، و از اينکه بھانه زند به خلوِت اعصاب می انی دارم، ل برای مغزتک رم ای  ع، يک. ب جور مواق ن  اي

ر می ھا حدس می بعضی وقت. حسی دارم، مرکب از دوری و در عين ِ حال نزديکی اھيمی ب پس ِ مف من زنم، چون بعضی شرايط، خوب از  که  د  آين
خوب . کنم باھاشان مشکل دارم، در آن شرايط احساس ِ خطر می لی  د(آخر، آدم واقعا بايد به ھم بريزد، زمانی که مخالفانی خي ی ب م خيل ايد ھ دا) ش پي

م را بعد حدس می. جويی باشد ام ناشی از احساس ِ خطر و ميل به برتری شوم که نکند رنجش شک می-به-دو. کند می ه ذھن تم ک وی نيس زنم من آنقدر ق
به. اش پيروز بيرون بزنم خواھم راھی باز شود، که من از يک گوشه ھميشه می. روی شکست متمرکز کنم ذت را  ه ل ِد ديگر است ک اين ھم يک امي

يی. خورد وول می ات وول ريزد؛ لذِت چشيدِن پيروزی، آن ھم درست زمانی که شکست دارد جلوی روی ام می حلقوم ات را از دست انگار داری دارا
ياوری ترين شھوِد درونی می دھی، اما با قوی می اک نشئه می. فھمی که قرار است چيز ِ بيشتری به دست ب ه پ د می. شوم جوری ک جور فھمم يک بع
به ھا يکی از آن گروه ما مازوخيست. زند خارِی مازوخيستی که تو من ھست، چيزھای روزمره را پس می-زخم دگی را  باِت زن ه مناس ھايی ھستيم ک

چيز خوش بری، بايد ساکت القاعده اگر از يک چيزی رنج می زنيم، چون علی ھم می د از آن  نی، نباي ابودش ک د در اش کنی، بايد ن ا نباي ه، ي ياد ک ات ب
ان، خير و منفعت می زنيم و در ادامه چيز را به ھم نمی آيد، ھم ھيچ اما چون ما، ھم بدمان می. اش سکوت کنی مقابل ه را می ی جري و بينيم، بقي ريم ت ب

ذت می بودن بعضی وقت-عذاب-از در. از شما چه پنھان، من خودم اين مازوخيسم ِ لعنتی را دارم» .طرف، خودش اھل ِ حاله«اين فاز که؛  رم ھا ل .ب
شابھی دارم. دادن است شدن و دل کنم، اين ماجرا خيلی شبيِه عاشق با خودم فکر می یِ  م اِت روان ايع، تجربي ن وق و جفت. من از جفِت اي نی ت شون، يع

ذت کنم که قشنگ دارم رنج می حس می ارش ل شانه. برم، و مطمئنا در کن تکاری می قشنگ دارم ن ده ھا را دس با دي د و نازي ا ب ا، ي خوب و زيب ه  کنم ک
ار باعث می ن ک وند، و اي د بش دا کن زايش پي ه شدت اف زم ب ِت مغ ه فعالي انه. شود ک ار، بعضی نش نی انگ ه ھم يع تند ک د؛ ھا ھس نی دارن ا مع ان دو ت زم

ار ِ معشوق. اندازند ِی زشت و دور ھم نظر می کنند، دارند به يک نقطه لحظه که دارند به يک چيز ِ خوب و نزديک اشاره می ھمان که کن يک لحظه 
می کالم می کنم، باھاش که ھم ھايش که نگاه می ايستم، تو چشم می گو شوم، يک شوری از ھيجاِن مازوخيستی تو وجودم قيقاج  ه ن پرس! رود، ک ه ن !ک

ج می. کشم اما در عين ِ حال، رنج ھم می. برم ھا دارم لذت می آن لحظه، من مطمئنم که از اين نگاه! که ھيچی م آورش کجاست؟ می دانيد بخش ِ رن گوي
ا نمی اش آنجاست که ِھی می برايتان که، رنج ی خواھی به معشوق نزديک بشوی، ام ی می. توان توی ِھ روی  ِه دل! اش خواھی ب روی تَ ينی، ب اش بنش

وِد چيزی امکان. اش نباشد انگار بخواھی حقيقِت وجودت را به کسی تقديم کنی، اما نشود، امکان. بيرون ھم نيايی، تا ابد اق ِ وج اش نيست که در اعم
ا نمی ِھی می. خانه کنی ی خواھی، ام ه نمی. توان تی ب د دوست ات می شود بفھمی وق در دوست گوي ا چق ا درک ات دارد، واقع اش از دوست ات دارد، ي

تان را به کسی ھديه ھايی ھست که ديگر برايتان مھم نيست که حقيقت ؟ وقت!دانيد می. آورد داشتن چی است، که اين لغت را اينقدر مکّرر به زبان می
به چشم نمی. ی برآمدِن ُرکوِد محض است  اينجا به نظرم نقطه. ايد از اين کار سرخورده شده. کنيد تی  ِ ذھن. خورد ھيچ حرک قايع ان ساکت و آرام، و ت

ه می فھميم که زمانی که عاقل می مان خوب می به نظرم، ھمه. کند، بدوِن ھيچ ھيجانی، بدوِن ھيچ انتظاری پيرامونی را نظاره می :شويم شويم، اينگون
د می. ھا يعنی؛ فھم ِ خصلِت تکرارِی چيزھای تکرارشدنی انتظار، راِکد، و اين ھيجان، عادی، بی بی ال نمی!داني ه ح ين لطيف با ا ه؛ ؟ من اصال  کنم ک

م جلوی يعنی آخر، حتی اگر معشوق. رنج ِ دوری از بدِن معشوق، زيربنای احساساِت عاشقانه است بار ھ حتی اگر تان روزی صد  ه شود،  ان برھن ت
ا می ت، از کج از در نھاي و دل بارھای بار ازش کام گرفته باشيد، ب د ت ا می اش چی می فھمي ذرد؟ از کج ه گ در ب د چق ده فھمي ا اش نزديک ش ايد؟ از کج

ا ھم می عد از بارھ ام می فھميد که يک ضرورت ايد يا يک خواست؟ يعنی، فکر کنم، بعد از بارھا تکرار، ب اجرا را َسرَسری تم ن م د؛ آغوشی، اي کني
شيد ه دروِن کسی. انگار که از پيدا کردِن پاسخ نااميد شده با ن دوست. انگار راھی نباشد، از دوست داشتن ب ا آخر، اي ا بارھ ه م نتی را ک داشتن ِ لع

انه. ايم رفته مان را ھم مرخص کرده کلنگ-و-ايم، بيل اش را به توبره کشيده خاک يد نش ه با ندازيم اما باز به گمانم، اينجاست ک ير بيا اينجاست. ھا را گ
يعنی درست اينجاست که). کنند شان اعتراف می سره-ھا اينجا به ماھيِت دو نشانه(رفتن وجود دارد  که ھنوز چيزھای خوبی برای فھميدن، برای نشانه

قانه می عاشقانه نگاه). فقط کافی است بخواھی(دھند  ھا ھر معنايی بخواھی می نشانه ای عاش نی، معن ا شان ک ر و پ د، ُمنِک وا نگاه-در-دھن نی، ھ شان ک
يِف فھم اين است آن سرشِت مازوخيستیِ  نشانه. عجيب است. معنای اِغواگر و آزاردھنده خر ھا؛ درست ھمان لحظه که در ِک ه غلت می-شان  ی، ب زن

.خورده باشی، انگار که از اّول نبوده باشند، يا جورِ  ديگر بوده باشند روند، انگار که از اّول گول شوند و می يک اشاره، با يک شھوْد بيشتر، جيم می
ويم، ھمين من می) ...  خودی غرق است خصوص کارھاش، وقتی در حالِت بی به(ھايش، کارھايش  ھايش؛ حرف نشانه شانه گ ه ن د جاھاست ک ھا را باي

ا درست ھمين. رديابی کرد انه و م ا نش يابی می جاھ ا، ھمان و اين. کنيم ھا را رد ه ج ه ھم ه جاست ک ه ھم رد جا می چيز راه ب ه از ھميشه. ب ن است ک اي
 .تر اَم سرگشته

اش دارم؛ ھم گفتگو را، ھم او  اما دوست. دھد گفتگو آزارم می
:]را

ات دارم، و تو  اش گفتم دوست آخرين آدمی ھستی که تا حاال به
دار و ناتمام بپرسی، اون ھای کش تونستی از اين سوال ديگه نمی

اومد؟ ای از آب در می کننده ام چيز ِ راضی داشتن وقت دوست
ی  اش گزاره قطعيِت کسی را دارد که انگار از طرِف مقابل[

.نه -:]صادقانه شنيده

دی؟ يه بوس می. خيالش شو فعال پس بی -:]وقِت چسباندِن خمير است. ام تنور ِ داغ ِ باور پيدا کرده[
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 نشينی خواھد رفت؟ چه کسی به شب
 

 
 

ه. اند آستين ھای شب، معموالً نازک و ظريف و بی لباس ط حلق زان نگه می اغلب فق دن آوي يراھن را از ب ه پ د ک اريکی دارن ھايش بعضی. دارد ھای ب
اش ھم آنقدر ظريف است که حتی روی جناق سينه ھم پيچ خورده است، چه برسد پارچه. اين يکی ھم دوتا بند نازک بيشتر ندارد. ھمان را ھم ندارند

ه. ی مضحکی است صحنه. کنم قبل از اينکه درش بياورم خودم را توی آينه برانداز می. تر ھای جدی بلندی-به پستی وی آين ر ديگر را ت انگار يک نف
ه زيادی خوشگل است برای زن ِ کودکی. ھا برای من زيادی مجلل است اصالً اين جور لباس. بينم می ھا. ی شصت ھای دھ انه: آ م نش ن ھ ! ***اش اي

ه می پوشم، يا يکی از دوستان ھم سن و سال آستين می ھربار لباس بی ياد جنگ و مرض و تحريم اقتصادی می ام را با بازوھای برھن اد! افتم بينم،  ي
می آنوقت اگر اين لباس بی! ی روحی و ساديسم شکنجه که دارم خودم را مسخره  م. کنم آستين، متظاھرانه و ظريف ھم باشد، انگار  خودم را گ دارم 

ھه ھای کودکی اصالً باقی زن. ھايی که مال زندگی امثال من نيست کنم توی ظرافت می پاک کرده ھای د ا در ی شصت، چطور بازوھايشان را  د؟ ي ان
ر پوستی بينم، ياد زندگی ام را که می اند از اين داغ عمومی فرار کنند؟ بازوی برھنه کودکی چطور توانسته ر پوست ِ مدرسه: افتم مان می ھای زي .زي
ود. ھا زير پوست ِ آدم. زير پوست ِ خيابان و می. اصالً تھران يک زيرزمين بزرگ ب ھم جل وازی  دگی مجزا، م د دو زن دگی ِ اصلی. رفتن ا، زن مان ام
م. انگار ھمه از قبل، در يک پيمان نانوشته با ھم شريک بوديم. افتاد ی گروھی اتفاق می زير ِ يک پوسته کرده بودي ق  ھم تواف بدون ھيچ تصميمی، با 

ه آن ا،  ک ا آن«ھ ا، » ھ ند و م ا«باش ن می. »م ه آنت ال کسی ک ه ح د و وای ب ر پوست راھش نمی. ش ر زي د ديگ ر. دادن ن باي دگی روی زمي ه زن د ب باي
شادی. ساخت می شتر از  ظار داشت ھرچند که زير ِ پوست ھم بي ياس و انت صبر و  ت، ھراس دائمی و  نه. ھای موق ازوی برھ ياد ب را  دجوری م ام ب

کيف و» !ای ممنوع و ھرچيز خوشايندی ممنوع ھر چيز رنگی«ياد ِ . ھای سياه چرمی ھای سفيد و کفش جوراب: اندازد ی شصت می ھای دھه مدرسه
...کفش و کت ورزشی ھم ممنوع. ای و طوسی ای و قھوه مقنعه و مانتو ھم فقط سرمه. ای و طوسی کفش و کاپشن و جوراب، فقط سفيد و سياه و قھوه

وديم عين خالفکارھای حرفه. بلد بوديم چطوری ھر چيزی را جاسازی کنيم که لو نرود. آن ممنوع. اين ممنوع ته. ای ھميشه گوش به زنگ ب اد گرف ي
يد خوب ھم می. خواھند تکرار کنيم؛ ِکی طوطی باشيم، ِکی اصالً ھيچی نگوييم بوديم چطور ھرچيزی را که ازمان می دانستيم که چه وقتی، چی را با

ديم. انکار کنيم يم. نسِل آب زير کاه ِ دورويی بار آم قت را انکار کن د چطور حقي ان دادن تان يادم ان دبس ود روال عادی. از ھم ان ب ا فراموش: م اش ام
اد کابوس بازوی راستم را که لمس می. ھرچيزی را که دوست داشتيم بد بود؛ و اين بدی در ما تمامی نداشت: کرديم نمی ھای کودکی ھای شب کنم، ي
فيد: افتم ياد جنگ ھم می. شد ای که زنی وارونه روی آن کباب می و آتش. افتم که پر از جنازه و چادرھای سياه بود می ر س .صدای آژير قرمز و آژي

د مردند يا می سربازھايی که توی تلويزيون می ه بميرن د ک ه. رفتن ح. آھنگ حمل ه. آھنگ فت يو لحن عجيب جمل وی راد ز توجه«: ی ت نوندگان عزي ش
ه می ھميشه فکر می» ...فرماييد خوابم ھست ک ين کردم يک جنازه زير تخت  توی زم برد  ا خودش ب يرد و بکشد ب ا دست بگ ايم را ب د پاھ ا. خواھ ام

ه. قسمت ناچيزی از يک کل بوديم. آرامشی که در کودکی نسل ما نبود. افتم کنم، بيشتر از ھمه ياد آرامش می بازويم را که بغل می ه انگار ھم جا، ھم
اق می ی اتف ط گروھ يز، فق اد چ تورالعمل می: افت ی دس اران می گروھ ی بمب اعت گرفتيم،گروھ ديم، س وی صف می ش ه ھا ت ی موعظ تاديم، گروھ ايس

داغ ھمان روزھاست. ھای توی تلويزيون را خوب يادم ھست اين گروه گروه مردن. مرديم شد، گروه گروه می حتی موقع مردن ھم که می... شديم می
د سوزن ھای طوالنی مدرسه و بيمارستان کودکان، به صف می توی صف. که روی بازوھايمان داريم د و تن يدنمان و تن فرو می کش د توی ھا را  کردن

به دام مثل دامپزشک. انگار فقط مھم بود زنده بمانيم و بزرگ شويم. اينکه در غم چگونه انجام دادنش باشند بی. مان بازوھای کودکی ه  ا واکسن ھا ک ھ
ه ھا و گوشت اضافی آوردن درد ِ چرک کردن! با ھمان قدر سرعت و دقت: زنند می ان دھ ده است ھايش ھنوز توی تن کودک ه. ی شصت مان يريم ک گ

سل است ای که روی بازوی من و خيلی از ھم نسل ی کوچک برجسته اين دايره. حاال بيشتر توی گلويشان ته، جای واکسن  ن. ھايم نشس بيشترمان اي
مان پيداست شدند تا صاحبشان معلوم باشد؛ دوره ھايی که داغ می مثل نشان برده. نشانه را داريم ين بازوھای. ی کودکی ما ھم از روی بازوھاي ام ا تم

ه. آنھايی که فقط چند سال بعد از ما به دنيا آمدند، اين نشانه را ندارند. اند ی شصت ھای دھه ھم شکل، متعلق به کودکی ان دھ ه کودک جاه ھرچند ک ی پن
ند وضعشان از ما ھم بدتر است و اکثرشان به اضافه ھم روی ساعدشان دار له را  ن محدوده. ی آن، جای واکسن آب ده از و ھمي ی عجيب ِ تشکيل ش

د تری را گذرانده ھا روزھای سخت آن: کند ھای ريز کناِر ھم است، که يادآوری می ھای سفيد و خراش نقطه ازک و لباس. *** ان ھای شب، معموالً ن
ه ی کودکی اند و به زنانی که نشانه آستين ظريف و بی اد نمی ھای دھ ند، زي ا خود دار د ی شصت را ب شانه. آين ه ن يريم ک ھا روی بازويشان ی بعضی گ

اسفند ماه ھشتاد و پنج . نقطه الف. زند نيست و توی گلويشان جوری گير کرده که از آن نشان ِ صورتی رنگ ھم بيشتر توی چشم می

نگين
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 ھا و معنا نشانه
 

 
 

ذارد ھا کالم را ناقص می تک جزييات پرداخت، چون نپرداختن به آن ھا، بايد به تک برای بررسی مختصر نشانه رای جلوگيری از. گ ا از طرفی ب ام
يدن. طور کامل به تمام آن جزييات پرداخت حوصله سررفتگی نبايد به تن، رس در اصل ھدف از اين نوع مساله طرح کردن و سپس سراغ حل آن رف

اده حداقل تا جايی که بتوان در برخی لحظات مھم از نشانه. ھا است ی معانی نشانه به نتايجی درباره رد ھای س فت ک انی باارزشی دريا دگی، مع .ی زن
شده پيش» فردينان دوسوسور«ظھور علم جديدی به نام نشانه شناسی، احتماالً اولين بار توسط  شده از نوشته در مجموعه. بود بينی  ردآوری  ھای ی گ

اين علم، يک بخش از روان شناسی اجتماعی و در نتيجه بخشی از. کند ھا را درون جامعه بررسی می است که زندگی نشانه بينی شده پيش وی، علمی 
وز وجود سازد و قوانين حاکم بر آن ھا را می نشانه شناسی، نشان خواھدداد چه چيزی نشانه.  است روان شناسی عمومی م ھن ھا چيست و چون اين عل

دارد، کسی نمی ود ن د ب ه خواھ د چ د بگوي ده. توان ن ش انی از پيش تعيي ود دارد و مک رای وج ی ب ا حق ام. ام م ع ط بخشی از عل ان شناسی فق الً زب مث
رد، می. شناسی است نشانه د ک انه شناسی کشف خواھ ه نش نی را ک نی قواني يد يع م شمول بخش ان شناسی ھ ه زب وان ب انه. ت د از ديدگاھی نش ھا را باي

سازمان. ی فرد است کرد، زبان نيز يک نھاد اجتماعی است، پس بيرون از اراده اجتماعی بررسی ن سؤال وقتی نشانه شناسی در حد يک علم  يابد، اي
ه در بر می –بازی  مثل الل –است  ھای کامالً طبيعی بنيان يافته ای را که بر اساس نشانه ھای بيانی شود که آيا اين علم دقيقاً شيوه مطرح می ا ن يرد ي .گ
روه نظام اش، ھم چنان بر تمامی ھايی را بپذيرد، توجه اصلی که اين علم جديد چنين شيوه با فرض اين د  گ ايی خواھ ودن ھ اری ب نای اختي بر مب ه  بود ک

مثالً. اند ی قرارداد بنا شده ی رفتار جمعی يا بر پايه ھای بيانی به کار گرفته شده در جامعه، در اصل بر پايه ی وسيله در واقع ھمه. نشانه، پا گرفته اند
ه آدمی که نوعی قواعد اجتماعی آن را تعيين می» ادب«ی اجتماعی  قاعده د است ک ن قواع د و ھمي زم می کن ه ارزش  را مل يرد و ن ه کارشان گ د ب کن

انه اند در قياس با تمامی ھايی که اختياری نشانه. ذاتی حرکات انی  ديگر نش ه نحو آرم انه شناسی را ب ر نش تنی ب ند مب م می ھا، فرآي د تری تجس ه. بخش ب
ان شناسی می. ھای بيانی است گی ھا واجد ويژه ی آن ترين نظام بيانی، بيش از ھمه ترين و عام ھمين دليل است که زبان، پيچيده د به اين مفھوم، زب توان

يی زبان نشانه. شناختی است ھای نشانه ھر چند زبان فقط يک مورد خاص از نظام. ھای نشانه شناسی باشد ی شاخه الگوی حاکم برای ھمه ھای راھنما
ناختی ی کشتی گی، نظام عالمت دھنده و راننده اھيم معناش اچيزی از مف يار ن شمار بس ھا و زبان اشاره در ميان راھبان اھل سکوت، تنھا قادر به بيان 
تند امی. ھس ابراين نظ ده بن ان بھصورت پيچي ان چن ام زب ام  بھن انی درمی ترين و ع ام بي ود فرامی ترين نظ يز را در خ ه چ ه ھم د ک يرد آي ون. گ پس چ
يده ھا نيز روش بسيار خوبی  ھا و نمايش فيلم. کند ھا را پر می ھای طبيعی کامل نيستند، زبان به نوعی جای آن نشانه يان پيچ رای ب ی ب گی شگرف معان
ی ترين و پيش پا افتاده اھميت بی. ھستند به نمايش  را می ترين آثار ادب بديل  وان ت ا فيلم ت ا ي يرا و دست ھ ايی گ به ھ .ی ظاھر، پراھميت درآورد کم از جن
در اين حالت، از وجود جريانی از استقراء در يک نمايش. کرد پوشی گی چشم توان به ساده ھای طبيعی ھم نمی اش ھم اين است که از ھمان نشانه دليل

نا، است که به معنايی واحد اشاره می ای تمثيل نيز نشانه. کرد دريافتتوان معانی وااليی  يا فيلم حتی می ايی از آن مع کند و از اين رو، پس از رمز گش
ھا در اين شيوه. اند شده گزين تمثيل  ھای ادبی نمادين ھم به مرور زمان جای شيوه. رسد ی آن برای اشاره به معانی ديگر به پايان می ھای بالقوه ظرفيت

ه در بخش. تابانند ھای نمادين، حقايق معنوی را با نوعی قياس بازمی وجود پديده ظاھر می ھای انتزاعی اين حقايق البت ن  ر مت ی ت شوند و نوعی زيباي
به کالم در نمی. دھند که در ھمه حال کيفيت تمثيلی دارد ذاتی را نشان می انه واالترين معانی ھرگز  د و نش ه جای نمی ای از آن آين ا ب د ھ ن. مان بنابراي

انه  تنھا به ياری ھمين تمثيل قادر به بيان آن آدمی ر آن ھا است؛ وگرنه اين معانی به دليل عدم وجود نش فت نمی ای دال ب ا، يا ه،. شود ھ وان نمون ه عن ب
ا اگر چه ممکن است ھيچ. ھای بصری زندگی است ی وجود ظرافتی به اين نام در تمام جلوه ھندسه در آثار داوينچی نشانه ن قضيه ب به اي کس ھرگز 

 فھم شدن موضوع بد نيست کمی تر پيچيده شدن و غيرقابل برای بيش. ی کلی است ھايی از يگ گونه تک آثار اين نقاش مثال دقت کافی ننگرد اما تک
ند در تمام نشانه. ھا بگوييم از انواع نشانه يت دار انه. ھا تنھا دو وجه طبيعی و فرھنگی موجود ن نش د ھا سه نوع اي اد: ان ه و نم ی ھر سه. شمايل، نماي

مايش ی شباھت ای است که مورد ادراک خود را وسيله شمايل نشانه. ھستند» مورد ادراک«ی يک  دھنده ھا نشان اين ازد گر می اش با ن بتی. س نی نس يع
ه. رساند ھای ميان اجزا را می که رابطه» نمودار«که شامل خصوصيات ساده است و » تصوير«: خودشمايل نيز دو نوع است. مبتنی بر شباھت نماي

واع ادراک نشانه ورد ان شانه ای بر مبنای پيوستگی وجودی ميان خود و م رای يکی از دو وجه ن ال ب وان مث ه عن يه می اش است؛ ب وان گفت ای نما ت
انه رود به اين معنی است که او احتماالً دريا زده شده که مسافری در کشتی تلوتلوخوران راه می ھنگامی ه نش ايی ک باد نم ای است و برای وجه ديگر، 

شود با يک قرارداد طبيعی موجود در اجتماع گی بيان می نماد که در واقع معنی آن به ساده. دھد اش می است از جھت بادی که به طور طبيعی حرکت
است و اگر طبيعی باشد تقريباً ھرگز) شکل(ی فرم  نماد محصول رشد سازمان يافته. ی نوعی نشانه است که معنی ثابتی دارد دھنده و اتکا به آن نشان

ردن ی ستاره که وقتی روی کاغذ می شود مثالً کلمه عوض نمی اک ک با پ الق آن نيست و  دوم نمی آيد، فرد نويسنده خ تاره مع مه، س ا ھمان. شود  کل ام
يک. شود کنند و آن شکل ترکيبی کلمات نماد ستاره می ھا داللت بر ستاره می ی واژه واحد بالقوه ا  ن است و ب در مورد اشکال يا مفاھيم ديگر نيز چني

روين«يا مثال وجه ديگر؛ . ای تبديل به نماد ستاره شود قرارداد ممکن است پديده سل بی» علی پ اد ن اد لمپنيسم فرھنگی و ورزشی است؛ نم سواد نم
ابقه ھای ساده يا پيچيده، چه قابل رويت باشند و چه نباشند و درک آن به طور کلی، نشانه. شاغل در يک حرفه ايی موجود در ذھن ھا نياز به س ی معن

را. ھای موجود است ھا، در اصل گذر از زيبايی باشد، ابداً فاقد معنا نيستند و گذر سطحی از استخراج معنای آن آدمی داشته ان است، چ سينما يک زب

وحيد صدوقی
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ا از پيش موجود رجوع اما برخالف زبان ملفوظ، نمی. که در آن نظام ارتباطی معنی داری وجود دارد شده ي ين  توان آن را به يک رمز از پيش تعي
اره تواند اين باشد که نياز اصلی، بحث دقيق ی مھم تر می اما نتيجه) است گيريم که فيلم چيز خوبی نتيجه می. (داد ری است درب ظور از ت که من ن  ی اي

انه ھا واژه چون اين. چيست» مبتنی بر انگيزه«و » پيوسته«، »قياسی«ھايی چون  ی طبيعی و رشته واژه نشانه رای توصيف نش ه ب ايی است ک ھای ھ
  !تر است بوس بزرگ شود نتيجه گرفت که اتوبوس از مينی در آخر باز ھم می. رود طبيعی به کار می

ی ھزارتو مجله
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 ھاييم ما، حامالن معنای نشانه
 

 
 
ی نشانه و زبان قرار گرفت ـ از شناختی سوسور زبانشناس ـ که بعدھا سرمشق بسياری از انديشمندان حوزه ی نشانه رابطه -١اند  معنی ھا بی نشانه: يا

ه چيزی » گاو«گوييم  نويسيم يا می وقتی می. دال، مدلول و نشانه: سه بخش تشکيل شده م و ب ع«ـ دال ـ نقش و تصويری در ذھن داري اره» در واق اش
شانه ـ. شناختی با بعضی ويژگيھا و خصوصيات ـ که مدلول باشد موجودی زيست: کنيم می دال و مدلول دو سوی يک سّکه و دو بُعد يک موضوع ـ ن
دلول دلبخواھی است. اند ود رابطة دال و م د ب ا اين. سوسور معتق ا ب ظر می اّم ه ن ال، ب ت در ح با دقّ اال  تقيم، دسِت ب ه مس دگاه اگر ن ين دي رسد در ا

ی» معنا«ی نشانه، در  ھا و روابِط بين دو سوی سّکه داللت -٢. را کشف کرد» دال«توان مدلول ـ معنا ـ ی  ای که نشانه در آن نشسته، می زمينه متجلّ
نيز، فرھنگی از آن. شوند می ا  يد می جاکه نشانه، امری وابسته به فرھنگ است؛ معن عه پد ن اعضای جام بط بي د ست و در روا انه،. آي ای نش پس معن

ا. ی مفروض مندرج و مستقر در آن ھاست و نه جوھره داِد ارتباط بين آدم برون نتيجه و پيامِد اين بحث آن است که معنا، ھرگز در نشانه درج نشده؛ ي
ته حال، طی سال با اين. اند معنی ھا، بی تر نشانه، حامل معنا نيست؛ نشانه به عبارِت سرراست ھا اين موضوع که معنای نشانه، در بطنش نيست، پذيرف

ه. نبود ن است ک حتّا شايد بتوان گفت اکنون نيز، بسياری ـ شايد اکثريّت ـ عقيده دارند که معنا در شکم نشانه نشسته است و کاِر معناکاو و رمزگشا اي
يوه به ش د شد و  يز نق غ ت ار تي ه ک د دست ب تم«ی  اگر َجنين معنا به زايمان طبيعی از شکم مادر ـ نشانه ـ بيرون نيامد، باي کرد» زاد ُرس -٣. خارجش 

يره ادی  زنج ده«ی اقتص اال/توليدکنن رف/ک د» کننده مص ر بگيري د. را در نظ رض کني انه ف اال را نش ون، ک انه و. اکن ذاِر نش ده را رمزگ توليدکنن
رف ای آن مص ر می. کننده را رمزگش ه نظ اريخی ب اھی ت ا نگ ول زمان ب د در ط ا از  رس اِن معن ا، مک ده«ھ ه »توليدکنن انه«، ب ه» نش و از آن ب

تر، در دوره به اين. منتقل شده است» کننده مصرف« ه پيش ا، آن گونه ک ه معن ود ک ن ب بر اي فرض  درن،  ل م انی و ثابت است ی ماقب ايين،. جھ دسِت پ
ده اِر توليدکنن ّدس را ک ون مق تند ی آن می معنای مت تن، سخن، تصوير و : دانس ـ در م انه  نده... نش ه خواسِت آفرين ايی دارد ک چه آن. ی آن است ـ معن

شته داند آفريننده ست که می ی ماست، تن دادن به اقتداری وظيفه ظور دا که می. ی نشانه چه معنايی از آن، من ه  ن زمان ذريم، دوره از اي را گ درن ف ی م
فرض می در اين دوره ـ در زمانه. رسد می انه در دِل آن  ای نش و و ليوسيسم ـ معن انه. شود ی نقِد ن وِد آن نش ه در خ ند ک ايی دار رای. ھاست ھا، معن ب

اوريم ھای متنّوع خوانش شويم و آن ھا بايد دست به داماِن تکنيک دريافتِن معنای نشانه يا بي ه دن ه، ب انه خفت که. چه در زھدان نش دارد  تی ن ديگر، اھميّ
ا در مصرف ی پست آييم ـ شايد بگوييم در دوره پيشترک که می. ی متن، کيست ی نشانه و سازنده آفريننده ده مدرن ـ معن ا و خوانن ی کننده ـ در رمزگش

ه نشانه ـ مکان می دگاھی برابرطلبان يرد و دي د می گ انه را نوي به نش د تر  ا آدم: دھ ا ـ م ا در م نه در معناھ تند و  ی و برداشت ـ ھس ھر طرِز تلقّ ا  ا ب ھ
انه در بنِد دّوم نوشته آوردم که ھنوز، به گمانم بيشتری -۴. ھا نشانه ِن نش نا در بط ه مع ر آن است ک مان نشسته ھا را عقيده ب اِر زاي .ھا، در صِف انتظ
ا ـ ست ای يکتا که حاصل ارتباط بين آدم جا و نيز در سّومين بند به تفصيل گفتم که معنا، نه جوھره ھمان ون می. ھا ـ بين حامالن معن وان اضافه اکن ت

ايز می کرد که در ھمين ارتباط ـ در بحث ھم متم د ھا و گفتگوھا ـ دو شيوه، کامالً از  يوه: گردن شانه می ی آن ش تن را در دل ن ای م ه معن ا ک د و ھ جوين
ا را فرامی در ذھِن آن: کنند ھا که مکان معنا را در ذھِن رمزگشا جستجو می آن ر آن می ھا که معن د؛ ب د؛ از آن می گيرن ابودش می افزاين د؛ ن د؛ کاھن کنن

د ولی، ھرگز قادر نيستند چنين مفھوم متکثّری را در جايی مشّخص مکان ابی کنن انه ھای دسته آدم. ي يِر نش د دنده ھا يک ی نخست، در تفس سخ. ان در پا
تو تو چطور نمی. معنيش تو خودشه. معلومه ديگه«: دھند گويی، جواب می پرسِش از کجا چنين چيزی می ده؟  نی رو مي مان مع ار، بھ فھمی فالن رفت

نا رو؟ چطور نمی ِع » فھمی فالن تصوير، بھمان منظور را داشته؛ فالن گفته، چنان مع ته، از طرف گفتگويش توقّ ن دس د«اي ته. دارد» تأيي ی دّوم دس
ه آدم. تر است ھا منعطف اّما، در تفسير نشانه پس از گمان ته،  ين دس انه زنی ھای ا ای نش ر سر معن نِد گفتگو ب ی، در فراي ّدت ھای طوالن ِد م با ھا، بع ھا 

ه  می» توافق«اطراف بحث به  د«رسند و ن ه می»تأيي انه ؛ چراک رای برخی از نش ردم، ب د بعضی از م ه ديگران دانن د ک ايی دارن ا، معناھ ھا و رمزھ
» .معنايند ھا، بی نشانه«دانند  چراکه می. ندارند

اميرپويان شيوا
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 دريچه
 
  نينا سايمون 
 
و  ھای فراموش عنوان يکی ازترانه) Ne Me Quitte Pas(» مرا ترک نکن« ن شماره ھزارت نشدنی نينا سايمون است که برای اي

 سنگين و سبکدر دو نسخه . در نظر گرفته شده است

 
  شناسی کاربردی نشانه 

 83فرزان سجودی، نشرقصه، چاپ دوم 
شگاھی است شناسی، فرزان سجودی، که مبنای تحقيقات و رساله اين کتاب پژوھشی است از استاد نشانه ابع درسی دان تری او و از من ن. ی دک در اي

ان، محورھای ھم شناسی و زبان ای به نشانه کتاب عالوه بر مقدمه ف، رمزگ ينی و اسطوره شناسی از نظريات مختل ينی و جانش ا نش تن ب يل م ھا و تحل
 .گيرد ای مورد بحث قرار می  اليه شناسی ای توسط مولف به نام نشانه آيد و در بخش آخر، نظريه زبانی ساده و قابل فھم سخن به ميان می

 
  شرق بنفشه 

 81پور، نشر مرکز، چاپ سوم  ی داستان، شھريار مندنی مجموعه
به استفاده. ھا و نمادھا دارد ھای بسياری ير اسطوره ھايی که عالوه بر زبان زيبا و برجسته، داللت داستان. شرق بنفشه شامل نه داستان کوتاه است ی 

آھنگی با مضامين عاشقانه و فضاھای غريب و در ھا که در اثر کمی ِ استفاده رو به فراموشی است، در قالب زبانی شاعرانه ھم ھا و آيين جا از نشانه
ه تواند بھانه ھای بھارنارنج شيراز می بھار و ياد شکوفه. ای را در اين مجموعه ساخته است ھای خواندنی عين حال معاصر، داستان رای ب بايی ب ی زي
 .دست گرفتن اين کتاب باشد

 
  سکوت 

 لينک فيلماينگمار برگمن، با بازی اينگريد تولين، گونار ليندبالم، 
د ھا بيشترين سھم را در خوانش و تحليل فيلم اينگمار برگمن کارگردانی است که نمادھا و نشانه م. ھايش دارن ه، مھر ھفت پرسونا، ھمچون در يک آين

د ھايی ھستند که آشکارا قابل نشانه ھمه فيلم... و به. شناسی و تحليل برمبنای ارجاعات و رمزان ن شگرد  ه از اي ان فيلمی است ک ن مي ا سکوت، اي ام
ه شھری می. کنند طريق نامحسوسی استفاده می ر قطار ب سوار ب ھرزاده  يک خوا ی اقامت می دو خواھر و  د و در ھتل د رون با انبوھی از آن. کنن ا  ج

ان ھای دقيق و ھنرمندانه فيلم را که ديديد از ابتدا به ميزانسن... شويم و  روابط پيچيده ميان دو خواھر روبه رو می د برگم ا بداني د ت تاد توجه کني ی اس
 .چرا برگمان است

 
  مسافران 

 ...بھرام بيضايی، با بازی مژده شمسايی، حميد امجد، جميله شيخی، 
تر نامه و نمايش کم چند فيلم دانيد دست اگر خط و ربط او را نمی. بھرام بيضايی نيازی به معرفی ندارد به تئا نامه از او مطالعه فرماييد تا ارادت او را 

د يژه اسطوره دريابي ه و خانواده. و تعزيه و کابوکی و نماد و نشانه و ب ا  ارفی ب تاب مع ه مھ افران، داستان روزی است ک ران مس ه تھ اش از شمال ب
لم(مھتاب... ی عقد خواھرش ماھرخ بياورد ای اجدادی را برای سفره شود تا آينه راھی می ران نمی): ابتدای في ه تھ ا ب يم م ه می. رس ا ھم يريم م ...و. م
جاده و  راه با ھزارتو ببينيد و اين بار نشانه تر ديديد، يک بار ديگر ھم کنم بدتان نيايد اگرھم فيلم را پيش فکر می ه، درخت،  را از آن... ھايی چون آين
 .بخوانيد

 
  مارکووالدو 

 نوشته ايتالو کالوينو، برگردان سمانه افسری، نشر سروش
شود، برای ھمين اگر بشناسيدش ھاست که اين روزھا زياد پيدايشان نمی مارکووالدو از آن شخصيت. داشتنی و راحتی است مارکووالدو کتاب دوست

بود... «: اصالً ببينيد خود کالوينو چه نوشته در موردش. کنيد فراموشش نمی شده  اخته ن :اين مارکووالدو آدمی بود که چندان برای زندگی در شھر س
ی روی ھا، ويترين ھای راھنما، اعالن چراغ ه گوي ردم است، ھرگز نگاھش را ک ه محض جلب توجه م ه و ھم ھا، تابلوھای نئون و پوسترھا که ھم
ر شاخه. کرد لغزد به خود معطوف نمی ی صحرا می ماسه ه ب ود ک بر روی ولی، در عوض، برگی نب بيده  پری چس ای زرد شود و او متوجه نشود؛ 
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رده يروانی، خرمگسی روی گ فال ش ه س بی، الن ه ی اس اده ی موريان يری در پي ی و پوست انج ه چوب ی ای درون تک ود از نظرش مخف ال ب رويی مح
 »...بمانند

 »ماه و ـيناک«: داستان صفحه آخر اين شماره از اين کتاب است
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 ی آخر صفحه

 ماه و ـنياک
 

 
 

ان می. در طول شب بيست ثانيه تاريکی بود و بيست ثانيه ـنياک سياه روی آن. شد فقط به مدت بيست ثانيه آسمان الجوردی نماي ه ابرھای  آسمانی ک
ه ھر چه بيشتر نگاھشان می سايه انداخته بود، داس طاليی ماه در ھاله ستارگانی ک االخره  ود و ب ده ب يده ش ا کردی کوچکی آن ی نامحسوسی پوش ھ

تاره ود ھای راه بيشتر و بيشتر و تا خرده س ل رؤيت ب ود.  شيری، قاب ذير نب ات جز در مجموع امکانپ ی تأمل در جزئي ه زود. ول ه بيست ثاني چرا ک
ود و ]1[کنياک-ـنياک قسمتی از آگھی تبليغاتی اسپاک. شود گذشت و ـنياک ظاھر می می ه روشن ب بود که در باالی بامی نصب شده بود و بيست ثاني

تارگان درخشش ورو و آسمان يکدست سياه و صاف می رنگ ماه ناگھان بی: شد چيز ديده نمی ھنگامی که روشن بود، ھيچ. بيست ثانيه خاموش شد، س
ا و ناودان دادند و گربه خود را از دست می طول قرنيزھ ش، در  ه پي تاب می ھايی که تا ده ثاني يچ و  ا، بدنشان را پ قانه سرداده ھ وی عاش ند و مرن داد

فال ايم می بودند، حاال زير نور تابلو نئون ـنياک، با موھای سيخ شده، خودشان را پشت س د ھا ق انواده. کردن فراد خ دو، از پنجره ا اق ی مارکووال ی ات
بود، احساس می. شان با افکاری ضد و نقيض، ناظر اين منظره بودند زير شيروانی ده  ثر شب بود و ايزولينا که دختر بزرگی ش اب در او ا رد مھت ک
ه قلبش مالش می. کرده است رين، ھمچون نغم ات زي يوی طبق قارکی راد ه گوشش می ی دل رفت به طوری که حتی صدای قار ا انگيزی ب ه ب يد ک رس

ه. ولی دخترک آن باال تک و تنھا بود. روشن شدن ـنياک ريتم ديگری ھمچون موزيک جاز پيدا کرده بود اريکی دوخت ه ت و چشم ب پيتروچو و ميکلين
به محض روشن شدن. ی ترسی دلچسب و شيرين را بچشند ی راھزنان، مزه کردند با تجسم خود در جنگلی و در محاصره بودند و سعی می د  ا بع ام

ديگر می شان را باال و انگشت اشاره ـنياک، شست دست د و می شان را مستقيم مقابل يک د گرفتن اال ايست، دست«: گفتن د! ھا ب و کي تم ]2[من نمب »!ھس
د. ھا را صدا کنم حاال ديگر بايد بچه«: کرد گرفت با خود فکر می جا را فرا می مادرشان دوميتال وقتی تاريکی ھمه ا. ممکن است سرما بخورن ايزولين

د تاده باش جره ايس ی می» !ھم خوب نيست اين وقت شب جلو پن ه نوران ی بالفاصله داخل و خارج خان ه شد و او احساس می ول ه خان رد ب ی ک ی مجلل
بود. کرد ولی در مورد فيورداليجی فرق می. دعوت شده است رده  نياک در. پسرکی بود پانزده ساله که بيشتر از سنش رشد ک ھر خاموش شدن ـ ا  ب

ون، پنجره داخل دندانه نايی کمی از آن می ی ن ه روش شيروانی ک تاق زير  ده می ی کوچک ا د، دي ه از پشت شيشه تابي ره شد ک ابگون ی آن چھ ی مھت
ل اش ھنوز مثل دختر بچه چھره. شد دختری که معلوم نبود ھمرنگ نور نئون است يا مھتاب، نمايان می غير قاب طرز  به  د پسرک  ا لبخن ه ب ود ک ھا ب

يرون می. شد؛ گويی لبھايش به تبسم نشسته باشد تصوری شکفته می ره ولی ناگھان از دل تاريکی، نون ـنياک با شدت ب د و چھ خترک محو و پري ی د
ديل می به سايه ن احساسات سعی می. شد ی کمرنگ روشنی تب ان اي دو در غلي چه مارکووال ه ب رد ب د ک اد بدھ سماوی را ي جرام  آن«: ھايش موقعيت ا

آن يکی -» .دھد ی قطبی ھم سمت شمال را نشان می ستاره. آن يکی خرس کوچک است. خرس بزرگ است، يک، دو، سه، چھار و آنجا سکان است
نی ی کنياک و ھيچ ربطی به ستاره ندارد، در حالی که ستاره آخرين حرف کلمه. آن حرف کاف است -دھد؟  چی را نشان می ھا چھار جھت اصلی يع

بابا، پس کنياک ھم -. ماه اگر در مغرب باشد، ماه نو است و اگر در مشرق باشد ھالل نزولی است. دھند شمال، جنوب، مغرب و مشرق را نشان می
ا -! نزولی است؟ خميدگی ک به سمت شرق است چه ربطی دارد؟ ھاللی است يا نزولی، اين يک آگھی تجاری است که از طرف شرکت اسپاک آنج

شه ھست. ماه را ھيچ شرکتی نصب نکرده است -ماه چی، ماه را کدام شرکت کار گذاشته است؟  -. نصب شده است اگر -. ماه يک قمر است و ھمي
ده می شکلش ھمان است منتھا به صورت ھالل در می -شود؟  ھميشه ھست پس چرا شکلش عوض می ط قسمتی از آن دي ه فق د ک اک -. شود آي از کني

ا -. چون ساختمان پيربرناردی بلندتر است و جلوش را گرفته است -. ھم فقط يک قسمتش معلوم است ن ترتيب ب ه اي دتر است؟ ب م بلن اه ھ يعنی از م
ديل می ھای تجاری زمينی قاطی می ھر روشن شدن ـنياک، اجرام سماوی با آگھی امبو تب دن م ز شد؛ ايزولينا آھش به خوان ابگون ني خترک مھت شد، د

ه ھای گره شد و فيليپتو و ميکلينو با مشت ی سرد و کم سوی اتاق زير شيروانی محو می در آن گوشه ا بيست ثاني ه ت ه طرف آگھی تجاری ک رده ب ی ک
حال و» ...تق، تق، تق«: بستند شد، رگبار مسلسل ھوايی می ديگر خاموش می ود و  ده ب فيليپتو که با خاموش شدن تابلوی نئون خواب به چشمانش آم

کاشکی«: يک دفعه از دھان پدرش پريد» بابا، بابا، ديدی چطور با يک رگبار مسلسل خاموشش کردم؟«: ھوای جنگجويی از سرش پريده بود، گفت
ه صبر کن! اسد! چی«: زده شده بود، گفت ميکلينو که ھيجان» ...دادم، جوزا را و تان می آن وقت اسد را نشان! شد اين تابلو ُخرد می ».پس يک دقيق

به تير و کمانش را برداشت و قلوه سنگ. فکری به ذھنش رسيده بود ھم  سر  خيره در جيبش داشت درآن گذاشت و پشت  داری ذ ھايی که ھميشه مق
ر روی ھای بام روبرو، صدای شکستن شيشه ھا و حلبی ناودان ناگھان ريزش تگرگی روی سفال. طرف ـنياک نشانه رفت وه سنگی ب ای، برخورد قل

اران خرده شيشه می«: گفت ی فلزی چراغ راھنما و باالخره صدای آدمی که از آن پايين می کاسه ه جای ب ارد، ای لعنتی وای، از آن باال ب ا ب ه» !ھ ب
بود اما ميکلينو درست لحظه. گوش رسيد ده  اال، در. ای تير و کمانش را کشيده بود که تابلوی نئون بعد از بيست ثانيه روشنايی، خاموش ش ه آن ب ھم

يک و بيست و دو. ، ده، يازده، تا بيست...يک، دو، سه،: ذھنشان شروع به شمارش کردند به نوزده که رسيدند نفسی کشيدند بيست و سپس بيست و 
ته. ولی نه، مثل اينکه خبری از ـنياک نبود؛ کماکان خاموش بود. را ھم بيمناک از اينکه تند تند شمرده باشند شمردند ه فقط خطوط سياه نيم شکس ای ک

ود ه ذوق. به سختی قابل خواندن بود روی چارچوب آھنی، ھمچون پيچک مو بر روی داربستش باقی مانده ب د ھم ھان گنب ه ناگ ند چرا ک ده بود زده ش

ايتالو کالوينو

ی ھزارتو مجله

22

363 of 952



اب مارکووالدو که دستش را باال برده بود تا پس. آسمان، ستاره باران باالی سرشان نمايان شد رد در فضا پرت نو، احساس ک ه ميکلي کردنی محکمی ب
ان ای که تا ارتفاع بام تاريکی: شده است رھم کماک م و ب د اشکال درھ ھا را در بر گرفته بود، دنيای آن پايين با نورھای زرد و سبز و قرمزی که مانن
نور چراغ ھای چشمک چرخيدند، چراغ درھم می خالی و مخروط  نی مسير ترامواھای  ا، خطوط نورا ھا را، ھمچون حجاب ھای ماشين زن راھنم

اال نمی. ھا جدا کرده بود ای از دنيای بام تيره به ب ود،  يد از اين دنيا ھيچ نوری غير از نوری مھتابی رنگ که مانند دود محو ب دو. رس تی مارکووال وق
ه سرش را بلند، در حالی که نور ديگر آزارش نمی د و کھکشان ب ده بودن تارگان در عمقش پراکن داد، دورنمای فضايی در برابرش گسترده شد که س

م پيوسته ای که ھمه چيز را در برمی چرخيد، مانند کره ھر سو می ه ھ فت ب ه گيرد ولی خود ھيچ حد و مرزی ندارد؛ و از تنھا شکافی که از با ی آن ب
ه چشم می وجود آمده بود، ستاره نه ی ونوس ب وارش ھمچون روز ا بلکه ان وران می خورد ت ور ف ه از آن ن ع ای ثابت ک يک نقطه جم از در  رد و ب ک

کروی اش را به رخ بکشد، می ماه نو معلق در اين آسمان، به جای آنکه ظاھر انتزاعی نيمه. ی زمين بدرخشد شد، بر تارک کره می خواست طبيعت 
بود  که اطرافش بر اثر تابش اشعه –کدررنگ خود را  ده  ی ش ن، نوران ده در پشت زمي ل خورشيدی گمش ند؛ -ی ماي برمال ک ط رنگ گرمش  ا حف ب

ی مارکووالدو با ديدن باريکه. ھای گرم اوايل تابستان محسوس است گونه که فقط در برخی از شب ھمان ايه روشن، گوي يان س اال در م که آن ب ی ماه 
ه از بچه. آسا در شب از تابش نور خورشيد برخوردار باشد، تنگ شده است کرد دلش برای ساحلی که ھنوز معجزه قيچی شده باشد، احساس می ھا ک

ه: ترسيدند، کنار پنجره استاده بودند آخر و عاقبت کاری که کرده بودند می ود ک ا کسی ب ايزولينا ھنوز در حال و ھوای خودش بود و فيورداليچی تنھ
، يا ديروقت است«: مادرشان گفت. متوجه نور ضعيف آن اتاق زير شيروانی شده بود ی آنجا جلوی پنجره چکار می. يا اب بالي کنيد؟ آخر اين مھت

د و» !کنم االن ماه را ھم خاموش می«: ميکلينو تير و کمانش را بال گرفت و گفت» !آورد سرتان می ه بغلش کردن بود ک ام نکرده  ھنوز حرفش را تم
ولی صبح. داد و اتاق مارکووالدو کھکشان را کـ را نشان می-به اين ترتيب آن شب و شب بعد، تابلو نئون بام مقابل، فقط اسپاک. به رختخوابش بردند

ثل. ھا بودند روز دوم شبح باريک دو برقکار در لباس کار، روی بام مقابل، ميان چارچوب تابلو نئون ظاھر شد که مشغول کنترل سيم دو م مارکووال
در اتاق زير شيروانی زده» .امشب ـنياک دوباره روشن خواھد شد«: کنند، سرش را از پنجره بيرون برد و گفت بينی می پيرمردھايی که ھوا را پيش

خواھم شد ببخشيد ممکن است از پنجره«: آقايی عينکی دم در ايستاده بود، گفت. در را باز کردند. شد در» .ی شما نگاھی به بيرون بيندازم؟ متشکر 
تم«: ضمن خودش را معرفی کرد ئون ھس أمور تابلوھای ن رد» .من دکتر گوديفردو، م خود فکر ک دو پيش  !ديگر کارمان ساخته است«: مارکووال

بود» .جا پرتاب شده است فھمد که سنگ از ھمين کند و می االن از پنجره نگاه می! خواھد مقدار خسارت را برآورد کند می ه  ادش رفت ه ي و درحالی ک
اند، ھمين طوری سنگی خوب ديگر پسر بچه«: به قصد ميانجيگری گفت. ھايش را با دست خفه کند خواست بچه چطور جذب آن افالک شده بود، می

مطمئن باشيد که ديگر! شان کردم بله، تنبيه. ھا را تنبيه کردم ولی من آن. دانم چطور به تابلو اسپاک خورد ھا پرت کردند، حاال نمی به طرف گنجشک
اواک«: دکتر گوديفردو با حالتی جدی گفت» .تکرار نخواھد شد اک توم شرکت کني برای  ار می ]3[در حقيقت من  رای شرکت اسپاک ک ه ب .کنم، ن

رد ام ببينم آيا می ه آمد د. شود يک آگھی تجاری روی اين بام نصب ک برايم جالب است، تعريف کني ی موضوع  يم» .ول دو ن يب، مارکووال ين ترت ه ا ب
رد سپاک امضا ک ـنياک روشن. ساعت بعد، قراردادی را با شرکت کنياک توماواک رقيب سرسخت ا ون  ابلو نئ ار ت بر اينکه ھر ب نی  راردادی مب ق

االخره کاسه«: دگتر گوديفردو گفت. ھا بايد با تير و کمان سنگی به طرفش پرتاب کنند شود، بچه می د ب د ش ز خواھ م» .ی صبرشان لبري َدک ھ و پربَ
دن خرابی. ی ورشکستگی افتاده بود نگفته بود، چرا که شرکت اسپاک به خاطر مخارج سنگينی که صرف آگھی کرده بود به ورطه ھای مکرر با دي

ـياک«طلبکارھا که آگھی را يک روز . ترين آگھی تجاريش، آن را به فال بد گرفت قشنگ د؛ روز ديگر  می» کـ  اک«ديدن به» کنـ ـ ديل  خرش تب و آ
تند» کنـ ک« پاک دانس دی اوضاع اقتصادی اس ر ب ل ب ود، حم ده ب دم پرداخت. ش دد آن در صورت ع ير مج يز از تعم اتی ن ی آژانس تبليغ از طرف

در آسمان. اسپاک ورشکست شده است: در نتيجه با خاموش ماندن آن تابلو نئون زنگ خطر بين طلبکارھا به صدا درآمد. ھايش سرباز زد بدھکاری
ل پيدايشان شد. درخشيد مارکووالدو ماه شب چھارده، تمام و کمال می بام مقاب ا روی  ه برقکارھ ه. ماه به ھالل نزولی رسيده بود ک روی آن شب روب

ه. کنياک توماواک: شد شان، با خطی درشت و برجسته، دو برابر آگھی قبلی اين تابلو خوانده می اتاق ديگر نه ماھی بود، نه کھکشانی، نه آسمانی و ن
چون. کسی که از ھمه بيشتر ضرر کرد فيورداليجی بود. شد بار روشن و خاموش می ای؛ فقط کنياک توماواک بود و بس که ھر دو ثانيه يک تاريکی

ود» واو«اتاقک زير شيروانی دخترک مھتابگون، پشت حرف بزرگ و نفوذناپذير  ادات. ناپديد شده ب مانه س دو، برگردان س اوينو، مارکووال الو ک ايت
 1370افسری، انتشارات سروش، چاپ اول، 
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 ی اول صفحه

 اپيکوريان
 

 
 

 ی نجف دريابندری ترجمه
 
 :ست ی نجف دريابندری ی برتراند راسل و ترجمه نوشته» ی غرب تاريخ فلسفه«اين نوشتار، بخشی از فصِل بيست و ھفتِم کتاِب اّوِل «

 »کتاِب پرواز:ی نجف دريابندری؛ چاپ ششم؛ تھران ی غرب؛ ترجمه ؛ تاريخ فلسفه)١٣٧٣(راسل، برتراند 
 

فه(ھای زماِن او  ی فلسفه ی اپيکوروس مانند ھمه فلسفه داری از فلس شّکاکيّت به جز مق ه)ی  ی طرح ، در وھل أميِن آراِم روان برای ت ده ی اّول  زی ش ري
ل مالحظه اپيکوروس، لّذت را خوبی می. است اھنگی قاب ا ھم ه دانست و ب ه ھم اد داشت ای ب ن نظر اعتق ايِج اي اِم«: گفت می. ی نت ّذت، آغاز و انج ل

ام  ديوگنس الئرتيوس، از قول او نقل می» .ست مندانه زندگی سعادت ه ن تابی ب دگی«کند که در ک دِف زن ه است» ھ ّذت«: گفت ايی و اگر من ل ھای چش
ّذت ّذت ل ی ھای عشق و ل ر نم ذارم، ديگ ار بگ نوايی را کن ائی و ش م ھای بين ه تصّور کن ی را چگون از» .دانم خوب مه«: ب رآغاز و سرچش ه س ی ی ھم
ه آن دانست خوبی د راجع ب ا حکمت و فرھنگ را باي باره می» .ھا لّذت شکم است؛ حتّ ّذِت روح، تفکّر در ه ل د ک ّذت گوي ه ی ل م است و يگان ھای جس

لّذت ی خوشی بپردازيم؛ بدين ی رنج، به تفّکر درباره توانيم به جای تفّکر درباره ھای جسم اين است که ما می امتياِز آن بر لّذت ھای روحی ترتيب، بر 
م بيش از لّذت لّط داري نای »فضيلت«. ھای جسمی تس ه مع ّذت«، اگر ب ِم بی» حزم در جستجوی ل د، اس ارت است از. مسّماست نباش عدالت عب الً  مث

اع منجر می ای درباره ست که به نظريّه ای رفتاری که علّتی برای ترسيدن از ديگران از آن پديد نيايد ـ و اين عقيده أ اجتم ه ی منش ه نظريّ ه ب ی شود ک
 .بی شباھت نيست» قرارداِد اجتماعی«

کند با برخی از اسالف خود ـ که به اصالت تقسيم می» ساکن«و » متحّرک«يا » منفعل«و » فّعال«ی  اپيکوروس از اين لحاظ که لّذات را به دو دسته
ّذت ساکن. ست که انسان بدان گرايش دارد و آن گرايش دردناک است يافتن بر مقصودی لّذِت متحّرک، دست. اند ـ اختالِف نظر دارد لّذت معتقد بوده ل

دا می ی آن، وضعی ست از حالت اعتدالی که نتيجه عبارت گرايش پي بدان  د ست که اگر مفقود باشد انسان  ماِن من می. کن ه گ ه ارضای ب وان گفت ک ت
ّذت ساکن است گرفتن، لّذِت متحّرک است، و حالت سکونی که پس از ارضای کامل گرسنگی، ناگھان دست می حّس گرسنگی در حين انجام د، ل .دھ

ی از اين دو نوع لّذت، اپيکوروس طبعاً نوع دّوم را بيشتر مقرون به حزم می اک و ب ّذْت پ ن ل ه اي را ک د؛ زي وان دان به عن وِد درد  به وج غش است و 
ندارد ھنگامی. محّرک نيازمند نيست ّذت. که بدن در حال اعتدال باشد، دردی وجود  دال باشيم و ل يد در طلب اعت ا با ه پس م خواھيم، ن ھای آرام را ب

د و کرده است، اگر ممکن می رسد که اپيکوروس آرزو می به نظر می. ھای شديد را خوشی شتھای تن شد، ھميشه در حال سيری ماليم باشد و ھرگز ا
 .تيزی نداشته باشد

أ. ]1[شد که به جای وجود لّذت فقدان درد را مطلوب انسان خردمند بداند ترتيب، در عمل وی بدانجا کشانيده می بدين ه و منش شکم، ممکن است ريش
ساخت و فقط در روزھای جشن بََرد و بنا بر ھمين عقيده بود که اپيکوروس به ناِن خالی می درد، لّذت پرخوری را از ياد می ساير امور باشد؛ اّما دل

رار می کنند؛ بلکه، بی حاصلند؛ زيراکه انسان را قانع نمی ھايی مانند گرايش به دارايی و نام، بی گرايش. افزود و ضيافت، لَختی پنير بدان می ازند ق .س
يز گران. بزرگترين خوبی، حزم است« سفه ن ا از فل أمين زندگی» .بھاترست حزم حتّ رای ت ه ب ی ک تگاه عمل ود از دس ارت ب فه، عب در نظر وی فلس

رده ی آن را فقط شعوِر عاّدی می مندانه ساخته شده باشد و الزمه سعادت ز و توصيه ک دانست، نه منطق و رياضيّات و تعاليِم دقيقی که افالطون تجوي
توکلس ـ می. بود اگرد و دوست خود ـ پي ه ش که اپيکوروس، ب د  ز«: گوي ه فرھنگ بگري ه» .از ھرگون بود ک ن  صول وی اي ايح طبيعی ا يکی از نت
د می گفت بايد از زندگی اجتماعی کناره گرفت؛ زيرا به ھمان نسبتی که انسان قدرت به دست می می دو َحَس ه ب ذا آَوَرد، بر شماِر کسانی ک د، و ل ورزن
ر او حرام می. شود خواھند بدو آسيب برسانند، افزوده می می ن وضعی آراِم روح ب رد، در چني ه در ب .شود حتّا اگر انسان از مصيبِت خارجی جان ب

 .ست که بکوشد گمنام زندگی کند، تا دشمن نداشته باشد خردمند کسی
ده رابطه«: گويد فيلسوِف ما می. شود ھا منع می لّذت» ترين متحّرک«عشِق جنسی، طبعاً به عنوان يکی از  رای کسی فاي ته و ی جنسی ھرگز ب ای نداش

ن داشت؛ ولی، گويا برای ارضای اين عالقه را دوست می) ديگران(وی کودکان » .ست اگر ضرری نرسانده، از ياری بخت بوده ه اي ی خود اميدش ب
د بوده يروی نکنن ِد وی پ ران از پن ه ديگ ر می. ست ک ه نظ ود دوست می ب اِد خ الِف اعتق ر خ ان را ب ت کودک ه وی در حقيق د ک را داشته رس ت؛ زي س
يروی می. دانست گرفتن و فرزندپديدآوردن را باعث انصراف از مقاصد جّدی می زن کردِن عشق از اپيکوروس پ ه در محکوم  د ـ لوکرتيوس ـ ک کن

 .که به شوِر شھوت آميخته نباشد دانَد، به شرِط آن ضرر می ی جنسی را بی رابطه
تند؛ ی مردم در ھمه پندارد که ھمه او نيز ماننِد بنتام می. ست ترين لّذِت اجتماعی، دوستی ی اپيکوروس عالی به عقيده ّذت خود ھس ات در طلِب ل ی اوق

مدام رأيش را می. ست و گاه نابخردانه منتھا اين طلب، گاه خردمندانه اِن او،  ِت مھرب ام ـ طبيع ند بنت م مان از ھ ا ـ ب رداِر اّم ار و ک به رفت د و او را  زن
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ستاِن خود را بی. کند که بنا بر نظريّاِت خوِد وی بايستی از آن دوری جويد شاياِن ستايشی وادار می ه اپيکوروس، دو رفتِن سودی پيداست ک درنظرگ
ی او ديگران خودخواه انگاشته ست که او نيز به ھمان اندازه که در فلسفه کرده ست؛ ولی، به خود چنين تلقين می داشته برده، دوست می ھا می که از آن

تواند از لّذات جدا باشد و به ھمين سبب بايد دوستی نمی«ست که  گويد اپيکوروس عقيده داشته که سيسرو می طوری به. ست شوند، اسيِر خودخواھی می
ی آن ه ب را ک پرورانيم؛ زي م آن نمی را ب دگی کني م زن راغ از بي ان و ف وانيم در ام ا نمی. ت يز حتّ يم و ن ته باش ی داش دگی خوش وانيم زن ز» .ت اه ني ا گ اّم

ه کمکسرچشمه«: افزايد و می» .نفسه مطلوب است دوستی، فی«: گويد کند و می اپيکوروس، نظريّات خود را کمابيش فراموش می اگرچه از احتياج ب
 ».گيرد می
ديم، چنان. گرفت جد می دانستند، وی مسائِل اخالقی و فلسفی را بسيار به که ديگران، اخالِق اپيکوروس را حيوانی و فاقد اعتالی روحی می با آن که دي

 .برد نام می» جمِع مقّدس ما«از انجمِن باغ خود به نام 
ده می. ست نوشته» ی تقّدس درباره«کتابی نيز به نام  نی دي ظر می. ست شود، در او وجود داشته ھمان شور و شوقی که در مصلحاِن دي ه ن ه ب رسد ک

ته که اگر مردم از فلسفه ست به اين ست و نيز اعتقاِد استواری داشته کرده سوزی می شّدت دل برای دردھای بشر به ی او پيروی کنند از دردھاشان کاس
شد ی مرد رنجوری ی او فلسفه فلسفه. خواھد شد ادا: ست که برای دنيايی که سعادِت آميخته به حادثه در آن ميّسر نيست، ساخته شده با د، مب م بخوري ک

د، د مياوري د و فرزن رودل پيدا کنيد؛ کم بنوشيد، مبادا صبِح فردا سرتان درد بگيرد؛ از سياست و عشق و ھرگونه فّعاليِّت شديد، بپرھيزيد؛ زن مگيري
ست؛. ی لّذت بينديشيد و از درد، دوری جوييد تا اسيِر بخت و اقبال نشويد؛ به خود بياموزيد که در زندگی روحی خود درباره درِد جسمانی مسلّماً بد ا

باالتر از ھمه. ی لّذت، بر درد پيروز شد ی انضباِط روحی و انديشيدن درباره توان به وسيله ست و اگر مديد باشد، می اّما اگر شديد باشد، مّدتش کوتاه
 .که چنان زندگی کنيد که از ترس فارغ باشيد اين

ھای يونانی اتوميست«بيلی در کتاب » .ترين لّذات ھمين است نفسه لّذت است؛ و حتّا در تحليل نھائی حقيقی فقدان درد، فی«) در نظر اپيکوروس (]1[
. ٢۴٩، ص »و اپيکوروس
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 فردا بارون نياد و شنبه رو ھم كنسل كنم اگه 
 

 
 

ته می ھای نيمه کنم که ھنوز داری با چشم و حاال دارم تو رو نگاه می. ھمين االن. ايه که خوندم اين آخرين کلمه. ديرين ل، شروع. رقصی بس م قب ه ک ي
ن » ...آخر ای محبوب زيبا، بعد از آن دير آشنايی«کردم به خوندن آھنگ  ع گفت ا«و سعی کرده بودم موق رزونم» زيب ابی بل .صدام رو درست و حس

اال خم ھات رو بازتر کردی و احتماالً می ھم خوندم، تو دست به ھای پيچيده رو با ابرو» ھای ديرين پيمان«ھمين االن که  ه ب نی و خوای بعدش ب شون ک
البداھه اختراع کردی انگار ترکيبی از چرخ سماع دراويش اين رقصی که فی. ھم برسونی و چرخيدنت رو تندتر کنی انگشت وسطی و شستت رو به

اغ پرگل يک دشت پرميوه،«ندازه، وسط ويگن بگم  و سبکسرانگی جولی اندروزه که من رو به ھوس می ل... يک ب ه، آواز بلب رواز پروان ی» ...پ ول
ه جور خوبی نگاھت می. دونم شه، می ای می شيرينکاری خائنـانـه و داری ايرانی آخه دارم ي رين چرخ کنم و ت ندگی ت ی و اھميت ت رو می ھای ز زن

ته نه خوام يه چشمه دی که تاحاال نديدی رقص ايرانی رو، که چند دقيقه ديگه می نمی برات و الب نم  رآلود ش رو پياده ک دان قـِـ ه. حاال. چن د کلم ه چن اگ
ل. ھا چيکار بايد کرد دونم که اينجور موقع کنم و فقط به فارسی می دونستی شايد بد نبود، چون دارم يه جور خوبی نگاھت می فارسی می قه قب د دقي چن

تو می رن، می آن و می ھا می ی خيس شنی که موج داشتيم پابرھنه توی باريکه م،  دون اينکه خودت دويديم و من بدون اينکه تالشی کن و ب دی و ت خندي
ه می کردم و موھای قھوه رو دلبرانه کنی، من کيف می ه شون می گی خودت کوتاه ايت ک نی ب ود، بخصوص اون پيچه ک که می نظرم قشنگ ب ه ای  افت

ی زلم دويديم و اين دستبند نقره ھدف می بی. ش زنی ت و کنار نمی روی گونه ه و کل گوش آويزون ه  يفون و ي ه ساکس ل و ي رج ايف ه ازش ب وی ت ک زيمب
د فروشی کنار ساحل که يه قانون از بستنی کرد و ما روی يه مارپيچ بی ديگه آويزونه ِھی ديلينگ ديلينگ می واھيم خري ساعت بعد ازش بستنی قيفی خ

سته ه می دور می شيم و من بھت نخواھم گفت که دوست نداشتم اونقدر زياد از طعم پ د می ای من بخوری، چون ھمينجور ک ای«گی  خوری الب اُه م
ه و اينو خيلی باحال می» ...لـس فـبـی... گـاش  اً چون ه، و حتم يرم و  ت رو می گی ھميش می آروم تکون می» اينجوری«گ م  امزه ھ ه چيز ب .گم دم و ي

يه لحظه بعدش که نفس ببره و من  ا خودش  ا رو ب ه آب اون ا روی ساحل ک مون گرفت و ايستاديم، شروع کرديم به نوشتِن مثالً آرزوھامون با کف پ
تی دونم که درست می شد و نمی تلفنی که از دوشنبه شروع می-ميلی بدوی ای-فکرم رفته بود دنبال بدو زون شدی و گف ردنم آوي و از گ که ت ه،  ا ن شه ي

ده نيم. خوام برقصم  می آواز بخون، ازه تاريک ش م ت وا ھ وديم و ھ انوس نشسته ب ا درست. بود ساعت پيش، جلوی اقي اندويچ کوچولوھ ن س ی از اي کلـّ
زه ی  دی که چه ام اورده بودم و گفتی که باالخره بھم ياد می.اند.کرده بودی و منم يه بسته بزرگ ام و«جوری م م» چيز-بل و. رو درک کن خه ت ی آ ول

شن می نخوردی، و حداقل اون تبليغات شيطنت» روزانه«که پنير  دون ونک داشت مديـتـيـ وی مي ه ت اوه ک ثالً اون گ دی، م ھم ندي رد و آميزش رو  ک
که وقت، نبودن جسيکا آلبا رو روی بيل م گرفت که ما ھيچ خنده م  ه پرخوری نکن ادم اوردی ک دی و بعدش ي کی خندي م ال و ھ بوردھا حس نکرديم و ت
ه می» بوريتو«خوايم بريم اون رستوران مکزيکی شلوغه و شروع کردم به فکر کردن که بھتره يه  می د ک ار، ھرچن يرم انگ ھم بگ ل اضافه  دونم مث

ا ی سالم تحويلم می روزت رو در مورد تغذيه ھميشه با تعجب نگاھم خواھی کرد و يه مقدار از اطالعات به شه ت ظرم گارسون رد ب ه منت دی و من ك
م» البرز«پيکر  ھای غول اما تو که چلوکباب. ت خيره خواھم شد ھای براق بگم بازم سالسا بياره، عالقمندانه به حركت لب در ھ ازه چق ه ت رو نديدی ک

ه باشم. خورديم و حتما دو تا نوشابه، نه يکی مخلفات ھمراھش می يه کم دلم برات سوخت ولی تو بيخبر بودی و شاد و ھمين خوب بود و از االن گفت
کنی و من ھا رو قبول می خور نيستم و چه خوبه که تو اينقدر خوشايند اينجور نقشه چينی ی بعد بايد بريم رستوران ھندی و من ھنوز ھم غذای که دفعه

نه يم خو تی رفت راوات زدم وق و ک ه بخاطر ت ارن ھم خب اون دفع طری . حاال. ی ک ا ب ا«دو ت ردم و سريع» کورون از ک وپ ب ا صدای دول با دوت رو 
ه رو پھن کرده قبل. ی خودم رو ليسيدم شده ھای سرريز کف وی چھارخون ه خوش ترش که تازه اون زيل و چه کلم ين زيل وديم و ا و، من ب ه، زيـلـ آھنگي

ن بودم، آروم و درھم، بھت می اومدم دنبالت آماده کرده ھايی رو که توی راه که داشتم می داشتم حرف به اي گفتم و درست ھم يادم نيست که من از کی 
اده اعتقاد قلبی رسيدم که فارسی بی م داره و زور می س و چه نھايت دلنشين و س ا ھ نی انگليسی رو ب تم زدم و نمی جوری لطافت فرانسه و روا تونس

ه فارسی منظورم رو جا بندازم برات و حرصم می زن، ب حرف ب رام  ه جاش ب خب ب به آخرين قرمزی. گرفت و تو گفتی  م  ته من ھای غروب، اون 
ه اقيانوس، خيره شدم و تا جايی که می ه زمزم ردم ب ردم و شروع ک ا شد صدام رو زيرپوستی ک خودت و از اونج بودِن  که از  شنگی  يزای ق کردن چ

بودم چه می شد خدايا، چه می«رسيد و وقتی داشتم اين شعر فروغ که  بودن، به ذھنم می احلی دور  گر س ازوی بگشوده... شد ا ا دو ب ی خود، شبی ب
ته نما می رو با لحن خسته» ...ربودم ربودم، تورا می تورا می م گذاش ل سرت رو روی کتـفـ و از قب ازی می خوندم، ت اعتم ب ا س کردی و بودی و آروم ب

عدش موھات رو بوسيدم دادی و نمی ت رو به کتـفـم فشار می گاھی ھم گونه ه ب ن، ک ن م ا از ت بود ي و  ساعت. دونم حرارِت اون وسط، از صورت ت
بريم و ھفت بود که از ماشين پياده شده ه  ه پابرھن ھم خواستی ک از  و ب ی ت م ول دا کني ارک نزديک آب پي جای پ تيم  بوديم و شنبه بود و شلوغ و نتونس

نی انگشت. داد آسفالت ھم که ھنوز داشت آخرای گرمای روز رو پس می تی، يع تم گرف ه دوست داش تم رو اونجوری ک ه دس ھات رو دور آرنجم حلق
گه بھت گفتم که اين امتحان نوامبر خيلی مھمه ولی بعدش ديگه می. کردن ھات روی پوستم بازی می کردی و ناخن ه ا افتم تو سرازيری و بھت گفتم ک

دی که ماشين بع دم می خواھرم رو ببينی دوستش خواھی داشت و بھت گفتم  مان ب ی آل م مل در از تي ه چق م ک ھت نگفت انی باشه و ب اً آلم د حتم آد و م باي
ا وورجه-ای شاداب که ھمون لحظه ورجه بعدش حرف رو کشوندم به نقاشی که من يه آماتور بازنشسته بودم و تو يک حرفه کنان باز شروع کردی ب

نه داشت، حرف سرخوشی از نمايشگاھی که جوالی خواھی برق نوجوانا به اون  ه زدن و يه دفعه اينقدر دلم خواست  زنم و اصالً ي ی چشمات دست ب
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شلخته دفعه بيست ن و دوساله شدم دوباره و دلم خواست که پولدارتر بودم که ھمين امشب ھمينجوری پابرھنه با ھم بريم يه تعطيالت  ی آمريکای التي
دون دوست و می ات ب ه بی دونم که تو مشکلی نداری اگه مامان و بابام ھم بيان، و خب تو ھم بگو باب ه دفع ی اينکه ي اد ول ی دخترش بي اينکه ازت قول

بھشتی بود که حتماً تاثير داشته سوار وار برام بکشی، قشنگ بود و البته ھوا ھم صددرصد اردی-خواسته باشم، قول دادی که يه نقاشی نارنجی ميرو
ه ماشين که شده ا بودی، بوی عطرت که مخلوطی از ھندونه و وانيل بود ماشين رو پر کرد و من ب ين سوار شدن رو ب بو و ھم ين  ه ھم د ک نظرم اوم

رده ديگرانی که دوست داشته ه ک ده ام ھم، زمانی تجرب ه اون خاطره ام، و ندي ا در تاکسی گرفتم ک وده-ھای خطی انقالب ھ ھای ديگه ب .ن شھرک و جا
شتيم رو زده.صدای ھمون سی ه اول فکر دی سلکشنی رو که يکی در ميون آھنگايی که خودم و خودت دوست دا تو ک ردم و  ادتر ک ودم روش، زي ب

حاال دوستش داری و من اصالً نمی می د،  يد خري اً با ن سلکشن کردی سلکشن رو حتم دتا از اي حاال چن ا  دتای ديگه خواھم زد و دونم ت ھا زدم و چن
وی انگيزه البته، ولی نمی ای و زمانی و مکانی يه سلکشن بايد زد و اين خيلی ھيجان دونم که توی ھر رابطه می مه مگه؟ ت دونم واقعاً چرا و اصالً مھ

ه شوخی آھنگ دونی می اين فکرای پـرت بودم که تو شروع کردی به تھديد کردن من با قلقلک که می تو رو رد می چسبم به سقف و منم ب ردم ھای  ک
ود و چه نيمه تر شده ھوباستانك بياد و بعدش که جاده خلوت» دلـيـل«تا دوباره  د ب ی خواھ ه شب خوب ه چ شب بود و ساکت بوديم، من به خودم گفتم ک

نی اين بھتراز خوبی و چه فردای بھتری و حتی گازش رو گرفتم و رفتم به حوالی زندگی ه ايرا و ک ده و ت نميشه و حواسم نبود که سرعتم چقدر زياد ش
ه ھيچ د ک ردن، و چه ب چپ ك ھران وقت نمی نيستی چقدر زود ترسيدی از مثالً  ان ت ه اتوب دم ک شون ب ونم بھت ن در دھشتناک رانندگی-ت کرج رو چق

ه . تونه بھتر از اينا باشه اينم اولين نـشونه که زندگی بدجوری می. بـيـا. کردم و دلم لک زده واسه ھمون کارھا می ود ک گار وقتش ب د ان ساحل«بع و 
م.  ھنوز پيدا نبود ولی راستش رو بخوای،  »...شد  بيخيال از دور پيدا بود و خورشيدی که در درز افق سرد می وز وقت داري ده دقيقه مونده بود و ھن

خب؟ . که اينا رو ول کنيم و زياد جدی نباشيم
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 ھا از لذت و آدم
 

 
 
رق چشمان. ھای پريشان او دود به ميان زلف اش می تاريک؛ و عطر تن ی نيمه  کشيده پيچد در خنکای اتاق پرده بوی عود می) ١( اب برمی ب دارد اش ت

ايين می تاب گونه تاب اش اشک خورد پايين و بر گونه گاه باال رفته، کمان کشيده، سر می و از اشک ان خوران پ د، لب گردن آي رده،  اش اش را مرطوب ک
ته ای است پيکر چشم اش که ماه برق چشمان. بار اش را شھوت اش را گرم و سکوت را نرم و تن ين بس يده، در ا ال خود کش ه دنب ور ب کر و ک ی او را 

شود اش می شود سيب و تن اش می شود درخت و برق چشمان اش می شھوِت سکوت. ای، باالی درخت پيچيده شود ماری به دنبال جفت معبد تنانگی می
اره تن و سيب و برق چشمان. گناه شده، بی ای نيست جز اين اش که باشند، آن وقت چ ار  ه دستان پسرک م سپيِد ک يراھن  ر پ د زي صدا از پشت بلغزن
د تراش گين به دور پيکر خوش اش بخزند باال، شرم گون ی گندم ناک پوست کشيده نمای دخترک، بر سطح نم تن اش پيچيده، آرام از آن پشت منتظر بمانن

ان می برق چشمان دخترک که پشت پلک. ای دگر ای ديگر و خواھش برای طعمه ارش پنھ ردن شود، لب ھای خم ه گ شده، ھای پسرک ب اش نزديک 
رده، مسِت گرمای پسرک می م ک نه می دخترک گردن خ يز او را تش د و محکم می شود و پسرک ن د بوي دم. بوس شته، پاھای پسرک ق و گذا ه جل ای ب

شده، پسرک استوار دست ای بی دخترک چون تن يده  ن کش ده، ھای جان روی زمي ا ش رده، دخترک رھ ستون ک ر پشت او  خم اش را ب  پسرک او را 
ن، تن  پسرک لب کرده، دخترک بر تخت دراز کشيده، نای ت د کاش آرزو می) ٢... ( دخترک  ،...شده، پسرک  ھای او را بوسيده، دخترک در تم گوي

ه. شناسم شان را از نزديک می ھر دوی. اند آرزو و اميد با ھم دوست... شود روزی  گويد آيا می اميد می... شد  می ا ب تند، ام م نيس شبيه ھ اميد و آرزو 
نه آن نه آن. اند ھر حال دوست د، و  ار بياين د قدر زياد که نتوانند با ھم کن م صحبت کنن ا ھ د ب که نتوانن م  در ک اره بگذريم؛ می. ق ی گفتگوی خواھم درب

بدبختی و آرزو و اميد و من ماه. تان بگويم مان برای چندی پيش ار و  تا ک ته  دگی گرف ود از زن ه چيز ب ل ھم بوديم و نق ای پيش با ھم در جايی نشسته 
د دو سال روی مثال فرض بگيريد می. کار مشخص را انجام دھد خواھد فالن ھای صحبت آرزو در آمد که می وسط.  و آينده و گذشته بختی خوش خواھ
ده ان اي ذارد و رم رای چاپ ای وقت بگ د ب اورد و بدھ غله می. ای از آن در بي ده است مش ن ش نی گفت اي ا ی ذھ ن روزھ ه کاش. اش اي د ک از آم د ب امي
د مثال فرض بگيريد که می. ای جور کند و فالن و بھمان کار را بکند توانست وقت می ان، چن خواست برود نقاشی ياد بگيرد و رقص، برود کالس زب

ا يل چيزھ ن قب ادی را شروع. دوست تازه برای خودش دست و پا کند، يکی دو شعر بگويد و خالصه از اي ه کارھای زي ال ک آرزو دختری است فع
م ول می می ادی را ھ ای زي د، کارھ ادی دارد؛ مھمانی کن تان زي د؛ دوس ان کن ای يک شب در مي تان ھ ات داس ت؛ جلس ه راه اس ی اش ب رود؛ خوانی م

تان می ی جامعه دارد و برای حق زنان تالشک دغدغه اھی داس چاپ نمی ھايی کرده است؛ گ م  جايی ھ م وبالگ نوشته و شش نويسد و  دتی ھ د، م کن
ن است. ای ھم دارد با معدل غيرقابل ذکر و باز ھم به دنبال چيزھای جديد است گاھی ھفت ماه بعد تعطيل کرده؛ مدرک دانش ان اي آرزوی اين دخترم

ه اش رفت نمايش شود به جای و البته اگر ھم نشد، می -ی چيست دانم درباره که ازم نپرسيد که نمی-اش  ای بنويسيد از تجربياِت خيلی ويژه که رمان نام
اين شد که چه. گذرد به ھر حال زندگی بايد خوش بگذرد و زندگی خوش ھم می. ی جديد سرگرم کرد نوشت يا اگر نشد، خود را با فالن کار داوطلبی

ان. تر، نشد ھم باز چه خوب به ه گم رق دارد ام دست ب با آرزو ف ی نگويی  يد بگوي ه ام ده است ک کرده. تان آم ھا ن ی کار د خيل نی. امي اد مھما د زي امي
اد می نمی اد می رود؛ زي م و بيش زي د و ک ود  خوان ده ب ا دختری نخوابي ال ب ه ح ا ب ا ت د؛ ام من می(نويس ه  ايی ک ا ج داقل ت ی و)دانم ح ؛ در جلسات ادب

ند حوصله ی مختلف شرکت نمی فرھنگی م شرکت ک ی زود سر می کند و اگر ھ اتر را رود؛ از موسيقی و نقاشی چيزی سرش نمی اش خيل شود؛ تئ
ينما حوصله دوست دارد اما نه آن کافی باشد؛ س ه  سر می قدر ک رد؛ درس اش را  ا حوصله اش را می ب ندد، ام اره پس ی چيزھای ديگر را ی بحث درب

ردای. ای نيست  مشکل کند و اگر ھم نتوانست، خب، رود فالن کار را می شد فالن کار را بکنم و می گويد کاش می آرزو می. ندارد ردا؟-اش  ف و چرا ف
ه گويد آيا می اميد می. دھد رود بھمان کار را انجام می و می" شد بھمان را بکنم کاش می"گويد  می -ھمان روز حتی من از ھم ی شود روزی  ی کارھاي

تان، و اگر دست داد ام چاپ شود، غصه نخورم، ناراحت نشوم، بروم آب شود انجام داد لذت ببرم؟ که اگر نشد اين نوشته که می ا دوس جويی بخورم ب
برم؟  سم می) ٣(با دختری بخوابم و کيف دنيا را ب لذت بنوي ه  د راجع ب لذت می. گوين ا چرا  ذت چيست؟ ي ه ل ذت؟ ک د نوشت از ل ا چه چه باي ريم؟ ي ب

ذت می آن: اند  دسته١٠ھا  آدم) ۴(ھا ھم نه؟  بريم و بعضی وقت ھا از زندگی لذت می شود که بعضی وقت می که ل ايی  د از زندگی ھ ی شان و آن برن ھاي
ذت نمی ه ل الوه ک ه ع د؛ ب ه برن ن دو ی حالت ی ھم ن اي ای بي اداب ھا را می بعضی. ھ ه ش م ھميش دگی راضی شناس ر را بعضی. اند و از زن ھای ديگ

رده می ه افس ه ھميش م ک اکی شناس بانه تفاوت. اند و ش اب و طول ش ور آفت يزان ن ان در چيست؟ م الالت ش ک؟ اخت انواده؟ ژنتي ط و خ اثير محي روز؟ ت
ام ی پاسخ بريم؟ شايد يک پاسخ از ميان ھمه چگونه لذت می) ۵(ھورمونی تناوبی و غيرتناوبی؟  ه ھنگ که بگوييم ب شد  ھای ممکن به اين سوال اين با

ر می ترنسميتر در فالن بخش مغز بيش-بگوييم که فالن نورو. دھد مان رخ می ھايی در بدن بردن چه فعاليت لذت اد ت الن ھورمون در خون زي شود، ف
شدت" دانيم چه تا به حال می بنا به آن"توان گفت که مثال دوپامين زياد شده و  می. شده، فالن تغيير رخ داده و غيره و ذلک ه  اين ھمان چيزی است ک
اداش را مشخص می يگنال پ د و ضعف س دل. کن ود م ايد بش د ش ذت  بع وع ل ن ن ت اي رد و گف ا ک د دست و پ ن فرآين ِل اي وع(ای رياضی از ک ال ن مث

ذِت ديگر ) اش بودند مان اميد و آرزو در ابتدای اين نوشته مشغول آلودش که دوستان گناه نوع ل دل است و آن  پارامتر آن م ال(معادل تغيير در اين  مث
ذت در مکاشفه خوانی، ديدن اثری ھنری، يا لذت کمک به ھم اش، بگيريم لذت کتاب نوع متعالی ذھبی غرق نوع يا حتی شايد ل ر) شدن ی م ادل تغيي مع

ايی ميلی آن يکی پارامتر؛ پارامترھايی که معادل دن ھ ند و دانش گرمی در ب دان مان دار رای کشف اين شان را شب می مان روزھای من د ب ه  کنن چه"ک
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ع؟ می ذرد در واق انيکی" گ اه خشک و مک د؟  نگ ود خوش) ۶(ای است؟ دوست نداري تری ب اری دخ ه، روزگ ل توج ه نفس قاب اد ب ا اعتم اال، ب ر و ب ب
م خطاب گذارم نسيم، ولی شما اگر دوست داشتيد می اش را می اسم. حال نخوان، خاکی و خوش درس الومه ھ د س د تواني ن دختر در جلسه. اش کني ای اي

رد ھای خودش صحبت می راجع به ناگفته) پسر پيدا کنند دوست/دختر ھا دوست شود تا آدم ھايی که تشکيل می از ھمان(فرھنگی  ه. ک نی ب تر بگويم، يع
ته می و ھر پاسخ!) که بر خالف منافع ملی باشد مگر آن(ھر سوالی ممکن بود . داد پرسيدند و او نيز پاسخ می از او می تاب داش ای از شخص. شد ای 
ای من که ناظری ساکت و شاھدی به ظاھر خردمند بودم انتظار ھر پاسخ" ات در زندگی چيست؟ ھدف"که  -گويم آن شخص که بود و نمی-او پرسيد 

ه نظرم نمی. نمود زمان غريب می برای مِن آن) نسيم؟ سالومه؟(پاسخ ساغر !". جويی لذت: "ی او را داشتم جز پاسخ به نظر نابخردانه دِف ب که ھ د  آم
ه چيزی ای به چرا نه ھدف. جويی باشد و بس بتواند لذت -يک انسان-يک شخص  را ن ان؟ چ ن جھ دن اي نه فھمي را  تر؟ چرا نه مثال اصالح جامعه؟ چ

ه. ای به فوتبال داشت عشِق عجيب) ٧. (ای ديگر اين را بگذاريد برای زمان! نه... جويی شامل  تر؟ از خود پرسيدم لذت"باارزش"برتر و  وپ را ک ت
ن طرف و آن طرف می شد و بازی پا به توپ می.  خدا را ديگر بنده نبود دادند، به او می ود الکی اي ه راه نب د ای ھم ب رای. دوي ود ھميشه ب ام عجيب ب
ازی  ھا فوتبال بازی کند بدون اين ھا و ساعت تواند ساعت که چطوری می ديدن اين عد از ب بود-که خسته شود، و ب م ناموسی  -مخصوصا اگر کمی ھ

ه می روزھا و روزھا درباره ھر ک با  د ھيجان اش  د دي دارم اسم) ٨. (زده صحبت کن ه خاطر ن ق ب ود. اش را دقي ی وقت پيش ب اجرای خيل تامس. "م
ن" پاتريک مارسل دو سن ه اي بيه ب چيزی ش ه. يا  ا ھم نايان تقريب تان و آش م نمی-اش  ی دوس م روی ھ فر ھ ج ن ار پن ه چھ دند ک د اش می صدای -ش کردن

ابع االسرار"کردم  اش می ای برای او قايل بودم و صدای کتاب، اما من احترام خيلی ويژه کرم ل اين" جوامع افکار و من ه دلي ه ب رای ک ه ب اش سخت ک
ستم رغبت فارسی نمی(گويم  که دقيقا چه می بود فھميدن اين م نتوان يادگيری دانست متاسفانه و من ھ به  يزانم  به)اش ای در او برانگ ودم  ور ب اش ، مجب

ن را. گذشت خانه می اش در کتاب تر وقت بيش. ای بود ی ما شخِص شريف تامی. از بحث پرت نشويم". تامی"و گاھی ھم " تام"بگويم  ه خودش اي البت
د و آرزو داشت می خواب وقت تلف می گفت خيلی در تخت می. قبول نداشت ند تخت توانست کم کن ر در ب ه ت بود ک ترف  ی خودش مع خواب باشد ول

ود ی زندگی برنامه. اش برای او ممکن نيست ترک ن چيزی ب دار می: ی تامی در طول ھفته کم و بيش يک چني شش صبح بي ای شد، صبحانه ساعت 
يرون می شد؛ تا ساعت دوازده ظھر تنھا يک گاه می ی دانش خانه گرفت؛ ھشت وارد کتاب ای می خورد و دوش می يک بار ب ا  شد؛ دوازده ت تا بشا رفت 

ا خواند و گاھی ھم اگر ما خيلی اصرار می خورد و می اش را می خانه غذای وقت نھار بود که البته گاھی در ھمان کتاب با م کرديم آن يک ساعت را 
ا می  بنا به شرايط يک تا شش يا می کرد؛ می" تلف" د ي ر می آن اواخر بيش(نوشت  خوان د می)نوشت ت ام می ؛ بع باره شروع رفت ش خورد؛ ھفت دو

اش اعتراض وقتی دوستان! خوابيد متاسفانه و البته تنھای تنھا ھم می! آھا. خوابيد خانه بود، يازده ھم می -شايد ھم کمی زودتر-ده و نيم . کرد تا ده می
اند که گير او بيافتند که ھا ھم گناه نکرده داد که زن و بعد ادامه می. ھا بپردازد گفت وقت ندارد به زن اش نيست، می ای در زندگی کردند که چرا زن می
افی نمی د وقت ک ذارد ای برای توان ان بگ دگی می. ش دگی گفت شرايط زن ال اش مناسب يک زن ه عي م نيست ی ن ه ھ م و بيش متعھدان ه حتی ک .وار، ک
د حال تواند خيلی خوش دخترش را ببرد بيرون بگرداند، يا نمی تواند دوست نمی ازه می. اش کن ذت ت م ل لی ھ دارد  گفت خي ار آن"ای ن ارزد از و نمی" ک

ه تازه ادامه می. ای ھم ندارد، حداقل نه خيلی زياد کنند و لذت خاص اش بزند برای کاری که ھمه می بخش ساعت کار لذت ه برنام ا ب اش شش داد که بن
دن و ی قوای با زن ای برای بازيابی دھد و ديگر وقت را می" معمول"رفتن يک روز -ھفت ساعت خواب شبانه تنھا کفايت خستگی در ھم پيچي ای در 

ه. اش چيست دانم مشکل ای را، اما من که می اش بود بگويد چنين حرف پاتريک يا ھر چه نام تامی مارسی دو سن. ماند دادن نمی ای از دست انرژی !ن
ن بساط. اند اش بوده ترھا در زندگی ای پيش دانم يکی دو زن می. دانم اش را نمی اش را بخواھيد، مشکل راست ام و اي ا. ھا دوران جوانی و عشق خ گوي

ت م موفقي ی ھ وده رابطه خيل ا آن آميز نب ا اش ب ال می. ھ ه ھر ح دا زن شرعی دانم يکی ب م بوده شان ج ا ھ م ب الی ھ وده و يکی دو س د اش ب ی بع د ول ان
من. تر از غذا خوردن دوست دارد گويد کارش را بيش می. برد گويد از کارش لذت می می. ای ندارد اما تامی شکايت. اند جداشده ه  م ب ار ھ حتی يک ب

ند) منظورش ھمان چھار پنج نفر دوست و آشنا است(اش را با صحبت کردن با اين و آن  دھد الزم نباشد زياد وقت گفت که ترجيح می تلف کند تا بتوا
اب. اش را بنويسد گويد الزم است خيلی بخواند تا بتواند کتاب می. تر کار کند بيش اريخ جنسيت و جنسيت کت ه فلسفه و ت يا راجع ب ه گو ا ای ک گرايی ي

. اش خبری ندارم مدتی زيادی است که ديگر از سرنوشت او و کتاب. چيزی در ھمين حدود است
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 فراسوی اصل سانسور
 

 
 
ذت، واژه  1 اره ل االتی درب افتن مق رای ي ی searchرا  Pleasureب اھر می م گ ظ گی فيلترين فحه ھميش ی کنم و ص ترک گرام ود مش اورم.... ش ب

کنم فيلتری در کار نيست به نظر فيلترينگ را تايپ می) Jouissance(ام کلمه ژوئيسانس کنم، ھمان است در حالی که تعجب کرده شود تکرار می نمی
ذت) Jouissance(ھای اين دو موضوع کيف ھا و شباھت ھم مثل من ھنوز تفاوت خوب درک نکرده است) Pleasure( و ل ا نوشته. را  يی در واقع

ته و نوشته ی لذت و اين باره ايتھای که افالطون و ارسطو و فرويد در اين باره چه گف تا س ور جستجوگر ح تا موت لتر دارد؟چرا ح ه في ازی ب اند چه ني
دف با ھ ذت  مرجِع مقاالت و مجالت علمی و تحقيقاتی بايد قربانی شود؟چرا کاربر در خلوت و تنھايی خود نيز از حق جستجو درباره صرِف واژه ل

ھزاران واژه ديگری که از تيغ سانسور.... و در اين بين چه جانکاه است انديشين، نوشتن و خواندن درباره لذت و .ھای متنی محروم است يافتن فايل
به ذھن. کنند و شايد چه بی ثمر و فيلتر عبور نمی ان خطور می بالفاصله  که می م د  ا راه کن وان ب ه ت ه فرض ب تر گذشته و ب اگون از سد فيل ھای گون

ده ط پيچي ور اينترنت نيست بلکه رواب تر ک ط فيل ئله فق که مس الی  رد در ح دا ک ذت دسترسی پي اره ل ی مقاالت علمی و فلسفی و ھر چيز ديگری در ب
م زده است تکنولوژی قدرت در ھمين منع و لذت ه اسارت را رق ه.ھا در ھمين سرکوب و سانسورھا نھفته است ک تن سپردن ب ن،  ن بي ايد در اي و ش

سور و سرکوب  موش آنتی فيلترھای موقتی و مقطعی و سوراخ قوت سان ظ و  برای حف شد  ه راستی. ھای گاھا آگاھانه تعبيه شده؛ خود فرايندی با و ب
و دست نيافتنی و نه نوشتن و انديشدن در چارچوب اصول لذت و) قيچی شده(مسئله اصلی نه انديشيدن و نوشتن از لذت و کيف واقعی، سانسور شده

ده ند پيچي ی اصول سانسور کيف محدود و معين؛ بلکه مسئله اصلی راه دستيابی و رسيدن به فراسوی اصل سانسور و سرکوب است و آنچه در فراي
شود که در صفحه تلويزيون ظاھر شده و با آگاھی کامل از سانسور و بر اساس ھمين تحليل وقيحانھترين عمل را آن کسی مرتکب می 2. نھفته است

به کل خواھد بقبوالند که ھيچ خدشه تکه پارھشدن فيلم به خود و به گونھيی به بينندگان تسلی خاطر داده و می ند/يی  ط چ شده و فق م وارد ن تماميت فيل
ده  رده است و بينن ظ ک وز پيوستار خود را حف لی ھن )تماشاگر(دقيقه از فيلم به تبع محذوريتھای اخالقی، اجتماعی و حکومتی، سانسور شده است و

شبکه عزيز می ادی سانسورشده از  ا زي م ِ کمی ت ا و تواند با نشستن پشت تلويزيون و شنيدن خزعبالت ما در باره عالم و آدم و سپس تماشای فيل ی م
ط گوشه. مان پيدا کند ی جھان خارج و پيرامون  سينمای ما، به حد اعالی لذت از ھنر ھفتم رسيده و بينشی عظيم دربارھ م را بريده ما فق م ھای از فيل اي

که صحنه کسی است که دستور می که سانسورچی واقعی نه آن  غافل از اين. رويم با ھم فيلم را تماشا کنيم نگران نباشيد می ده دھد  و شرعی! ھا را دي
ور است  و ايرانی و اسالمی ان مجب که ن ط يک ت خاطر شغلش و فق به  ه سانسور سوای سکانس_شان کنند و نه آن کسی است که  ھا و تصاويری ک

چ وقت ھا و حتا به تازگی زيرنويس ھا ديالوگ بعضی وقت_ شان قطعی است شدن ايم شود و ھي ارش ق ھا را ھم سانسور کند و پشت دوربين و اتاق ک
ر نه). داد تا آلفردو قيچی کند ديد و دستور می مثل کشيش ِ سينما پاراديسو که فيلم را می. (ادعای سانسورچی بودن را درجمع و محفلی نداشته باشد خي

ه شان نھفته ھيچکدام با ھمه وقاحت و لجنی که در عمل است مقصر واقعی نيستند بلکه مقصر و سانسورچی واقعی آن کسی است که با آگاھی و علم ب
لم شده با بی وقاحت و پلشتی عمل انجام خيال جلوه دادن خود، و دست و پاکردن توجيه عقالنی و اخالقی جلوی تلويزيون به عنوان منتخب مفسرين في

تی اش تکيه داده و شرافتمندانه به تفسير و افاضه فضل می شود و چنان به صندلی ی منتقدين ظاھرمی و برگزيده چ جناي پردازد که گويی دستش در ھي
باره ينمای آغشته نبوده و پاک و معصوم از اعمال پشت صحنه است و چنان روشنفکرانه در ا س ايی و حت يم امريک ای شرقی ،فمنيس ی کمونيسم اروپ

ری از زن(جديدا نقل محافل شده؛ سينمای ماورا يا معنا گرا برای پخش/سينمای تھی و ب اده  سور و آم شده توسط سان اک  ه روده درازی می) پ د ک کن
که سخنرانی و تحليل! گويی ھمه چيز تغيير کرده است ند  سير ک ن تف شيده و چني د کنارک قه و شايد ھم به ھر نوعی بخواھ رای ھای من جر يی است ب

به تماشای نسخه اصلی فيلم و ديگر فيلم چ ربطی  سوی دنياھای ديگر و ھي ه  ھای کارگردان مذکور؛ برای آگاه کردن بينندگان و گشودن دری است ب
او که نه کسی را کشته و نه دستور قتل کسی را صادر کرده ولی او قاتل واقعی فيلم.در صورتی که سانسورچی واقعی ھمو است. ھا ندارد سانسوچی

م را صادر می.اصلی است ه مجوز تماشای فيل ه جواز سانسور داده است کسی ک د کسی است ک ه سانسورچی.کن ه ب ا را آگاھان ھای و در نھايت م
م نھفته تر ورای اين چرا که نه تفسير و نقد فيلم بلکه اساسا امری مھم. خودمان بدل کرده است د پخش فيل ھای ايدئولوژيکی برچسب. است ھا در فراين
ا آگھی يی خاص وصله می ھای پر طمطراق و به ظاھر روشنفکرانه ھر روز به بھانه که بر باالی ھمين برنامه يار شود و ي ه سود بس اتی ک ھای تبليغ

ات و آگھی ن تبليغ رای ھمي يرش ب م و تفس ش فيل د پخ ل فراين ی ک ه قول ته و ب تری داش اه تھيه بيش ای کوت ن شده ھ يز تامي ه را ن ل برنام ه ک ت، ک اس
ھای اخالقی که تعيين کننده مرز حساس و باريک ھا و کنش کند،ھمان امور ظريفی است که بيننده و منتقد وظيفه دارند روابط خود را با اين سويه می

. خيانت و وفاداری است آگاھتر ،دقيقتر و ھوشيارتر انتخاب کنند

مھدی انصاری
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 گنبِد سياه
 

 
 

ِد . روايت کرده» ھفت پيکر«داستانی ھست که نظامی آن را در  ا گنب ارتی ب داستان را دخترِ  پادشاِه ھند، روزِ  شنبه، و در عم
ه تعريف می) شاِه ايران(سياه، برای ھمسرش بھرام  ه ھم ياه می کند، و ماجرای شھری است ک انش س يدند ی مردم من در . پوش

تان را بازنويسی کرده ته، آن داس رده بخش ِ اوِل نوش مه کوششی ک ام، و  ام و در ادا م، ناتم ه نظرم مبھ که ب تی  م ِ رواي ام در فھ
 .رازآلود است

 پوشان شھر ِ سياه: 1
.پوشی کرد تا جھان داشت تيزھوشی کرد، بی ُمصيبت سياه

ياه ه س ند شاھی شنيد؛ در چين شھری ھست که مردمانش ھم انش نشست. پوش اَ ا مردم د و ب ندکی در آن شھر بمان ه ا ھر کسی ک نيد؛  برخاست-و-ش
د خيلی کنجکاو شد که ماجراِی اين سياه. شود پوش می داشته باشد، سياه ادی دستگيرش نش .پوشی را بفھمد، اما از ھر کسی که سراغ گرفت چيز ِ زي

ردارد رده از رازش ب برود، و پ رد-رفت و پُرسان. تصميم گرفت خودش به آن شھر  دا ک اک و. پُرسان شھر را پي د پ بود؛ شھری دي اجرا راست  م
چ کس از ھمان بدو ِ ورود، کوله. آراسته، با مردمانی که ھمه سياه پوشيده بودند ا ھي ت، ام ه پرسش گرف اِن شھر را ب ه دوش، مردم بار ِ کنجکاوی ب

يب می. خواست علت را توضيح بدھد انگار نمی ن ترت د و می شايد يک سال شد که به ھمي ه راضی چرخي ا پاسخی ک يد، ام دا نمی پرس د پي رد اش کن .ک
يزد-باالخره تصميم گرفت با مرِد قّصاِب نيکو غازه وقت و بی. سيرتی طرح ِ دوستی بر به م اده  ر و روِی گش ا دسِت پُ ت، ب رفت و ی قّصاب می وق

رد اش بُرد و سفره روزی قّصاب، به رسم ِ دوستی، شاه را به خانه. کرد ابراز ِ دوستی و مھر می يا ک رايش مھ ذا و صحبت. ای رنگارنگ ب د از غ بع
ه -: به شاه گفت. اش گذاشت ی آن چيزھايی که شاه به او بخشيده بود را کنار ِ ھم چيد و مقابل جا، قّصاب ھمه جا و ھيچ از ھمه ارزش ِ اين چيزھايی ک

ا ھر. نيازی به اين بذل و بخشش نيست. من قدرداِن تو اَم. برم راضی اَم اما من به سوِد کمی که از کارم می. ای خيلی زياد است به من داده امر کن ت
ی و اين حرف -: شاه گفت. ما با ھم دوست ايم. خواھی برايت بکنم کاری که می لِ  خوب تو دادم در مقاب ه  ھا چيست دوسِت من؟ اين چيزھايی که من ب

می. ھا را داری لياقِت بيشتر از اين. تو انساِن نيک و خيرخواھی ھستی. دوستی ِ تو ارزشی ندارد ان امر  ه دام که بيشتر ب ند کنم  يم بريز .ات زر و س
رده. ی تو اَم شرمنده. ھمه خوبی و بخشش ِ تو را بکنم توانم جبراِن اين من که نمی -: قّصاب گفت ه من بخشش ک در ب يدم؛ آنق ه من از خودم پرس ای ک

ل» ھمه َکَرم و لطف اَم؟ ام که مستحق ِ اين چه کرده« يد برايت متحّم ه با ار و رنجی است ک بِب ک به س ما  و حت به اين نتيجه رسيدم که اين مھربانی ِ ت
يده اگر خواسته. زده اَم گزار و خجالت من در برابر ِ بخشش و لطِف تو سپاس. بشوم ردار ای از من داری بگو، و ھرچه بخش ه. ای ب اه قّص ه ش اش را ب

يده. قّصاب گفت ياه پوش چرا س شاط و شادی بی پرسيد؛ مردم ِ اين شھر چرا اينقدر غمگين اَند؟  چرا از ن رد اند؟ و  ا شب صبر ک د؟ قّصاب ت ره اَن .بھ
د وم کن دند. ھنگام ِ شب به شاه گفت که برخيزد تا رازی که جويای آن است را برايش معل ھم روان ش ا  ه. ب ه خراب دتی ب يدند پس از م قّصاب. ای رس

بود ابی وصل  ه او گفت. سبدی را به شاه نشان داد که به طن ِت -: ب د و حکم ی کن به ذھنت تجلّ ياِی آن ای،  ه جو ی ک ا جواب سبد بنشين ت رو در آن  ب
د شاه در سبد نشست، و ھمان موقع، به شيوه. پوشی ِ مردماِن شھر را دريابی سياه ا. ای عجيب و غريب سبد به پرواز درآم ابش از کج ود طن لوم نب مع

اقی دارد می شاه اصال نمی. رفت خورد و به ھوا می جور چرخ می ھمين. آويزان است ه چه اتف د فھميد ک ه طناب و. افت ود و محکم ب ج و ھراسان ب گي
اد. سبد چسبيده بود ْت ھراسناک. سبد که به باالی يک برج ِ خيلی بلند رسيد، گرِه طنابش ُشل شد و روی نوِک آن برج افت ود و تاريک و ظلم .شب ب

بود. شاه خود را در جايی يافت که ھيچ راھی به پس و پيش ندارد ده  ده. حسابی ترسيده و نگران ش که گذشت، پرن د، روِی کمی  لی بزرگی آم ی خي
ا پرنده اما، بی. زده و ھراسناک و درمانده بود شگفت! چنان بزرگ بود که شاه ترسيد مبادا وزِن پرنده باعِث فرو ريختنِ  برج بشود. برج نشست اعتن

سر. اش گذشت، صبح شده بود مدتی از خوابيدن. به او، آمد و آرام نشست و به خواب رفت ا  ده ب رد،-و-پرن از ک ھم ب ايش را از  شد و پرھ د  صدا بلن
ا. اگر پای اين مرغ را بگيرم، ممکن است پرواز کند و مرا به زمين برساند -: شاه با خودش گفت. ُمھيای پرواز شد ر-به ھر حال، از اينج دن بھت مان

اه خود را. زمينی زير ِ پا بود سبز و نرم. پرنده راِه درازی را پيمود، و پس از مدتی به سمِت زمين پايين رفت. است تر شد، ش ه کم ده ک ارتفاع ِ پرن
کرد. راحت شده بود. رھا کرد و به روِی زمين افتاد ود فکر  ده ب ر سرش آم ع ب ا آن موق که ت اتی  ه اتفاق يد و ب که. مدتی در آن حالت دراز کش کمی 

جا. گذشت و بھتر شد، به اطرافش نظر کرد ود آن خوِد بھشت!کجا ب ه نگو. ؟ انگار  چه سر سبزی ک ه  اغی ب بوی خوب، درخت! ب د، رود،  ھای بلن
ايه. ی بلبل سبزه، گل، باراِن بھار، باِد معتدل، نغمه ر س ی، زي ار ِ جوي ده، رفت و کن به وجد آم بايی  ين ھمه زي سروی نشست شاه از ا ه. ی  دکی ک ان

داْم بھترين ای از خوب ديد که دسته. کناری مخفی شد. گذشت، صداھايی شنيد الم، ھر ک اِن ع اِل روي ه و شعر در ح ه تران م، ب ان، دست در دسِت ھ ش
اِه پری چيز که مھيا شد، بُتی، خوب ھمه. ھای او که رسيدند، تخت و بساط و فرش بر پا کردند به نزديکی. عبور اَند نه، بلکه ش ای رويی،  ان، زيب روي

حترام. زيبايان، آمد و بر تخت تکيه زد به ا تند نشست و بُتان  ه ُمالزمانش گفت. اش برخاس ه گذشت، ب دکی ک ه گرفت و ان رار ک انگار کسی از -: ق
اه را. سو رفت-سو و آن-ای از آن پريان به اين پری. دنبالش بگرديد و پيش ِ من بياوريدش. نامحرمان در اطراِف ما حضور دارد ا تعجب ش عاقبت ب

ه پيش رفت. يافت، و به او خبر داد که بانوِی بانوان احضارش کرده ری، ب ا آن پ ان خطاب. شاه ھم از خدا خواسته، برخاست و ھمراه ب اِه پري اش ش
ِ. توانند از ميھمان پذيرايی کنند دستور داد که تا می. کرد و از او دعوت کرد که به باالی تخت برود و کنارش بنشيند س غذا آوردند و بعد از آن، مجل
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شورِ  عشق. شراب و موسيقی برپا کردند ه  ا ب اه را برانگيخت ت زمان که گذشت، و فضا که رام شد، خوبی و لطافِت شاِه پريان و مستی ِ شراب، ش
راوان با تعجب ديد که اين ابراز ِ عشق. ای ابراز ِ عشق کرد ی مستی ادِب ميھمانی از ياد برد و به شاِه پريان، با بوسه به بھانه. بپيوندد يدار ِ ف اش خر
ود و. اش انداخت و او را بوسيد، و به خوبی و مھربانی، حاِل دلش را جويا شد شاِه خوبان دست در گردن. دارد دھوش ب ام م شاه از اين ھمه لذت و ک

ری. پس از مدتی بيشتر از بوسه و نوازش خواست. راند با شراب و بوسه در اوج ِ بودن می داخت گرم، دست در کمر ِ آن پ يان دستش. رو ان اِه پر ش
ن. بيشتر از اين از من نخواه. امشب به بوسه و نوازش راضی باش -: را گرفت و نوازش کرد و آرام گفت ه ھمي اجرا ب ه م ذار ک فعال صبر کن و بگ

ببر اگر ھم ديدی که شور ِ خواستن. روال بگذرد ه خلوت  اِب خودت ب ه انتخ که امر می. ات خيلی باال گرفته، يکی از اين زيباروياِن مجلس را ب کنم 
نارش خفت با پری. اش آمد شاه از اين پيشنھاد خوش. ات کند ات باشد و کامروای گوش به فرمان تا سحر در ک ا سی. رويی به خلوت رفت و  اجرا ت م

اب و موسيقیِ  روح. شب به ھمين روال گذشت يذ و شراِب ن خوراِک لذ اِه پريان، و شب، پری ھر شب،  وازش و مصاحبِت ش وس و ن زا، ب ی ف روي
ود. تازه، کامی تازه، لذتی تازه ده ب ه جوش آم اه خونش ب ان را می. ش اِه پري نه خواست و آن خوب وصاِل ش ه بھا ار ب نرم و رو، ھر ب اِن  با زب ای و 

به. اُم تصميم ِ خودش را گرفت شِب سی. آميزی، برآوردِن اين خواھش را از او دريغ کرده بود محبت يان را محکم  اِه پر ول، ش باِت معم د از مناس بع
با زور و جسارت قصد. ھای قبلی را تکرار کرد باز که خواست دست به کمر و ميان ببرد، شاِه پريان حرف. آغوش گرفت و بوسيد اه  اما اين بار ش
انی. بايد به من برسی. توانم صبر کنم من ديگر نمی -: گفت. داشت کار را پيش ببرد رادم برس ه م ا ب را، ي د بکشی م يرم. يا باي ا. من حاضر اَم بم !بي

اور. بکش ه دست بي ن را ب ه دِل م ده اين. وگرن ردا ن ه ف ه ب در حوال اش. ق اش! زود ب ت! زود ب ان گف اِه پري ن -: ش ه. صبر ک م داری؟ چ ه ک ر چ آخ
م داری. بايد زمان بگذرد. فقط صبر کن. خواھی که نداری؟ تازه، من را ھم اگر بخواھی، بدان که به من ھم خواھی رسيد می ه من را ھ و ک ازه، ت .ت

ی شاه اما ھمه. من اصال ماِل تو اَم. ھا؟ اگر صبر کنی، به آن ماجرا ھم خواھيم پرداخت کم است اين. کنيم با ھم، ھمه کار می. من که در اختيار ِ تو اَم
د ھاِی مرسوم می انداختن-تأخير-ھا را شبيِه آن به اين ری. دي اِن آن پ ه از دھ ی ک يرون می اصال ھر حرف اه دو رو ب ل را در دِل ش خواھش و مي د،  -آم

اِه. کرد و تقاّل، تا که به مرادش برسد اصرار می. اين بود که بر اصرارش اضافه کرد. توانست بی وصاِل آن زن بگذراند ديگر نمی. کرد چندان می ش
به. ھايم را در آورم ات را ببند، تا من لباس ای صبر کن و چشمان پس لطفا لحظه. باشد -: گفت. جور ديد، راضی شد پريان که ماجرا را اين بعد از آن 

ه لحظه. اش را بست ی وصل، در َدم چشمان شاه، به اشتياق ِ آن سخن ِ شيرين و آن وعده. ات را باز کنی، تا برای تو باشم گويم که چشمان تو می ای ک
. چشم که گشود خود را در آن سبد ديد، ُکنج ِ ھمان خرابه، مقابل ِ مرِد قّصاب» .ھايت را باز کن چشم«: گويد گذشت، شنيد که می

]26ھفت پيکر؛ بخش ِ / الياس بن يوسِف نظامی [
ه آنچه می ی خرابه حاال در سبدی نَمور، گوشه.  شاه پلک باز کرده و برگشتهدر سوگِ کسِب لذت: 2 ندارد ای تاريک، ِکز کرده و ب اور  د ب کسی. بين

ه چيزی را ھاِی مرِد قّصاب را می لب. پاھايش تواِن ايستادن ندارند. شود آھسته از جايش کنده می. کند گيرد و بلندش می ھايش را می زير ِ شانه د ک بين
ی گريستن، زبان گشودن، قدر شايسته اين پلک باز کردن ماننِد به دنيا آمدن بود؛ ھمان. بيند شنود، نمی ای را، اما نمی آورند، شايد کلمه به حرکت درمی

ام. مانست که از بھشت رانده شده باشد ی می»آدم«به . زار زدن ان تلخیِ  ک ا ھم انش خشک. آری، به خوِد آدم شبيه بود، با ھمان شومی ِ بخت، ب زب
قرار را از دست داد ی اين ھمه. شده و محکم به دھانش چسبيده ه راحت و  د، و چه آسان آن ھم اه آم .ھا بازِی سنجش ِ طاقِت او بود، و چه آسان کوت

خراب شود  چيزی تَِه دلش می ر سرش  به ب ن خرا زد، ھمچون اي ه-خواھد بترکد، سرريز شود، بيرون بري ه خراب ه بھشت، از بھشت ب ه ب -از خراب
د ی حسرت ديوارھاِی دلش را خراش می بچه-چنگِ ديو. انگار از جاھای ديگر نشود به اين دو جا رفت ه يک. دھ دتر فکری است ک ه ب اره از ھم ب

راغ رت س ش ِ حس ده و آت رده اش آم اعف ک ه«: اش را مض ر از ھم ر روی می اگ اِن ديگ ته می ی زيباروي د و خس وِت گردان ذيرفتن ِ دع د و از پ ش
الم ندانسته فھميد که قدر ِ مصاحبِت آن ھمه خوب را در خوب داشت می» .رسيد کرد، به وصاِل شاِه پريان می شان امتناع می آغوشی ھم جای ع رين  .ت

اد و آب و لذِت ھم. ی لذائذ فھميده بود که چيزی را از کف داده، بارھا لذيذتر از ھمه آغوشی ِ حوری تازه در شبی تازه، لذِت اعتداِل ھميشگی ِ بھار، ب
ه آن بود، اگر حد نگه می داشت، اگر صبور می اگر طاقت می. صحبتی با شاِه پريان، از ھر َدری، تغّزلی جاودان موسيقی و شراب، ھم گر ب داشت، ا

نار ِ پری قناعت می -ی عمر زيادتر بود که اندکش از ھمه-ھمه عيش  ود؛ ک ا ب يز ھمانج رد، حاال ن ِب ماه ک ه ل ی، لب ب ه روي ی سرشتی، دست در حلق
ه زدنی دود شده و به ھوا رفته و او برگشته، به جای اول، به خرابه با پلک. دود شده. اين ھمه حاال نيست. تنی گيسويی، گره در گرِه سيم ای تاريک، ب

خ می لبان. آور و تکراری اَند رويانش مالل دنيايی که پری دن، سرد و تل ندکی مکي د از ا ه درون نمی شود و گيسوان شان بع ادی ب چ ب د شان را ھي .پيچ
دی، قاضی رويان شکايت کند، به محکمه تواِن آنکه از آن شاِه پری قدرت و تنھا، بی برگشته، بی ه و داغ ای، خداون ه او را فريفت ه اينگون ر-ای، ک دل-ب

رسد، که ديگر نيست، اش به گوش نمی فريب کند، که ديگر صدای دل کشد، که ديگر ناز نمی رو، که حاال نيست، که ديگر ناز نمی آن پری! آه. گذاشته
قناعت«شد بگويد  تر نمی مگر آيا آرام. ھا را به جانش نشانده ی درس ترين ِ ھمه نشدنی ترين و فراموش که با نيرنگی او را از خود دور کرده، و سخت

ن ه»ک رد؟ نمی تر نمی ؟ مگر مھربانان الی ِ کسی ک ته شد موقعيت را ح ای خواس ع می شد او را از انتھ ه دسِت اش مطل ار را ب رد و پس از آن، اختي ک
بد، می بايد از ھمان روزی که آن ھمه کنجکاوی کرد تا راز ِ شھرِ  سياه! دانست داد؟ از چه رانده شد؟ بايد می خودش می ن پوشان را دريا ه اي د ک فھمي

ه اوی ھم ه کنجک ای ھم ه انتھ اند چيز می جا او را ب رزنش! آی. رس د س ا باي ه تنھ د ک ود باش ده. گر ِ خ ته ش ير و شکس ه. پ رِت اوست ک ار ِ حس ن ب اي
ه سياھی ھيچ. اش را به رنگِ سياه درآورده اش کرده و کالم و لباس اندوھگين وذ نکرده، و او ھيچ شگفتا ک ه درونش نف ق ب قدر عمي اه اين در گ اه اينق گ

دوھی حسرتی نيست؟  می. انديشد که؛ رخِت عزايش دگرديسیِ  حسرت است می. عميق عزادار ِ چيزی نبوده ه درِد خنده: 3انديشد که؛ آيا ھر ان زن ب
گول سريع می. که چه نيرنگی؛ از کنار ِ شاِه پريان، مستقيم به سبدی کنجِ  خرابه! وه. کند کند و به اطراف نظر می  شاه پلک باز میمشترک که  فھمد 
گويد، به نرمی و اين را مرِد قّصاب می» ايم؟  ی ما سياه پوشيده حاال فھميدی چرا ھمه«. فھمد ی بازی را با ھمان نگاِه اوِل مرِد قّصاب می ھمه. خورده

ار مصيبت ر، انگ د ديده مھ لی بدھ اکت و مبھوت است. ای را تس اه س د صدا راه می آرام و بی. ش أخير در ذھن. افت ا ت اب ب رِد قّص واِل م ر س اش تکثي
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ه«: شود می يده حاال فھميدی چرا ھم ياه پوش ا س ده» ايم؟ ی م يرد اش می خن ه. گ ه را عزادار از اينکه واقع مده، و ھم ه آدم آ ن ھم سر ِ اي ر  ابه، ب ای مش
ھا امکاِن ِخنگی، امکاِن نرسيدِن ھوا به ريه. جور مواقع، امکاِن جنون ھم ھست آخر، در اين. کند اش می قّصاب با تعجب نگاه. گيرد اش می کرده، خنده

د می. شود زن به نگاِه قّصاب متوجه می شاه با چشماِن خنده. تر، با خنده به دنيا آمدن است به دنيا آمدِن دردناک. و اکسيژن به مغز م -: پرس ا کسی ھ آي
ی... ھست  ه فکر م اب ب د؟ قّص ته باش ان برنگش ن مک وز از اي ه ھن راغ داری ک نی کسی را س ايی می. رود يع ه معن تن چ د؟ برنگش ته باش د داش توان
و -. ھيچ کس نمانده. اند بله، ھمه برگشته. دھد، و يادم ھست، ھيچ کس بيشتر از يک ماه، آنجا دوام نياورده تا جايی که سّنِ  من قد می! نه -. فھمد نمی

دتر از پيش می. پوش اَند و عزادار بله، ھمه به رسم ِ اين درِد مشترک، سياه -پوش؟  ھمه عزادار اَند و سياه ه درِد مشترک شاه بلن ِه دل، ب دد، از تَ !خن
راز ِ عشق به ُحقّه. باز بايد خنديد روِی نيرنگ به آن خوب! به شاِه پريان ارش، آن اب ترام ِ مّک با پلک ی ترسان و لرزانش، آن محبت و اح ه  ه-اش ک -ب

اِب می. اش ھمه با شدت خواستن انديشد، به آن اش می به فوراِن خواھش. زدنی نابودش کرد-ھم تد، حس انديشد که اگر يک بار ِ ديگر گذرش به آنجا بياف
ری ن پ يد اي د رس دد می. روِی نااھل را خواھ ته. خن ن گول خوردِن دس ه اي دد جمعی می ب دوه. خن بی!؟ غم!ان ير: 4! ؟ چه چيزھای غري سوگوار ِ تقد

من... خواھی محروم؟  مشغول باشی، و از آن چيزی که واقعا می) اش تازه از بھترين نوع(ارزد تا آخر ِ عمر به خوشی و لذِت تکراری و ُمدام  می«
ه اين» خواھم؟ واقعا چه می اه ب ا می ش ِه دل چيزی را خواست. انديشد ھ ه او از تَ مام شد ک ايی ت ّذاِت بھشتی ِ او درست ج ای. ل ه انتھ جايی ب درست 

اِه ی اوج ِ ماجرا، نقطه نقطه. خواھد؛ يا مرگ، يا کام اش رسيد که دانست چه می باشکوه/انگيز غم ی پاياِن آن نيز ھست، آغازِ  سقوط، برگشت به جايگ
کودک، و گسسِت از ھمه ی اول، به زندگی ِ عادی، به مرگ از نوع ِ تدريجی، به رنج و خوشی ھر دو با ھم، به ترس، تاريکی، کار، بيماری، زن، 

داند که از طرفی، با حسرتی شاه می. نو، خوردن، خوابيدن، ديدن، انس گرفتن-به-صحبتی ِ نو تازه، ھم-به-مالل و تازه آغوشی ِ بی ھا، لذائذ، ھم خوبی
د در خوشی غوطه توانستی بی می«: گويد وجداِن عمومی انگار می. عمومی روبرو است تا اب ان بشوی و  اِه پري اِل ش داِن عمومی» .ور باشی خي وج

لذت را . خاک بر سرت که قدر ندانستی. خاک بر سرت که زياده خواستی«: گويد می ه  بر سرت ک ه(خاک  ذت را ھم داِن» !از دست دادی) ی ل وج
ِ در سوگِ چه نشسته اين وجداِن بيدارِ  مردماِن شھر؟ و مگر نمی. پسندد سر می-بر-عمومی شاه را خاک باغ ه از آن  بيند که حتی يک نفر ھم نبوده ک

د، حتی يکی بی ده بمان ھم نش چه می! ھمتا رانده نشود؟ حتی يکی  دير ِ آدمی  ا تق ی سوگوار ِ چيست؟ ب ه دسِت خدايان ه ب ه ن ديری ک ا تق رد؟ ب شود ک
اِن داشتن، چه می جوشد و بيرون می بيرونی، بلکه از دروِن انسان می ا ھيج ه، ب ا عالق يل، ب ا م ستن، ب ا خوا کرد؟ ب د  د، چه باي رد؟ انگار زن وان ک ت

که می خصلِت ھر بھشتی رانده ه چيزی را بخواھی  ايی ک ه بھشت شدِن از آن است، آن ھم درست ج الی است ک ن در ح ی چيست، و اي ھا چيزی دان
د چيست کنند که تنھا خود می براِی آدمی فراھم می ِت بی بھشت. دانن ند، حتی در نھاي وم اَ بودن ھا معل کراری ن ی و ت لوم سياه. مالل چيز ِ مع پوشان از 

ايی گريختند به داماِن نامعلوم آويختند و از سرِ  اين آويختن رانده شدند، به خرابه ه دني يم 5. ای، ب بد ا ا در س به. م ه خرا ن، ب ازم ِ رفت ی ع ه دنياي ای، ب
. ديگر
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 مايی که ماييم
 

 
 

ی خوشی و کيف و اين دن پ ا شب و روزمان شده دوي د چه می. ھ ستد بگوي ان باي و رويم ان می يکی ت د کتم ه کني ه ھدف. کنيم البت م و ک ھای واال داري
م اندازيم و غيره و خودمان ھم خوب می کنيم و برای فرشته عدالت فرش قرمز می مان باشد دنيا را فالن می دست دانيم فرشته که آمد چه کارش خواھي
وگرنه کدام ابلھی است که وقتی تنگش گرفت کل اخالق و فرھنگ مزخرف. کنيم دانيم نقش بازی می کنيم، خوب می مان را خوب بازی می نقش. کرد

 . دست و پاگير را به يک آبريزگاه نفروشد
 

لم و خير می زنند، مدرسه می خيريه می. کنند واقعاً خبری است ھا امر بر خودشان ھم مشتبه شده، خيال می حاال بعضی د، عصری از سازند، ع پراکن
ن تانش حي به دس ه از صبح  افتی ک حجره سری بزنند به مسجد و پای منبر آقا بنشينند و بعد کمی پول بدھند به ضعفا و واقعاً باورش شده اين طور کث

ه می نمی. شمردن پول چسبيده را پاک کرده و غافل از اينکه بوی گند به جانش ماسيده خوب دارد است ک ه مسجد و داند لذتی که ادای آدم  اندش ب کش
 . نکبت. آقا از برادران خير ماست گويند البته حاج عاشق آن لحظه است که می. خيريه

 
ھا که در کثافت ايم بين خودمان و خوک کنيم از اينکه باالخره يک چند تفاوت پيدا کرده مان با چھارپايان و چه ذوقی می نويسيم وجه افتراق ھنر را می

نويسيم در مدح خودمان که عجب اشرفی ھستيم و ما نبوديم نشينيم چند و چندين قصيده و کتاب و ھزار کوفت ديگر می بعد می. زنند خودشان غلط می
ه البته درست می. شد دنيا چه می او و برغال فند و گ ا آن گوس تازه. گوييم، باالخره فرقی است بين م د راه  ط چن ا فق ه م ن است ک ی اي رقش ول يدا ف ای پ

ھا مغزشان ريزتر از آن است که بفھمند ادبيات چيست ولی ما چون اشرف مخلوقاتيم کالسيک گوش آن مشنگ. کرديم برای کيف کردن و لذت بردن
ا آن به و چه کنيم و به می ه ت ذا ک دی غ ه است و از تن ياه نھفت ياه س ابلوی س ن ت ی در اي اھيم عميق ان می چه و عجب مف لذت می جايم ريم و سوزاندمان  ب

 . گذاريم ھنر و منورالفکری اسمش را ھم آبرومندانه می
 

شويم شود که عاشق می کند و اين طور می رود فالن جا و بھمان می گويند اين روزھا که فالن ھورمون می می. آيد عشق را تئوريزه کنيم زورمان می
شمی کنيم اين احساس من بندی ھم می بنديم و تازه رده ھايمان را می و ما گوش ی و ي سمانی و ارغوان نی دارد و آ ه زمي ط. درآوردی را ک ا فق ا م ه آق ک

کر نکردی چرا قوی برای ارضا نيست که ھمبستر می ا امروز ف ن شويم و اين شاعرانه است، و تو ابله رمانتيک چرا ت ن خواستن ت رين ميلت ھمي ت
د روی و ھر از گاھی دلت را خوش می است و باالترين لذتت از ھمين است و نه چيز ديگر؟ تو که نه خبر داری از کجا آمدی و کجا می ه چن نی ب ک

روی زير خاک؟ و کنی ب گم  د گورت را  ين و بع دازی روی زم افسانه مگر غير از اين حقيقتی دستت مانده که آمدی چند تايی عين خودت پس بيان
 . برای اينکه يادت نرود اين تنھا ھدفت، يک چنين ميلی و يک چنان پاداشی

 
ھم نوعی حذف به شکار می. ايم متخصص پنھان شدن پشت کلمات ھستيم، کلماتی که بنا به ميلمان وضع کرده ن  ه اي ه انگار ک ريح، انگار ن گوييم تف

بده دانيم در کشتن لذتی است که اعتياد می گوييم ولی خوب می وقت نمی است، البته ھيچ ست، عر ل اراده ا ردن است، تحمي ه کشتن متوقف ک آورد، ک
جور می و بعد می. کشيدن است که ديديد قدرت من را اله شرعی برايشان  ايه می. کنيم آييم ک ر از ھمس ون نف يک ملي کردن  ار  ه تاروم ع ب وييم مناف گ

 . گوييم ورزش ملی، به بوکس می
 

ان ھمه. برانگيز، من کوفت و زھرمار من متفاوت، من تحسين. شان ھمين من است ترين رنگين به ديگران و حتی خودم .کارمان اثبات خودمان است 
ه غب ادی ب شتم و ب اده که شب در بستر کيف کنيم عجب چيزی گفتم و عجب حقش را کف دستش گذا يس و اف وانيم خوب ف ردا بت ه ف دازيم ک غب بيان

 . بياييم که آھای تو خبر داری با که طرفی و ھارت و ھورت
 

ر دوش داشتن و خرد. شناسی دانی و ھر که می چيز، به لجن کشيدن ھر چه می دانی اين ھم لذت بردن است، کوبيدن ھمه خودت ھم خوب می پتک ب
 .چيز وقتی نتوانی چيزی بسازی که بتوانی به آن تکيه بدھی گيری از ھمه انتقام. خصوص وقتی ضعيف باشند به. بخش است چيز لذت کردن ھمه
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 سوز-فروشی استخوان عمده
 

 
 

جزيره وارد دريا شده و پر از درخت و گاوھای سفيد است و آن بااليش که مثل يک شبه" داونـ  برين"ی  ی مارپيچ شده رويم به تپه روی می برای پياده
ر ھردو کاله حصيری و عينک آفتابی داريم ولی بازوھا و گردن. تابد ھوا به شدت گرم است و آفتاب روی سرمان می. ی قديمی دارد يک قلعه مان زي

م نيست. شود ی سوزان خورشيد دارد برشته می اشعه تيز می. در آسمان يک لکه ابر ھ ند و  يد ت د و درخت خورش اه تاب ا کوت سايه تر از آن ھ ه  د ک ای ان
غر زدن می!" چقدر گرمه: "گويم می. افتيم نفس زدن می بعد از يک ساعت به نفس. درست کنند ا آوای مخصوص  ين را ب ويم و ا جوری"ايمی. "گ  ،

يم خنکی به"که انگار بخواھد بگويد  ه، چه نس د می!" ب ه:"گوي لی گرم د می!" آره امروز خي يد لبخن ه خورش د و رو ب ن را می. زن ه حساب اي ذارم ب گ
سمت ی زيبايی اين تپه و درخت يک کمی درباره. ی آفتاب کرده است اش را شيفته روزھای ھميشه ابری انگليس، که مردم ھای خوشگلی که ھمه، از 

اره می اند، حرف می دريا به سوی کوه خم شده عد دوب ويم زنيم و ب ه: "گ ی گرم يرم روم از درخت و می!" ھا خيل ا عکس بگ بی رشد. ھ ه طرز عجي ب
ل می اند و توی اين ھوايی که حتی يک برگ ھم تکان نمی کرده به آدم منتق ن حس را  شد و درخت خورد، اي ه با دباد گرفت که انگار تن د  ه از کنن ا ھم ھ

ديم و می!" ی طبيعی ھای ويژه جلوه: "گويم می. شدت باد به يک سو خم شده باشند د می. خن گيرد: "گوي ودم کسی از درخت عکس ب ده ب ا حاال ندي ."ت
ھميشه. کشد شود و جيغ می احساساتی می. رقصد ای است که دارد در باد می ش شبيه زن برھنه يکی. اند بيشترشان ديتِيل. دھم اش می ھا را نشان عکس

ود وقت اين ھيچ! وای که چقدر ھوا گرمه: "گردم، و باز گيرم و برمی از گاوھا ھم عکس می. دھد حسابی احساسات به خرج می اله!" طوری نب ام و ک
د دھد، اعتراض می تکان می اش را تکان که کاله کوچک و درحالی. طور ھم ھمين" ايمی. "دارم تا با آن خودم را باد بزنم را برمی ه: "کن ما ک کشور ش
ما طوالنی فقط فرق. شه تر از اين ھم که نمی وقت گرم خب ھيچ: "گويم و من می!" گرمسيريه ه فصل گر نه ک ره اش اي ه نظرم می." ت ن و ب ه اي رسد ک

ھای کوچک ايستيم تا جزيره اما مدتی بعد، وقتی می. اش را نزنم کنم ديگر اصالً حرف کند و سعی می اش می شکايت کردن از گرما، به دليلی ناراحت
ار  اين!" ھا واقعاً گرمه: "گويم اراده می کنم، باز بی ام را پاک می که عرق پيشانی توی دريای زير پايمان را تماشا کنيم، درحالی دکی آزرده" ايمی"ب ان

د می اده: "گوي و پي ه ت ردم ک ر ک ن فک ی رو دوست داری م ه می! روی طوالن ت می اگ ا ناراحت تم گرم روز می دونس ه، ام ه بردمت يک کن ای ديگ ."ج
ده برم و منظره ھم واقعاً عالی است و خيلی خوشحال گويم که خيلی ھم دارم لذت می کنم و می اش می زده نگاه بھت ا آم ه. ايم ام که با ھم به اينج ناباوران

دھم می!" رسيد که از اين وضع ناراحتی نظر می به. کنه ات می اما تو چندبار گفتی که گرما اذيت: "گويد کند و می به من نگاه می ا. خواھم توضيح ب ام
اب می آيد و درخت صدای دريا از دورھا می. برد ام می مات ذری، از آن موقع. شوند ھا انگار توی آفتاب کب ل گ ور يک اتومبي ه انگار ن ايی است ک ھ
وده است ی تاريک يک خيابان و تازه می افتد به گوشه می ا ب ايی آنج ه چه چيزھ نی ک ه يک. بي قت کھن بار حقي ين  رای اول ه انگار ب "درک"ای را  دفع
ند ناپذيری به ھم بافته شده اين را که جزئيات به طرز جدائی: کنم می ه. اند و اصالً اھميت ندار ه مرتب ناديده چيز از کليت ھم شده ک ايی ساخته  شان ھ
ال را دارم به اين فکر می. ی لذت بردن از ھر تکه تصميم جداگانه گرفت تکه کرد و بعد درباره اش را تکه شود تمام نمی. گيريم می ين ب کنم که تا االن ا

ده" کنی؟ جوری نگام می حاال چرا اين: "پرسد می" ايمی"ام؟  ام آورده ھای زندگی سر کدام قسمت يرد ام می خن د بغل ام می دل. گ م و ببوسم خواھ .اش کن
ذت می! آره: "گويم می ا نمی يا ل ريم، ي ريم ب که نيست. ب يه! حد وسطی  عاً روز خوب ئه، امروز واق ه! حق باتو عاً معرک م واق و ھ م" ايمی"و !" ای ت ھ
می. خندد می ه  تا قلع لو می سربااليی را  تاب و ر آف دترين سکوی آن زي می. شويم دويم و روی بلن می  باد مالي باال  ن  يا و سنگ اي وی در ھای وزد و ب

 86فروردين /نقطه الف. رود ام فرو می دارم و داغی آفتاب تا مغز استخوان ام را برمی کاله. کند ام می قديمی، ديوانه
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 بازِی بزرگِ لذت و فايده
 

 
 
اده. پرده بگويم بی 1 ار می س ه ک دلی ک ذت دارم، م ه از ل ی ک دگی ترين تعريف د و زن ن است کن رده، چني تا حدی راه ب ه می: ام را  ذتی ک اداش ل ريم، پ ب

بخشی را از آنجا که در نھايت روی غريزه چنين است که ھر چيز لذت. مان سودمند است گيريم در ازای آنچه که برای بقای گونه تکاملی است که می
ه ھا ھم می تر قديم. دانم گذارد، به نوعی دارای خواستگاھی تکاملی می ی ما اثر می ژنتيِک لذت جويانه - با ھم ی کوشيدم تا در ھنگام خوشی ردِّ آن را 

ن خوب است گويد چيزی را نمی اسپينوزا می. فعال چند تا نقل قول بياورم که زياد تنھا نباشم. ھايش بگيرم پيچيدگی رای اي خواھيم چون خوب است، ب
د است ھر شی. گويد آری بگوييم و به چيزی که نه، نه کند به چيزی که به زندگانی آری می نيچه سفارش می. خواھيم که آن را می ويل دورانت معتق

ميز داند که از نظر زيست اسپنسر لذت را ناشی از عملی می. گردد مفيدی پس از مدتی لذيذ می ِل مخاطره آ شی از عم ج را نا .شناسی مفيد است و رن
اروری بيشتر شمارد و نشان می شوپنھاور معيارھايی را در زن يا مرد، برای زيبايی و جدابيت جنسی بر می درِت ب دھد که آنھا چگونه ازجوانی يا ق

ع ھست داند حال آنکه منشأ بسياری از آن ی آثار ھنری می فرويد ھم اغراق کرده و زيبايی جنسی را منشأ ھمه. کنند حکايت می ا، در واق ن. ھ ِط اي رب
ده) سانتايانا(ی زيبايی، به لذت ھم آن است که زيبايی لذتی است که وجود خارجی يافته  دو قوِل اخير درباره ايی وع ه زيب ذت و از آن مھمتر آن ک ی ل

لذت ھا بدون ھيچ مالحظه پس آيا ھماھنگی کامل بين لذت و فايده وجود دارد؟ آيا تبعيت کامل از لذت 2). استاندال(است  عت،  ای سودمند است؟ طبي
ا را در فرد فرِد ما به منظور بقای نوع انسانی که ب مروز  به ا ا  ده ت جه انجامي ن نتي ه ھمي مان نھادينه کرده و در سطح کالن برآينِد آماری اين تدبير، ب

ان را می کنيم؟ طبيعتِ  اما در سطِح خرد، ما چه می. ايم مان پای اينترنت نشسته جويانه ی غرايز لذت ھمه ريبيم م اری می. ف ز ک با چي ا چيزی را  کنيم ت
يافتيم می. بريم اش را می ديگری به اشتباه بگيرد و در اين گير و دار، حال کان ن ا از پل طراف را بشناسد ت يای ا د دن ه باي ليمی ک فيم و ما با عقل س فلس

ه اند، گونه مان را افزوده گذاريم که ھرچند طول عمر فردی علومی را بنيان می ه لب اه برده مان را ب د ی پرتگ دوم. ان ا حجاب کان املی را ب اداش تک ا پ م
يزی -ھای ديگر را  کنيم و اندام بازی تنوع ايجاد می ھای عشق در موقعيت. آنکه در بقای نوع کوشيده باشيم کنيم، بی دريافت می ال در خدمت تم ه مث ک

رای ھای طبيعت، الگو بر می ترين غّرش ترين اصوات پرندگان تا مھيب ھوشمندانه از لطيف. گيريم به کار می -اند  اعضای واقعا دخيل بوده داريم و ب
يقی اِز می موس ه مان س ا آن نغم ا ب ازيم ت ت س ن جف اه و بی ھای آھنگي م خواھی را گ ه کني روه، زمزم ا گ ايی و ب اه، و در تنھ ذت. گ تگاِه ل ه دس مان را ک
واد تحريک می فلسفه ارترين م ه اش پاداش دادن به کارھای سودمند است، با زيانب نه ی بی کنيم؛ تجرب ه ُدز حظ بردن رحما ون، ک ا افي ذت ب ان را ی ل م

االتر می رد ب ه موش. ب ود ک ن ب ان اي دھم؛ جري انی ب ت نش ه درس نيدم ک ا ش ت کج ادم نيس ذت ي ترل ل ه کن دان ک د چن رده بودن تکاری ک ايی را دس ھ
ه مغز. شان به دست خودشان باشد فيزيولوژيک ند يعنی به آنھا آموخته بودند که با فشار دادن يک دکم ذت ببر د و ل د چه می. شان را تحريک کنن داني
می 3. ھا را آن قدر فشردند تا مردند؛ از گرسنگی شد؟ دکمه م ن ھم ک اه سرمان را خوب شيره می اين بماند که طبيعت  د آورد و گ ه. مال ن است ک چني

ام. کند اگر آگاه باشيم طبيعت خيلی اوقات لذت را طعمه می. تضمينی در کار نيست که ھر چيزی برای بقای نوع سودمند بود، خوشی ھم بياورد با تم
ار گذشت، می. ای است ھوس، گويا چنين خواسته. مان است و نه خود ما وجود ھوس چيزی را داريم، اما اين خواست گونه ار از ک ه ک دان ک بينی چن

خواھی ی آنچه که می ھمه"وودی آلن فيلمی دارد حدودا با نام  4. ات سود کرده و تو باخته ای ای دِل غافل گونه يا آن که. که لذتی واقعی در کار نبوده
به" کشی بپرسی س بدانی اما خجالت می.ک.در مورد س ال عمل جنسی حدودا  رد در ح دن يک م ه در آن درون ب پيزودی دارد ک م ا م ھ ين فيل و ا

مانيتور شود که در آن چند نفر، وضعيت اندام در اين فيلم چندين بار ِسنی به عنواِن مغِز نمايش داده می. نمايش کشيده شده است ان  اق فرم ھا را در ات
بيِه مسيح، در اتاقی ای به عنوان ذھن نمايش داده می اما فقط يک بار و بسيار کوتاه صحنه. کنند کرده و کنترل می سفيدپوش ش ردی  ه در آن م شود ک

دان مسيح وار  شيشه ه چن تاده و ن ی ايس ان  -ای و نوران ردن است -آه کن ذت ب ی. در حال ل تم، حدودا ب ن طوری گف خ، 5. ربط ھمي تروی زوري در م
ای مرکزی و نقشه. خواستم در مورد خوشی بنويسم نخستين شھر جھان در کيفيِت زيستن، می ه در آن اروپ اد آوردم ک ه ي ی شادی مردمان جھان را ب

فکر کردم به ھر. ھا افکارم را در ھم ريخت حال آدم ی بی ی داشتن شادترين مردمان با ارغوانِی تند، رنگ شده بودند که چھره  اسکانديناوی به نشانه
رد يعنی که نمی. حال لذت، ادراکی روانشناختی است و خوشی از ذھنيات است ا ديگری مقايسه ک ه. توان ذھنيات کسی را سنجيد يا ب دم ک از دي ا ب ام
سر می ھمين اروپايی. مان نمود عينی دارد فرھنگ و آموزش با ما ھر چه کند، باز ھم انسانيم و شادی انی را روی  ام جھ تی ج ه وق تند ک د، ھا ھس برن

ذت ترشحگيرند؛ گويا به نسبت  لذت فيزيولوژيک را اندازه می 6. کند وصف حکايت می شان از شادی بی تک تک عضالت صورت سطح ھورمون ل
دانی در لحظه. ھا است اما خوشی چيزی باالتر از اين. ، نوارھای الکتريکی مغز يا معيارھايی از اين دست)آندورفين(شده  واِن زن سم يک حي ی ارگا

ايد درست معيار. شود، حال آنکه ھرگز چنين نبوده در اين سنجش خيلی خوشبخت تلقی می د ھای درونی برای اندازه گيری خوشی ش ار کن ادم. تر ک ي
ه ساعت، سطِح خوشی ای داشتم که در ھر برگ سالنامه. کشيدم زمان می -ای از دوراِن کودکی، نموداِر لذت  ھست که برای دوره ام را اش، ساعت ب

ی ی م ِن کّم رای آن روز تخمي ا صد درصد ب ود. زدم از صفر ت رار ب ه ق تی ک ردايش، وق دتر از آن ف ود و ب اعاِت مشق شب ب ا، س دترين ساعت ھ ب
يا ساعات بگو و) چيزی که ھرگز نخواھيم فھميد برای چه بوده(ترين ساعت ھم وقِت تعطيلی از مدرسه بود  خوش. ھای نانوشته را خط بزنند صفحه

م نشان فردا صبح. کشيد؛ ھر ھفته ھا که فردايش تعطيل بود، منحنی به شدت باال می پنج شنبه شب. ھای ھر از گاه شبانه بخند دوستانه و مھمانی اش ھ
ه می ا بستگان و برنام ار دسته جمعی ب و، ناھ ا شمای رادي ه ب ابی سر حال داد که صبح جمع می ی کودک حس باره ام  ه دو ير، ک ا غروِب دلگ آورد ت
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ای اش بود با دوره آمد، آھنگِ متناوب ی جالبی که در زمان طوالنی از نمودار بر می نکته. حضيض بود با گزارش ھفتگی و دوباره مشق شب تا فردا
ود ه دقيق. از قضا ھفت روز؛ نظامی که از کودکی به من تحميل شده ب م ک ا را گفت ا می بگذريم، اينھ م آي ر ببيني نجيد؟ اعتراف ت وان خوشبختی را س ت

اری نمی کشيدم که حافظه بايست که در پايان روز نمودار را می شد و می گاھی، وقت نمی. کردم کنم که ھمان موقع ھم تقلب می می رد ام ي اھی آن. ک گ
حنی را ام بر اساِس سنجِش نسبی از سقف تجاوز می گاھی ھم شادی. کردم که بماند را به داليلی تحريف می ه ھزار دوز و کلک من کرد ولی باز ھم ب

که در آن می. داشتم نرمال نگه می ادی است  ان زي ی از بعدھا نيز به اين مشکل برخوردم که ريزنمايی نمودار کم است، يعنی که يک ساعت زم توان
می. اين شد که از خير اين کار ھم گذشتم. بدبختی به خوشبختی گذار کنی ه با اين حال، امروز گمان  ا ھم ا ب ن نمودارھ ه اي شان اگر ی خطاھای کنم ک

رد توان سنجيد و می ھای زيادی برای گفتن داشتند؛ خوشی را می بودند، حرف وان مقايسه ک ين حق ھر کس است. ت ه من می. و ديگر آنکه ا دانم ک
اط، احساس می. دانم که در ايران خوشبخت ترم از فرنگ می. ام ی کودکی تر از دوره امروز خوشبخت ا احتي ه در آن و باز ھم، ب ھايی ک که از آن کنم 

ده است مترو ديدم خوشبخت ايم ندزدي لب ھ ِل عمومی از  ِک حمل و نق ندم را در اتاق 7. ترم، به اين دليِل ساده که روزمرگی با من ھر چه کرده، لبخ
ستی. ايم  امروز، تنازع بقا، بازی بزرگ اجدادمان را از ياد برده ازِی زي نادارترين ب دن از مع شده به يارِی تم ادی، در. ايم  مان محروم  ندگِی ع در ز

داريم شويم و در ھر وضع اقتصادی دغدغه شکار نمی. ايم  رفاه و امنيت سرما را ن ا  ردن از گرسنگی ي ان می. ی م ه گم ين بابت البت د از ا ه باي کنم ک
ه اما با اين حقيقت چه بايد کرد که رفاه، استانداردھای زندگی را ھم باال می. بسيار شادمان و قدردان ھم باشيم ره ب وار و روزم رد و پاسخگويِی ھم ب

د و ھميشه به بازی. کند نيازھای اساسی ارزش آنھا را کمرنگ می ا دھ ندگی معن ه ز پيروزی در آن ب برای  تالش  که  ای نياز ھست، عميق و واقعی 
ندازه. مان کند دھد خوشبخت اش ھرگاه که روی می بُردن به ا ه  ه در مبارزه برای آزادی ک بازی بزرگی است ک ه خودی خود  ست، ب حق ما اه  ی رف

می. ايمن ھم به آن بايد نگريست ای   ايمن بود اما از فاصله بايد از رنج. دھد محدوديت معنای بيشتری می ه سوی آزادی  اه ب ا پس از رف .رود عصِر م
. ھای ورزشی تر از رقابت تر به حقيقِت ما، بسيار نزديک تری بايد که بيايد؛ نزديک از آن پس بازِی بزرگ
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 !مثل دو تا روانشناس جويای نام
 

 
 

تند آغوشی با آدم ھمهء بدبختی من نتيجهء ھم«: دختره گفت ه اسمش می» !ھايی بوده که حتی لياقت ھم صحبتی رو ھم نداش عرف جامع نده در  .شد ج
ود ھم. گرفت يعنی پول نمی. اما حقيقتا اين کاره نبود رای خوشيش ب ا ب ا ھر کس دلش خواست می. آغوشيش تنھ د ب ده چرا نباي چ وقت نفھمي گفت ھي

ی بوی کوکو شنل می. بنظرم آمد خيلی ھيجان انگيز است. ھا خوابيده بود چند باری ھم با دختر. کرد دختر و پسر ھم فرقی نمی! بخوابد داد که من خيل
بود. برد شايد برای ھمين به اندازهء کافی لذت می. گرفت پول نمی. ھاش از آن جعبه مکعبی. دوستش داشتم ته  ره گف ار خواھ د يکب يادم آم در«: و من 

ی دگی م تی زن ه دختر مملک ه باکرگی کنيم ک ا را ب ان می ھ ند و شرافت ش ن می شناس ه اي ته ب ان را بس د ش ود... »!دانن ه ب ی از. نگفت يهء يک روی حاش
ذت. ھای رنگارنگ باشد جا، لذتش خوابيدن با آدم و برام عجيب آمد که يکی، اين. ھاش نوشته بود که خواندمش دفتر ال ل د دنب ردم، باي ين م ان ا ھای مي

ودم» !کنم ای زندگی می در مملکت مسخره«: و خواھره نوشته بود! ھای پاک و معصومانه تری گشت، خوشبختی کوچک رده ب آره«: و من اضافه ک
جوری نگاش می. ھيچی نگفت. گفت» !خيلی مسخره! دختر ن  ھم ھمي يد و من و عليرضا  ده تنھا يک آه کوتاه کش طرز خن ه  رديم و ب تيم ک داری داش

دانستيم چی کرديم و نمی نگاش می. شان کرده شناس جويای نام که يک سوژهء استثنائی سرگرم مثل دو تا روان. کرديم ھا را بازی می شناس نقش روان
ا. شناس حقيقی يک روان. شناس بھترين کار اين بود که بھش پيشنھاد کنيم برود پيش روان. بايد بگوييم ن دو ت يش از اي ه پ ا راضی کردن آدمی ک ام

بود راستش موضوش آن. شناس پير خرفت را تجربه کرده و بھتر که نه، بدتر شده، سخت بود روان يده ن م پيچ درھا ھ ن جھت. ق اراحتيش از اي ا ن تنھ
اين موضوع. ھمين حاالش پريودش ديگر منظم نبود. دار شود توانست بچه جاش عفونت کرده بود و زده بود به رحمش و احتماال ديگر نمی بود که آن

ته چون ھميشه مراقب بوده و چند وقت يکبار می. براش خيلی عجيب بود وای آن جاش را داش ابی ھ ان و حس تر زن ته دک ن می. رف ا پيش از اي گفت ت
گفت حتی چند وقت پيش خواب می. کند ھا را می شود، عجيب دلش ھوای بچه کرده، ولی از وقتی دکترش گفته ديگر مادر نمی اصال به بچه فکر نمی

اورش نمی ديده يک بچه توی بغلش است و توی خواب می ده دانسته بچهء خودش است، اما ب ن می و من می. ش يرش اي تم بگويم تعب ه خواس ه ب شود ک
شين آخر يک ھو حواسم رفت به يک پيرزنه که می. رسد، که نگفتم آرزوش می د ما يدم نکن د بھش خواست از خيابان رد شود و ترس ن. ھا بزنن و ھمي

ردم من. کرديم می گفت و من عليرضا ھم متفکر نگاش می. جوری با نگام دنبالش کردم که آمد اين ور خيابان و از نظرم ناپديد شد دا فکر ک يعنی بع
. کرد به خوابيدن با دختره عليرضا شايد داشت فکر می. کردم بودم که متفکر نگاش می
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 ی باھمايی لّذِت متن، لّذِت تن و آزادی درباره
 

 
 

از شھرزاد تا برگسون 
]9[)١٣٧١:٢۶٧(ميھنی : نقل از ]1[ی شاعر عماره -اندر غـزِل خويـش نھان خواھم گشـتن تا بر دو لبت بوسه دھم چونش بخوانی 

تم يک-و-پيونِد لّذِت تن و لّذِت متن را اّول بار، در ھزار -١ شھرزاد جس ه. شِب  ه شھرزاِد قّص ندی شب گو و شھريار قّص سه سال و ا ھای نيوش در 
زار ، در عنواِن قّصه»شب«به استعارْه . کنند زمان تجربه می زناشويی، لّذت متن و قّصه و خوشی تن و آغوش را ھم توی ھ شب ـ يک-و-ھای تو در 

ن و بازی و ھماغوشی و ھم برای قّصه گفتن و شنيدن و اين ست مناسب، ھم برای عشق که منشأ و مبدئی ناشناخته دارند ـ گويای زمانی طور، لّذِت مت
ی می بعضی آن. ست منشأ قّصه، ناشناخته. کند شھريار با صاحِب متن، زناشويی می: اند آميخته لّذِت تن درھم يا ايران ی عرب  د را ھندی و ديگران .دانن

د ـ  شب رخ می يک-و-که در ھزار گويی شب را ـ ھمان حال، عرب، قّصه با اين َمر«دھ د می» َس اِم اسم . خوانَ دراج، سمر را در مق ل«آنن ديِث لي ،»ح
ل از منتھی» شب«فراتْر ه نق ا ب اريکی شب«االرب  و حتّ ل، جز » ت ِع فع انه کردن«و در موق ه شب«، »افس رده» خواب نکردن ب ا ک ار،. معن انگ
رای ھم شان ـ روزھا را به کار مشغول بودند و از تاريکی شب مان ـ چون اخالف اسالف ره می آغوشی و عشق ھا ب انه ساختن بھ د ورزی و افس .بردن

ام کام. ساخت ی مرگش بود ـ شھرزاد را ميھمان تن و متن می دمای َسَحر ـ که زمانه تا دم» شب«چنين، شھرزاد ھم ھر  اين ن و جويی کالم و ک گيری ت
ام شب، زمان کام -٢. سازد لّذِت پيامد ھر دو، رمِز داستان الف ليل است که خواننده را با خود ھمراه می تاِن جويی کالم و ک وان داس تن، در عن گيری 

تار پسامدرنيستی«در  ]8[)١٣٧٩(ھيل  مک. ھای زمستان مسافری ـ تکرار شده است مشھوِر کالوينو ـ اگر شبی از شب ه»عشق و مرگ در نوش ، ب
دْه. زند ی داستاِن کالوينو به کار می را درباره کشد و آن را پيش می» خوانش شھوانی«ی  نقل از جان بارت، نظريه رد، خوانن ْف م يه، مؤلّ در اين نظر

ده]5[)١٣۶٩(کالوينو . دوست زن و متْن بستِر آميزش اين انی داستانش، خوانن ه ھم ، در فصِل پاي رد و زن را وادار ب د بستری می ی م ل  مک. کن (ھي
در. گيرد بستری پايان می ی زن و مرِد خود به ھم ھای زمستان مسافری اثر کالوينو با واداشتن دو خواننده اگر شبی از شب«: نويسد می) ١٣١:١٣٧٩

ا، دّوم اين ه دّوم ج ت؛ بلک رح نيس رد مط ورِت مف ه ص ر ب خص، ديگ ِع مشترکی ش خص، جم ک ش ه ي ت ک يوه س ابِه ش ھوانيّتی مش ا ش ی ديگر را ب
: ھيل، به فصِل پايانی داستان ـ فصِل دوازدھم ـ نگاه کنيد برای روشن شدِن منظور مک» .خوانند ھا، می شان به عنوان شخصيّت شدن خوانده

تيد ذيرای کتاب. آقای خواننده و بانوی خواننده، در حال حاضر شما دو نفر زن و شوھر ھس بزرگِ مشترک، پ ھای خوانی يک تختخواب 
خاموش می. بندد لودميال کتابش را می. موازی شماست ار تختش را  د چراِغ کن ا می. کن بالش رھ د و می سرش را روی  د کن م«: گوي و ھ ت

سافری شبی از شب«دارم کتاب . دقيقه صبر کن يک«: گويی و تو می» از خواندن خسته نشدی؟. چراغت را خاموش کن تان م »ھای زمس
 )٣۶٩:١٣۶٩(کالوينو » .کنم از ايتالو کالوينو را تمام می

ّذت اّول ـ ارز لّذت ھم لّذِت متن، ھم ای ل ه بھ آغوشی ـ رخداِد شب، پس از خاموشی چراغ ـ است و برای ھمين مرِد خواننده، لّذِت دّوم ـ لّذت تن ـ را ب
ق می دازد لّذت متن ـ به تعوي ام . ان ا ن تانی ديگر ب الوينو در داس ده«ک اجرای يک خوانن ايکلز » م وِل م ه ق بر  ]6[)١٣٨۵:١٢۴(ب سکس و«آشکارا 

ه را می. رود در داستان، قھرماِن مرد با رمانی که قصد خواندنش را دارد به کنار دريا می. گذارد انگشت می» خواندن ازد آسوده مطالع ع. آغ ا موق اّم
ه او. کند مرد اين کار را می. خواھد تا کنارش دراز بکشد زن ھم متقابالً از او می. شود بيند و حواسش پرت می خواندن، زن جّذابی را می زن عمالً ب

.کند چنان اصرار می زن، ھم. خواھد رمان را تمام کند آيد اّما می مرد بدش نمی«: اّما مرد، سعی دارد به خواندن ادامه دھد. دھد آغوشی می پيشنھاِد ھم
رد، ھم دش نمی م ان ب د چن ی. آي وره در م ی زن از ک نايش را در م اس ش د از اين. آورد رود و لب رد بع اطر می م ه خ ه ب فحه را ک دام ص ه ک پارد ک س

ھم ھم گذارد و بی خوانده، رمان را کنار می می ا  ه ب ا وسوسه ديگر را راضی می ھم. شوند آغوش می مقّدم د؛ اّم ای کنن ی و افسون دني ندگی درون ی ز
ا پيش او بعد، زن مرد را صدا می. آيند وقت با ھم کنار نمی بيرونی ھيچ ان است. کند تا برود دري يای شھوانی رم رد در حسرت دن ا م ايکلز،(» .اّم م

رده است -٣) ١٣٨۵:١٢۵-١٢۴ د ک تن تأکي لّذت م بر  ارت مشّخصاً  او. بيرون از دنيای رمان و داستان ـ و البتّه نه دقيقاً در دنيای نظريّه ـ روالن ب
لّذت می«گذارد که  کند و تنھا بر اين نکته انگشت می دليلی برای کسِب لّذت از متن اقامه نمی ا  ن واژه را ب ه، اي ن قّص ه، اي ين جمل خوانم از اگر من ا

ل می) سرخوشی(، بين دو گونه ـ لّذت و ژوئيسانس ]3[بارت) ١٣٨٣:٢٣-٢٢(» .اند ھا ھمه با لّذت نوشته شده رو است که اين آن فاوت قاي شود و ـ ت
ه» خواندنی«اگر لّذت در متِن . شان اصرار دارد تر بر حضور توأمان کند و دقيق ھا را انکار نمی زمان آن البتّه وقوع ھم ـ متنی که در يک بستار ارائ

به ست که در آن ايده حاصل خواندن متنی«و » نوشتنی«شده ـ مندرج و متعلّق به سامان نمادين الکانی باشد؛ سرخوشی، پيامِد متِن  دن را  ھای متن، ب
وارد، (» .دارد تبعيّت از خود وا می ه اين ]11[)٨١:١١٣ھي ه ب ب، سرخوشی، تجرب انی، ای بدنی ترتي الی الک به آن در بطن امر خي ست و دسترسی 

ای ـ آشکارا، بر ديگری ـ به بياِن ژوليا کريستوا ـ که تحت تأثير الکان بود ـ در بعضی متون يکی از دو وجِه داللت ـ يعنی امِر نشانه. گردد ممکن می
آفی، مک(ای ـ که از انرژی تن و عواطف سرشار است  ھا، امر نشانه گونه متن در اين. گردد چربد و ژوئيسانس را موجب می يعنی امر نمادين ـ می

انه. شود ـ در امر نمادين، تخليّه می ]7[)٣۵:١٣٨۵ ه خوشی حاصل از چنين متنی ـ اين التذاِذ ناگفتنی ـ لّذِت تن را ھمراه دارد؛ چراکه امر نش ای ـ ک
دِن سرخوشی ، از آن دست مواردی»جرياِن سيّال ذھن«ـ ۴. پيونِد با تن ست ھم بار در متن آشکار شده ـ نيرويی اين دار ش اِل پدي انم احتم ست که به گم

ان و مکان پس و پيش می. حاصل متن در آن بسيار است يّال ذھن، راوی در زم اِن س شه در جري کاوش در کاری ھای دست رود و اندي گام  ده، ھن نش
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دا می ود پي اطرات نم ات و خ د ذھنيّ ن  اين. کنن يّال ذھ ان س ن، جري مه«چني ته از سرچش ب ناخواس ه اغل ی  ی ران ال درون اری[...] ھا و امي ج
ه» واسطه ی بی تجربه«در واقع، جريان سيّال ذھن، به ) ٣۴:١٣٨۵آفی،  مک(» .شود می ورد خواست و نزديک است؛ تجرب ه، م يش از ھم ه ب ای ک

ده وی و برن وِف فرانس ون ـ فيلس ری برگس ه آن ات  توّج ل ادبي ود١٩٢٧ی نوب ه.  ـ ب ی را در انفصال از تجرب ای اساس کل و خط ون، مش ھای برگس
ايز(وار و کّمی، جھاِن اشياء منفصل و پايدار  در ديدگاِه او، ما جھان را با ديدی مکانيک. ديد واسطه می بی فرد، يکسان و متم )مرّکب از واحدھای من
يم. دانيم می تقيم در تماس ه صورت غيرمس ارج ب ان خ ا جھ د، ب ن دي ع، از خالل اي ه درحالی. در واق اد برگسون، در الي ه اعتق ه ب ن، ی عميق ک ر ذھ ت
ار نيست ھمه اِت ذھنی در عميق. چيز تداوم دارد و انفصالی در ک ه حي د است ک ه او معتق رين الي ی اش، کيفی ت ه کّم ه. ست و ن ی الي ھای پيشروی کيف
ر ذھن را می عميق رد ت تجو ک اد و حافظه جس وان در ي اد، . ت ظ می«ي ال حف ته را در ح ل آن گذش داخل متقاب د و ت ا را ممکن می کن ازد ھ ا. س اھی ي آگ

ی ای از حالت وجدان، سلسله ه ھای منفرد جداگانه نيست؛ بلکه يک کل ب ه ھم ھر حالت ب ه در آن  فذ است ک ان می درز و من د ی حاالت ديگر جري .ياب
ه در آن ھر لحظه ھای متمايز تجربه باشد، فرايندی که انباشت تّکه آگاھی يا وجدان به جای آن ی ارگانيک ک به ست پيوسته، و تکوين و تحّول ازه،  ی ت

ه ه پيش ی آن ھم ته می چ ت، آغش وده اس ر ب ود و آن ت ه ش ر لحظ ت، در ھ وده اس ل ب ه در قب ازه، وارد می چ دا ی ت داخل پي م ت ود و در ھ ش
تر ذھن در نظرگاِه برگسون، مشابھتی غريب با جريان سيّال ھای عميق توصيف کارکرد و رخدادھای اليه ]4[)١٣٨٢:٢۵-٢۴شوارتس، (» .کنند می

يش می شوند و زمان و مکان ـ به واسطه واسطه نقل می ھا بی جا که انديشه ذھن دارد؛ يعنی ھمان ه ی پيوستگی ـ پس و پ ين، خود نزديک ب ردد و ا گ
ه  و مفھوِم چرخشی ايده أثير را در نظري ه ـ در  ست که دلوز ـ که بيشترين ت فه از برگسون پذيرفت لم و فلس ينما «ی في ينما «و » ١س يد» ٢س ر آن تأک ب
گاره انگشت می. کند می ن ان ر اي درن، ب سينمای م بازی تصاوير در  ی بی انگار که  م بحران ان، حک ه زم د ک چه وار آن خالصه. سرانجام دارد گذارن

ازنمود، می ی دلوز در می مرتبط با موضوع از انديشه ه ب د حاوی سرخوشی باشد يابم اين است که فيلم، چون خود در حکم رويداد است و ن -۵. توان
لّذتی آن ين  پردازيم، چن ن ب وم سرخوشی مت ه مفھ اق می اگر بخواھيم با ديدگاھی برگسونی ب اه اتّف ه گ به الي ه  د ک شويم ھای عميق افت ر ذھن نزديک  .ت

ت آزادی، در واقع چيزی نيست جز تصاحب دوباره. کنيم وقت، آزادی را حس می آن اب و درک کليّ تداوم ن ه  ن. ی خويشتن و بازگشت ب آزادی در اي
تن است معنا، ھم ّذت، اين. تغيير لّذِت تن و خوشی م ه واسطه ل ار ب ه واسطه» آزادی«ی  ب سنِّت اپيکوری ب ابِه  ه مش يی ـ و ن حزم و عدالت ـ معنا ی 

م می. کند اخالقی پيدا می با ھ ن،  ن و ت ّذت و سرخوشی مت مانم، ل به گ ت و پيوستگی به عبارت ديگر،  ايی، از درک کليّ ی از آزادی و رھ د و حّس آين
وزه را می شبيِه آن. آورند ھمراه می قتی نقّاشی دختر روی ک د، حس می چه نقّاش روی قلمداِن بوِف کوِر ھدايت، و د بين ه. کن ل و ای خوشی بی گون دلي

:شود اغما با آزادی درک می خواب و نيمه ی چند پک وافور، از طريِق استراحت فکری، در حالتی نيمه لّذتی که ھمراِه خلسه. غريب؛ ھمراه با آزادی
بزرگ، مثل اين. ام برداشته شد مثل اين بود که فشار و وزن روی سينه ه  ارم ک بال افک ه دن من وجود نداشت و آزادان رای  ل ب قانون ثق ه  ک
ودم. کردم ـ يک جور کيف عميق و ناگفتنی سر تا پايم را فراگرفت لطيف و موشکاف شده بود، پرواز می شده ب م آزاد  ار تن ِد ب يک. از قي

ين رنگ گر و گوارا ـ بعد دنباله دنيای آرام، ولی پر از اَشکال و اَلواِن افسون م گسيخته و در ا حل می ی افکارم از ھ ا و اشکال  شد ـ در ھ
ر از. کردم شنيدم؛ حرکت شريانم را حس می صدای قلبم را می. ور بودم که پر از نوازش اثيری بود امواجی غوطه رای من پ اين حالت، ب

 ]10[)١٣۵١:۴٢-۴١(ھدايت . معنی و ِکيف بود
ِر بيان. ست شناختی ھاست؛ پيش زبان ی ناگفتنی ژوئيسانس از مقوله -۶ يک ام انی ـ  نشدنی ـ در يا اگر به زبان دلوز بخواھم بگويم، عنصری غيرزب

اّده ای شکل توده«اين ميان ھست؛  اّده ای غيرداللت پذير که ماقبل زبان است، م يرنحوی، م ه گر و غ ه گون ه ب انی شکل نمی ای ک ه ای زب يرد، اگر چ گ
ھمين، به گمانم، اساس سرخوشی ]2[)١٣٨٣:٢٩۶استم، : نقل از(» .گيرد شناختی و کاربردی شکل می ای، زيبايی ای نشانه شکل نيست و به گونه بی

ن است ِر شکل.مت ن ام أثيِر اي ِر ت ا زي ا می پذيِر بيان اّم که سرخوشی و ذوِق برخورداری از آن نشدنی، تنھ سانی را  وانم ک تايم ت د، بس راوان دارن :را ف
» !خوشا خواندن؛ خوشا نوشتن؛ خوشا ھمآغوشی؛ خوشا آزادی«

اندر غـزل خويش نـھان خواھم: خواند العزيز ـ اين بيت می ھم خواجه بلفتح شيخ گفت، که يک روز قّوال پيش شيخ ما ـ قدس هللا روَحه: حکايت« ]1[
ه. ست عماره گفته: گشتن تا بر دو لبت بوسه دھم چونش بخوانی شيخ از قّوال پرسيد که اين بيت کراست؟ گفت صوفيان ب شيخ برخاست و با جماعت 

د اره ش ارت خاک عم نی، (» .زي رت  ]2[) ١٣٧١:٢۶٧ميھ تم، راب ه)١٣٨٣(اس ه ؛ مقّدم ر نظري ه ای ب م؛ ترجم ان  ی فيل روه مترجم ه کوشش(ی گ ب
ی پيام يزدانجو؛ چاپ اّول ؛ لّذت متن؛ ترجمه)١٣٨٣(بارت، روالن  ]3[) ی ھنری وابسته به حوزه(مھر  سوره: ؛ چاپ اّول؛ تھران)احساِن نوروزی

ران ؛ آنری برگسون؛ ترجمه)١٣٨٢. (شوارتس، سنفورد آر ]4[نشر مرکز : ؛ تھران)ويراسِت دّوم( ی؛ چاپ اّول؛ تھ اھی : ی خشايار ديھيم [نشر م
اه  مؤّسسه: ی ليلی گلستان؛ چاپ اّول؛ تھران ھای زمستان مسافری؛ ترجمه ؛ اگر شبی از شب)١٣۶٩(کالوينو، ايتالو  ]5 ايکلز، ]6[ی انتشارات آگ م

ران: ناخمن: ی مھتاب کالنتری؛ در ؛ ترجمه»درآمدی بر زندگی در داستان«؛ )١٣٨۵(لئونارد  ه؛ چاپ اّول؛ تھ ج داستان و دو مقال ی : پن ]7[نشر ن
ان  مک ]8[نشر مرکز : ی مھرداد پارسا؛ چاپ اّول؛ تھران ؛ ژوليا کريستوا؛ ترجمه)١٣٨۵(آفی، نوئل  مک ل، براي عشق و مرگ در«؛ )١٣٧٩(ھي

صص: ؛ ادبيات پسامدرن؛ چاپ اّول؛ تھران)گردآورنده(يزدانجو، پيام : ی پيام يزدانجو؛ در ؛ ترجمه»نوشتار پسامدرنيستی ١۴٧-١١۵: نشر مرکز؛ 
ات)بخش اّول(؛ اسرارالتّوحيد فی مقامات الشيخ ابی سعيد )١٣٧١(ميھنی، محّمدبن منّور  ]9[ ه، تصحيح و تعليق دکنی؛: ؛ مقّدم فيعی ک محّمدرضا ش

ران)١٣۵١(ھدايت، صادق  ]10[ی انتشارات آگاه  مؤّسسه: چاپ سّوم؛ تھران اردھم؛ تھ ير  مؤسسه: ؛ بوف کور؛ چاپ چھ ارات اميرکب ]11[ی انتش
ی سّوم  نشر ھزاره: ی فتّاح محّمدی؛ چاپ اّول؛ زنجان ؛ مفاھيم کليدی در مطالعات سينمايی؛ ترجمه)١٣٨١(ھيوارد، سوزان 
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 لذت آن سرخوشی مداوم
 

 
 

سر خوشی. شود، نه ديدنی است و نه فکر کردنی ھنر من زندگی کردن است، ھر ثانيه و ھر نفس کشيدن، يک اثر است که ھيچ کجا ثبت نمی نوعی 
ه توان تعريفی دقيق از لذت داد؟ آن خوشی بی مارسل دوشان آيا می. مدام است ق است سکوتی ک سودگی و خوشی عمي ا نوعی آ ان ب ه توام دازه ک ان

ذت است لبريزت می اق پس از ل ترين اتف د و بھ به از تعريف دادن در می.. کن انم،  وه می م ه واژگان درست جل زاران تعريف در لفاف د و يکباره ھ کن
رجيح داد نمی گری را ت ه آن دي ون ک ارادايم خاص اکن ق پ ر طب ه انتخاب زد مگر ب نوز روی صفت . توان دست ب ه ھرجھت ھ دام"ب در تعريف" م

نيداری،.. ھا مانم از گفتن دريچه ام اما به راستی لذت از کدام دريچه به درون ميخزد؟ و دوباره وامی دوشان از خوشی مانده ا ش داری باشد ي اينکه دي
دنی ا بيشتر فکر می! بويايی باشد يا خوان بازی ام نر نقش  ای اصلی در طبيعت و ھ ند رنگھ ندگی بشريت مان ه در پس ز ايی ک ای دوت ه تقابلھ کنم ب

ذت داشته می دان آن ديگری  کنند انگاری نتوانی به درک يکی از ورای ديگری دست پيدا کنی و انگاری ادراک ل ته(ھا در فق ا می) ھا نداش د و معن ياب
د در پس اين زنجيره ھمواره غايب است که حضور آن ديگری معنا می يبی . ياب ن واژه ترک دام"پس اي جا می" خوشی م د؟ و ذھن می از ک ر آي رود ب

شکل می واره روی حضور غايب، حضوری که گرچه ناپيدا است اما ھمواره حضور آن ديگری را  دا دارد و ھم که حضوری ناپي د مرگ  د مانن دھ
گم می شوی انگاری و آيا اينگونه است که خوشی مدام به وجود می. آورد لذت زندگی را به وجود می آيد؟ در دريچه منطق اما بين کتابھا و واژگان 

رده است" لذت" که حرفی ندارند از  ان ک ا پنھ ان داخل کتابھ فيدن. و او خودش را به يکباره بين ديگر واژگ !حضوری غايب دارد در منطق و فلس
ر روی و از اينجا پرتاب می. شوی خوانی سکوت کرده است و تو از وجود ھمين سکوت به يکباره عرق خوشی می انگار بين ھر خط که می شوی ب

ه می مانی که آيا می و می" لذت ھمگانی" " رد؟ و چگون بير ک انی تع ذت ماھيت  توان اين لذت را نوعی رضايت و آرامش ھمگ که ل انی"شود  "ھمگ
رسد در اينگونه حکمھاست که به نوعی به شناسانه معنا کرد؟ چرا اينگونه حکمھا؟ به نظر می توان لذت را در باب حکمھای زيبايی يابد و چگونه می

يدن. شناسی می رسيم و نوعی درک ھمگانی و توافق ھمگانی اما پنھانی در اينگونه حکمھا موجود است حکمھای ھمگانی در باب زيبايی لذت د ا  آي
ن  جا بي ا در اين ستن آن؟ آي با دان ذت"يک اثر ھنری يعنی زي ايی"و " ل ن" زيب يا بي ذت" نزديکی موجود است  کات"و " ل ظر می "ادرا ه ن رسد در ؟ ب

وان   برانگيز می باشد که سخت وسوسه يافتن به نوعی احساس رضايتمندی می مواجھه با چيزھای زيبا اولين تجربه حسی، دست ذت"ت دش در" ل نامي
ه  انتی مقول ان ک ذت"بي انه" ل ه نش وب می ی نماي ه ی محس ه رابط ردد ک رار می گ ايی برق ی و زيب ا داوری ذوق ی ب ای ی عل ر حکمھ ان ديگ ه بي د ب کن

داريم و رابطه. دھد که لذت زيبايی موجود باشد شناسانه در ھنگام مواجھه با يک پديده ھنگامی رخ می زيبايی ن اگر اين خصيصه را درست بپن "ی بي
ه خصيصه  را رابطه" ادراک لذت/ ادراک زيبايی"و " زيبايی/ لذت مدرن ک ھنر  ايی"ای ھميشگی بپنداريم پس در ھنگام مواجھه با آثار  حذف" زيب
ا کلی" ادراک شگرفی" در جھت" ادراک لذت"شود؟  جا می دھد اين فرمول جابه می" شگرفی و بھت"گردد و جای خود را به منش  می ر می ي وان ت ت

ذت را ناشی می د؟ گفت خود نفس درک يک اثر يا درک يک انتخاب از يک مجموعه خود ل ا چه سخت می! گردان خابی و ام با انت تی  ار وق شود ک
رو می دارد درکی روب ان ن ذتی برايم ار ل ا ب ر را درک می! شويم ام رده کنيم، مجموعه را می اث يم، خود انتخاب ک ايم، خود مسير را تشخيص شناس

م! ايم، اما نه کو، کجاست آن لذت بزرگ داده تم آن را درک کن سطه پس می! آن خوشی مداوم که من قادر نيس مام سف ه ت د ک ی بيني بود در ھايم ب ارزش 
به راستی آيا لذتی در شما...  است و ديگر ھيچ آمد اين نوشته واقع تنھا خوشی نوشتن، فکر کردن و غلغلک دادن مخاطب و خود چيزی که بود که پی
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ا ماشين. 4ساعت : دھد شه؟ جواب می پرسم عصر کی شروع می از مامان می. 64بھار سال . پنج سال دارم ی ھايم روی راه تا ساعت چھار ب ھای قال
ه و انتھای آنھا که به گلی قرمز ختم می.  من بودند ھای بازی آنھا جاده. ھای دور قالی را دوست داشتم ھميشه راه. کنم بازی می دند خان ھايم ماشين. ام ش

اط. کردم از راه بيرون نيفتم تا تصادف نکنم راندم سعی می ھای قالی می را که روی راه ه حي تم ب ازه داش عد اج ردم و ب ازی ک تا ساعت چھار ماشين ب
ود. بروم و دوچرخه سواری کنم اب ب ازه شکوفه. ھنوز آفت ه ت شود دور باغچه ک ج  ا ساعت پن در دور زدم ت د آنق ه زده بودن از دوچرخه. ھايش جوان

کارتون تلويزيون شروع شود. بردم سواری لذت می ا  طع می از اينکه وسط کارتون. آنقدر دوچرخه بازی کردم ت ا ق ه ھ ه جبھ د و اطالعي ھا را کردن
ه. 69تابستان سال . ده سال دارم. جنگيم آخه ما داريم با دشمنامون می. اند ھا خيلی مھم اين اطالعيه: گفت مامان ھميشه می. گرفت خواندند لجم می می ب

ام در کوچه دھد با دوچرخه مامان ھم اجازه نمی. آب و ھوايش را دوست ندارم. شھری کويری و خشک. خاطر کار پدرم به شھری ديگر کوچ کرديم
ھای چرخ. ھای حياط را دوست نداشتم ديگر موزاييک. شناسيم گفت ما اينھا را نمی قول دادم در کوچه با کسی حرف نخواھم زد، اما او می. بازی کنم
ه. اما آسفالت کوچه خيلی کيف داشت. خورد ھا سر می ام روی موزاييک دوچرخه ا چال تم چون سعی می حت م دوست داش ارش ھايش را ھ ردم از کن ک

اه می. ام خوب است کردم خيلی رانندگی و بعد احساس می. الستيک دوچرخه را رد کنم ان نگ ردم اتوبوس عصر از کنار پنجره به خياب سير ک ھا ھای ا
.74تابستان سال . پانزده سال دارم. ھايشان تنگ شده باشد کردم اينقدر دلشان برای بچه فکر نمی. ھايشان حلقه زده بودند شدند و مردم دور بچه رد می

تم منصبی. مقصد مرکز استان بود. کنيم به خاطر کار پدرم از شھر کويری کوچ می اما مدير جوان پدرم که صورت عبوسش را اصلن دوست نداش
ردم برای آخرين بار از پنجره. برای اينکه من ريش ندارم: گفت پدرم می. را که اليق او بود به پدرم نداده بود گاه ک ری ن .ی عقب ماشين به شھر کوي

ند. رويم بردم که به شھر بزرگتری می در دلم خوشحال بودم و لذت می. اصلن دوستش نداشتم پدرم را. کنار جاده ايستاديم تا بابا بنزين بز يری  رد پ م
با نگذاشت مرد می. گويا او برايش وامی که احتياج داشته فراھم کرده بوده. شناخت ما با تی داخل ماشين نشست. خواست دستان پدرم را ببوسد، ا وق

کرد يواشکی نگاھش کردم، اشک ردم مرد ھميشه فکر می. ھايش را ديدم که با دستش پاک  ه نمی ک ا گري ه ھ ه گري ا امروز ک د، ام رای کنن ا را ب ی باب
ھر روز. ام خوانی مشھور شده بين دوستانم به روزنامه. 79مھر سال . بيست ساله ھستم. کنند ھا ھميشه در دلشان گريه می اولين بار ديدم، فھميدم مرد

نه فکر می روی دانشکده می ی روبه عصر سه يا چھار تا روزنامه از دکه ا خا رفتم و ت شمس گ ا  ا ي ا مرتضی مرديھ ه دارد ي ود مقال مروز بھن ردم ا ک
ه بحث. نوری شايد. دانند چيست شايد رازی در دلشان دارند که ھر يک می. خندند اين روزھا ھمه می. الواعظين وی دک فروشی را ی روزنامه ھای جل

و اين تنھا يک حس. لذت دانستن را. توانم لذتی را حس کنم امروز ببرد در دلش می گذارد تا صبح و ھر کس که پولی روی پيشخوان می. دوست دارم
ا مينی ديروز بعد. دارم تا به دوستانم زنگ بزنم تلفن را برمی. بود رده بوس ازظھر جلوی يک مرکز خريد گرفته بودنشان و ب اد ب ه ناکجاآب ھای سبز ب

ه می. صدای من را که شنيد چند لحظه ساکت شد. دارد پدر دوستم گوشی را برمی. بودند کردم گري د احساس  ا می. کن ط در دلشان ام ا فق تم مردھ دانس
ار سراغ. خوانم خيلی وقت است ديگر روزنامه نمی. زنم ھا قدم می  زير برف. است 84زمستان . بيست و پنج سال دارم. کنند گريه می برای چندمين ب
د زنم کسی جواب نمی ھرچه زنگ می. کنم امروز ديگر در دفترش باشد آرزو می. روم وکيل می می. دھ رو ن به اب ا اخمی  ی وقت است. آورم حت خيل

ده ادی ش رايم ع يز ب ه چ رف می. اند ديگر ھم ايم را در ب اره رد پاھ يرم و برمی دوب ردم گ ودم را آن آرزو. گ ای خ ا می سوی آب ھ ا اين. بينم ھ ه ب ار ن ب
انواده درم. ام خ اطر شغل پ ه خ ه ب اجرت کرده. ن تانم مھ د بيشتر دوس در بی. ان رم اينق چ وقت در عم ودم رمق و دل ھي رده نب ا صحبت از اين. م روزھ

يزا دغدغه. کاوم کنم و از چشمان کسی دلش را نمی ای را بر لبی ھجی نمی ديگر خنده. ھولوکاست و حقی مسلم است ده ھای اين وکيل و و ايم ش روزھ
ذارنم. بينم و روزگاری که ديگر سخت غريب است خودم را در زندانی نامرئی می. است يد بگ ار و گنگ را با زا باشم. روزھای ت ظر وي د منت .باي
خالی شود کاش می. سوزد دلم برای ايران می. ھا ساعت پنج بايد پشت در سفارت کانادا از سرما بلرزم صبح تا دلش  ن بعضش. توانست گريه کند  اي

. کرد ھايش را با دست يواشکی پاک می يا مثل بابا که ريش نداشت، اشک. گريست کاش مثل يک مرد در دلش می. آخر خيلی دردناک است
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 دريچه
 
  بيورک گودمونزدوتير 

 ...و . به ترانه پاگان پوئتری از بيورک گودمونزدوتير ھنرمند ايسلندی گوش کنيد
 !و لذت ببريد
 :نام خواننده

Björk Gudmundsdottir 
 :نام ترانه

Pagan Poetry 
 سنگين و سبکدر دو نسخه 

 
  لّذت متن 

 ، نشر مرکز١٣٨٣ی پيام يزدانجو، چاپ اّول، ويراسِت دّوم،  روالن بارت، ترجمه
تارگان ورزش و ی بارت می ميسن کولی، درباره ا س ه در کشورھای ديگر، تنھ ود ک گويد که شھرتش در فرانسه ـ قابِل مقايسه با سارتر ـ در حّدی ب

يار  ميالدی در اثر سانحه١٩٨٠که در  ھنگامی. توانستند به آن دست يابند سينما می رانس را در اخت ژ دو ف ی رانندگی، در گذشت، کرسی استادی کول
 .شمار داشت ھايش، مخاطبان بی ی نظام آکادميک فرانسه نشسته بود و سخنرانی داشت و در اوِج قلّه

دھد که آثار ادبی محمول شناخت و دانش نيستند؛ بارت در کتاب، نشان می. ست در دفاع از خواندن و نوشتن ھايی نوشته ھا و تّکه گويه لّذت متن، گزين
شی از متن ی متفاوِت خوشی ـ يعنی لّذت و سرخوشی يا کامجويی ـ را از ھم تفکيک می بارت، دو گونه. اند بلکه، محموِل لّذت ی کند و دّومی را نا ھاي

نده وار برمی ھای خواننده که اّولی، از متن در حالی. وار عمل کند و اجزای متن را به ھم بپيوندد داند که خواننده بايد نويسنده می ه خوان ی ک خيزد؛ متون
 .يابد را در می ھای ادبيات، آن با ارجاع به اشکال و رمزگان

 
  تأّمالت 

 ، نشر ققنوس١٣٨۴ی عرفان ثابتی، چاپ اّول، اسفند  مارکوس اورليوس، ترجمه
ا او کند و می وقتی کسی تو را ناراحت می« ی، ب ن را بفھم بد چه برداشتی دارد؟ اگر اي خوب و  ه او از  پرس ک د، پيش از ھر چيز از خود ب رنجان
د ھم رد و خشمگين و عصبانی نخواھی ش ی خواھی ک د. دل م او باش ن فھ ا عي بيه ي د ش و از خوب و ب م ت د او را در اين. ممکن است فھ صورت، باي

 »آيا اين کار، خيلی سخت است؟. ست سوزی صورت وی گمراه و شاياِن دل در اين. شايد ھم فھم تو از خوب و بد با فھم او متفاوت باشد. ببخشايی
رد و در دوره١٨٠ تا ١٢١ھای  فيلسوِف رواقی ھميشه غمگين است که بين سال-مارکوس اورليوس، ھمان امپراتور دگی و حکومت ک الدی زن ی  مي

دگی ختی زن راوان ـ زمين ش س ی ھای ف رزه، ناخوش ه ل وار و طغيان جاگير و جنگ ھای ھم ای دراز و دش د ھ امی ـ دي ای نظ اِب . ھ أّمالت«کت ا» ت ي
راسل معتقد است که کتاب، نشان. مخاطِب کتاب ـ که مشتمل بر دوازده بخش است ـ خوِد اوست. ، احتماالً برای انتشار نوشته نشده است»ھا انديشه«
ه. برده کرده و از خستگی شديد رنج می دھد او وظايفش را چونان باری سنگين بر دوش خود حس می می ی اورليوس، امپراتوری بود که برای روحيّ

پراتور، از. ی فرودست بود فيلسوفی رواقی ولی از طبقه)  ميالدی١٢٠ تا ۶٠در حدود (در برابِر او، اپيکتتوِس غالم، . ھا را نداشت حکمران اگر ام
خواری سربلند ت و  اس، غالم از حضيِض خفّ ول توم به ق د،  ه دي اوج رفعت و جالل به پايين نگريست و در دل ھر شادی و شعفی، رنج و غِم نھفت

 . توان سراغ لّذت و شادی و سرور را گرفت کرد و ديد حتّا در دل رنج و غم ھم می
ھای متفاوت اّما نگاِه اين دو مکتب به زندگی و لّذت، نگاه. زمان با اپيکورگرايی پديد آمد گری تقريباً ھم ست که رواقی جھت نيز خواندنی کتاب، از اين

 .ھای اورليوس نمود پيدا کرده است و نيز در دّومی متغيّری بود ـ که بيش از ھمه در نوشته

 
  ھای شکسته بلوار دل 

 کار ، نشر روزنه١٣٨۴ی داستان، پرويز دوائی، ، چاپ اّول،  مجموعه
يل د و تحل ه پرويز دوائی، منتق ا ترجم ن اواخر ب ماالً اي ينما و احت ا س ه ب م را ھم اھو«اش از  گِر فيل ايی پرھي يم می» تنھ ندن خاطرات و. شناس ا خوا اّم

وار دل داستان. ھای شکسته باشد از ھمه بھتر، شايد قطعاِت بلوار دل. اند بخش ھايش بسيار لّذت داستان ی ھای بل ول ھوشنگ گلمکان ه ق ھای شکسته، ب
اد می. در ستايش عشق و زيبايی و رؤياست و کتاب، سرآمِد سبِک دوائی تانی جوانی ي اِز گرجس ر آن نوشته، از فيلمس د گلمکانی در درآمدی که ب کن

ه فيلمش را گلمکانی به جواِن فيلمساز می. ھای دوائی انداخته ش گلمکانی را به ياِد نوشته جوانی که فيلم. که در تاجيکستان با او برخورد کرده گويد ک
 .ست ای ايرانی ھای نويسنده اش بسيار شبيه نوشته کند که ساخته دوست داشته و اضافه می
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َد زبانی در کشورش، آن را داشته باشد تا به کمک فارسی» ھای شکسته بلوار دل«ای از  مند می شود نسخه فيلمساِز گرجی، عالقه انی،. را بخوان گلمک
 ».حاال منتظرم اين کتاب از چاپ دربيايد تا يک نفِر ديگر را ھم در اين عيش و لّذت و سرمستی شريک کنم«: کند طور تمام می اش را اين نوشته
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 ی آخر صفحه

 ھا ھا و عرب شغال
 

 
 

ه قامت بلند و سفيد عربی از پيشم گذشت؛ به شترھا رسيدگی می. مان خوابيده بودند ھمراھان.  اردو زده بوديم ھا ما در واحه ھا و عرب شغال کرده و ب
ھا دورم شغال. شد؛ شغالی در دوردست بود که ناگھان نزديک نزديک بود زار به پشت افتادم؛ کوشيدم بخوابم؛ نمی در سبزه. رفت خوابگاه خودش می

د ھای نرمشان انگار در زدن شالقی، چاالک و پرجان می تن. شد درخشيد و خاموش می رنگ کدرشان می ھای طاليی زدند، چشم ُغل می شغالی. جنبي
حرف ھام  م با از پشت سرم درآمد، خودش را زير بغلم کشاند، به تنم چسبيد، پنداری گرمايم را الزم دارد، و سپس جلويم ايستاد و تقريباً چشم در چش

يده کم مانده بود نااميد شويم، چون سال. بينمت خوشحالم که باالخره اينجا می. من پيرترين شغال در اين اطرافم«. زد ار انتظارت را کش ايم؛ ھای آزگ
ه ی اجداد مادری مادرم انتظارت را کشيد، و مادرش، و ھمه ادر ھم ن م شغال مان تا برسيم به اولي کن راست می. ھا ی  اور  ويم، حرفم را ب م» !گ :گفت

ب است« غال»عجي ا دودش ش زنم ت و ب رار داشت ال اده ق ه آم ل ھيزمی را ک ادم رفت ت ه دارد،  ، و ي ی تعجب می«ھا را دور نگ کنم، از حرفت خيل
يد، شغال پس شماھا چه می. زنم ام، و فقط دارم گشت کوتاھی در کشورتان می تصادف محض است که از شمال دوردست اينجا آمده انگار» ھا؟ خواھ

غال ند، حلقه ش ده باش ر ش تانه دي اده دوس ايد زي ش ش ن پرس ه نفس ھا از اي د؛ ھم تر کردن ان را دورم تنگ س می ش ود نف از ب ان ب د و دھنش .زدن
ما شمالی. آيی، اميدمان به ھمين جھت است دانيم تو از شمال می می«: شان درآمد که ترين سالخورده ان عرب ش که مي د  ه ھوشی را داري ا ھا آن گون ھ
ه:  برايت بگويم. شود پيدا نمی ات را می. خيزد ی ھوشی از تکبر سردشان برنمی ھيچ جرق ير می حيوان ردار را تحق ان، و م ا بخورندش ند ت د کش ».کنن

ه«: شغال گفت» .اند ھا در اين نزديکی خوابيده صدايت را پايين بياور، عرب«: گفتم جا غريب ه اين ه می واقعاً ک که ھرگز در تاريخ ای، و گرن دانستی 
ده باشيم؟. دنيا ھيچ شغالی از عربی واھمه نداشته است يد ش يان ھمچو قومی تبع ه م ه ب دبختی بس نيست ک م» چرا ازشان بترسيم؟ آيا قدر اين ب :گفت

ه ممکن است، ممکن است، من صالحيت ندارم در اموری که اين« يرون از زمين لی قديمی ھمه ب ين نزاعی خي ه نظرم ا م؛ ب ارم است داوری کن ی ک
ی باھوشی؛«: شغال پير گفت» .گيرد است، حتماً توی خون است، و شايد با خون پايان می و خيل ندتر؛ و ھمه» ت يدن ت ه نفس کش د ب شروع کردن شان 

ندان ھای بازشان بيرون می ای گاه از الی پوزه ھا آرام ايستاده بودند؛ بوی ترشيده زد ھرچند آن نفس می ھايشان نفس ريه ا د ط ب ه فق ده زد ک د ش ھای کلي
ديم«. توانستم تابش بياورم می ا سنت ق تی ب د مان می تو خيلی باھوشی؛ چيزی که االن گف يان می پس خونشان را می. خوان نزاع پا زيم و  يرد ري ا» .گ ب

م واھم، گفت ه بخ تر از آنک ی بيش اع می اوه، آن«: حرارت ان دف ا از خودش ان دسته ھ ا تفنگھاش د؛ ب ته کنن د تان را می دس ت» .زنن ان را«: گف منظورم
يده نمی ا قصد کشتن. فھمی، قصور آدميزادھا است که از قرار حتی در شمال دوردست پائ داريم م ه. شان را ن يل نمی ھم ان ی آب ن د از آن تميزم توان
اه می شان می ھای زنده ی تن خب، ھمان منظره. کند اکتر پن يی پ ه ھوا يل وطن گريزاندمان، و ب ن دل ه ھمي ه ب بان، ک ريم، در بيا ان است ب ه» .م ی و ھم

ا، پوزه شغال دگان از دوترھ يار نوآم له بس ان دست ھای پيرامون، از جم ا را مي ا پنجه ھ د و ب ايين انداختن د؛ انگار می  ھايشان پ کوشند ھا پاکشان کردن
يزم نفرتی چندان ھراسناک را پنھان کنند که دلم خواست يه يک جست از محفل زنم و بگر بيرون ب که می. شان  الی  ه در ح م ب يدم کوش خيزم، پرس :پا 

د و دندان اما نمی» پس خيال داريد چه بکنيد؟« ده بودن تم آم جوان پش جانور  د؛ می توانستم پا بشوم؛ دو  رو بردن پيراھنم ف کت و  بايست ھايشان را در 
يدم» .ی احترام ات ھستند، به نشانه گيران جامه ھا ُدم اين«: شغال پير به لحنی جدی توضيح داد. ھمچنان نشسته بمانم ياد کش د«: فر م کنن به» !ول اه  و گ

ه رسم اما کمی وقت می. کنند، اگر دلت بخواھد البته که ولت می«: پير گفت. گرداندم ھا رو می شغال پير و گاه به جوان ھاشان مان دندان گيرد، چون ب
رفتارتان رغبتی به برآوردنش«: گفتم» .مان گوش بده در اين ميان، به درخواست. ھاشان را شل کنند کم آرواره اند، و اول بايد کم را تا عمق فرو برده

شد، » مان نگذار که ناشی ھستيم، به پای«: گفت» .در من پديد نياورده است عی صدايش متوسل  دوھناکی طبي قات«و حاال نخستين بار به ان ا مخلو م
دان ای ھستم، جز دندان بيچاره با دن ط  د، فق خواه ب خوب  واه  رم» .دھيم ھايمان انجامش می ھايمان چيزی نداريم؛ ھر چه بخواھيم بکنيم، خ دان ن ه چن ن

ارباب،«. نمود ای می ھا به نظرم نغمه ھا با ھم زوزه کشيدند؛ در دوردست و ھمه شغال» ارباب،«: فرياد کشيد» خواھی؟ خب، چه می«: شده، پرسيدم
جدادمان پيش. خواھيم اين نزاعی که دنيا را از ھم دريده پايان بدھی ازت می ه ا ه ک ند انجامش می تو درست ھمان گون ی کرد د از دست. دھی گوي باي
ارد می مان از حضورشان پاک شود؛ بع ھا آرام گيريم؛ ھوايی برای نفس کشيدن داشته باشيم؛ تمام افق عرب به ک يد؛ بع گوسفندی که عربی  کشدش نيا
رده ايم و استخوان ی جانوران به مرگ طبيعی بميرند؛ کاری نداشته باشند تا خون مردار را بيرون کشيده ھمه پاک ک ما جر پاکی. ايم ھايش را  اکی،  پ

شريف چطور تاب می« -گريستند  ھق می ناليدند و ھق شان می و اکنون ھمه -» ...خواھيم چيزی نمی آوری که در ھمچون دنيايی زندگی کنی، ای قلب 
يد شان می ی چشم ی حدقه ی وحشت است؛ از ديدن منظره شان مايه ھا شان است، ريش شان است؛ چرک شياھی ی نازنين؟ چرک سفيدی و اندرونه خواھ

دت پس، ای ارباب، ارباب عزيز، با دست. شود برند، در گودی زير بغلشان سوراخ جھنم باز می تف بياندازيد؛ و وقتی بازويی را باال می ھای قدرتمن
بره» !گلوھاشان را با اين قيچی ببر يده از ک اطی کوچکی، پوش ا قيچی خي مد، ب ندان نيشی و در جواب تکان سرش غالی بدو آ زان از د ن، آوي .ی کھ

خب، باالخره اين ھم قيچی،«: داد، فرياد کشيد مان، که خالف جھت باد به سويمان خزيده بود و حاال شالق بزرگش را جوالن می ساالر عرب کاروان
ته شغال» !ديگر بس است ه ھا پا به فرار گذاشتند، ولی دورترک در دس د، ھم رد آمدن م گ ان کيپ يکديگر و خشک ای تنگ ھ ات چن ه ی حيوان زده ک

فرانتس کافکا
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رد آمده ار در آغل کوچی گ د و پيرامون انگ يطان ان انوس ش ان ف و می ]1[ش د سوس ژادش روا می. زن وداری ن ه ت ادمانه ک دان ش ه چن داشت عرب، ک
تند؟ پس می«: پرسيدم» .ارباب، از اين قرار تو ھم لذت اين سرگرمی را چشيدی«: خنديد، گفت می ی چيس ات در پ ن حيوان ه اي ی ک ه«: گفت» دان البت

ما درمی ھا وجود دارند، اين قيچی بيابان را درمی دانند، تا عرب ارباب، ھمه اين را می ا  ان ب وردد نوردد و تا پايان زم ه. ن زرگ ب ار ب رای ک آن را ب
ه. کنند؛ ھر اروپايی به نظرشان درست ھمان کسی است که سرنوشت برايشان گزيده است ھر اروپايی ارايه می ات مجنونان ن حيوان د اي ھا را ترين امي

م؛ آن ھمين است که دوست. اند، ابله محض دارند؛ ابله ا سگ شان داري ما اند؛ قشنگتر از سگ ھامان ھ مرد و. ھای ش ين، ديشب شتری  ن را بب حاال اي
تند  به زمين خورده و نخورده، شغال. مان بر زمين انداختند چھار مرد الشه سنگينی را آرودند و پيش» .امش اينجا آورده ه. ھا بانگ برداش داری ک پن

ه زمين کنان، شکم دل کشيدند، دل ناپذيرانه با ريسمانی می شان را مقاومت ھر کدام و می ھايشان را ب ان، جل د کش د، عرب. آمدن رده بودن ا را فراموش ک ھ
اکنون گلوی شتر را چسبيده بود شان از ھم يکی. کرد شان می زدود و افسون چيز را می نفرتشان را فراموش کرده بودند، حضور اين الشه بويناک ھمه

دان رد و دن رو ب اھرگی ف ه. ھايش را يکراست در ش د تلمب ه بيشتر می مانن د ھرچ ا عزم و امي ه ب انی را ی کوچک شورمندی ک ا آتش خروش د ت کوش
وار و ھمسان شان روی الشه بودند و پشته در يک چشم به ھم زدن ھمه. کرد تپيد و کش و واکش می ھای تنش سرکار می ی ماھيچه خاموش کند، ھمه

دند ار ش ه ک ون کاروان. دست ب ده و اکن االر شالق برن ن س ر گرده ور و آن اش را از اي ی ور ب ايين م ان پ د؛ آن. آورد ھايش اال آوردن ان را ب ا سرھايش ھ
ر پوزه شان ايستاده ھا را ديدند که پيش ربوده؛ عرب مست و دل نيمه تند اند؛ سوزش شالق را ب د و دورترک تشس د؛ واپس جھيدن .ھايشان احساس کردن

ود ھايی ريخته و بوی عفنش بلند شده بود، الشه جای اکنون در آبچاله ولی خون شتر از ھم ده ب ده ش د؛ نمی. جای دري تند در برابرش مقاومت کنن توانس
رفتم دوباره برگشتند؛ بار ديگر کاروان بازويش را گ رد؛ من  اال ب اب«: گفت. ساالر شالقش را ب و است، ارب ا ت د؛ می. حق ب ذاريم کارشان را بکنن گ

ند حيواناتی شگفت. وانگھی، وقت برچيدن اردو است، خب، ديديدشان ا بيزار در از م ه؟ و چق ستان» !انگيزند، مگر ن ا، مجموعه دا رانتس کافک ھا، ف
 1381الدين اعلم، انتشارات نيلوفر، چاپ دوم،  برگردان امير جالل

]1[ wisp-the-o-Will :ه نظر می فانوس شيطان، يا آتش مرداب، عبارت است از نور ضعيف و لرزانی که ھنگام شب بر سطح مرداب د ھا ب .رس
 .خود گازھا يا نوعی فسفرسانی باشد به ممکن است نتيجه احتراق خود
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 ی آخر صفحه

 

 :داريوش شايگان

ھويت ھمچون نمايش :بھار

نماييم ما دقيقن آنی نيستيم که می :سر ھرمس مارانا

رانم، پس ھستم می :سيما

!چگونه ھويت را گوگل کنيم :کالغ سياه

ھويت :ويس آبادی. م

يابی راديکال ھويت :مھدی انصاری

برھنگی با شير و بی شکر :نگين

ناپذير شر اجتناب :مخلوق

آن ھويت که يک ھويت نيست :اميرپويان شيوا

صابون ھويت :ساتگين

ای به نام ھويت  مساله :حميد صداقت

آنيوتا :آنتون پاولوويچ چخوف
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 ی اول صفحه

 تکه ھويت چھل
 

 
 

ی«: گويد اند، چنين می کف درباره اشخاص متعددی که در وجود انسان مأوا گزيده اری ِدلوکا نويسنده ايتاليايی در کتاب طبقه ھم ا جمعيت ھر يک از م
شته. مايه تبديل کنيم يابيم اين کثرت را به فرديتی بی در خود نھان دارد، ھر چند که با گذشت زمان تمايل می ما مجبوريم فرد بمانيم و تنھا يک اسم دا

دن عادت داده و نسبت به آن پاسخگو باشيم، از اين رو اشخاص متنوعی را که در وجود ما گرد آمده م، نوشتن کمک می اند به خاموش مان ا اي د آنھ کن
ابيم از ي تعاره» .را ب رد آورده، اس ود گ ددی را درون خ ا تصاوير متع نی اشخاص ي ان دارد، يع ود نھ تی در خ ا جمعي ر يک از م ه ھ ن فکر ک ای اي

ما ھر چه بيشتر بر ھويت. ھای يک ھويت معين حفظ کند گوياست، زيرا بيانگر موقعيت انسان امروز است که قادر نيست وجود خود را در محدوده
خويش را بيشتر نشان داده پذيری ھويت  بزنيم، آسيب  د جار  با صدای بلن ا ملت  گروه ي م خويش تأکيد کنيم، ھر چه تعلق خود را به فالن  انسان. اي

الً ھويت فرانسوی از. ھای ثابت و مطمئن نيست ای يکدست از ارزش امروز از آن رو دچار بحران ھويت است که ھويت ديگر مجموعه امروزه مث
چه می ه است و کس  ا گسترش يافت تا کل اروپ نه آن  ترده شود مرزھای فرانسه فراتر رفته و دام ن گس ره زمي ا کل ک ايد ت د ش ھويت ھمگون و. دان

ا نيست. رسد طلب است صرفاً از طريق نفی ديگران به اثبات خويش می يکدست مثالً ھويتی که منشا آن ملت يا دين انحصار بدان معن ه  ين گفت البته ا
ه فرديتی بی«شکل و نشان حل شده است، بلکه بدان معناست که تقليل شخصيت ما به سطح  که شخصيت ما در نوعی گدازه بی ديگر پاسخگوی» ماي

ان. انگارانه مدعيان، پيچيده و مرکب شده است واقعيت فردی مدرن ما نيست، که مستقل از اظھارات ساده ا و پاي ه ھمزمانی گفتارھ زيرا ھمانطور ک
القوه در ھای حاکم، به صدای مدفون گذشته جانی دوباره بخشيده و آن استيالی ايدئولوژی ھا را اعماق تاريخ برون آورده، ھمه سطوح آگاھی نيز که ب

که حتی از وجود ھايی خبر می کنند و از ھويت يابند، در کنار يکديگر ابراز وجود می وجود ما النه کرده بودند، فعليت می د  وديم دھن گاه نب م آ .شان ھ
ه ای از اشخاص گوناگون است، بلکه متوجه می بريم که وجودمان مجموعه کنيم، تنھا پی نمی درون خود را کشف نمی» جمعيت«البته ما فقط  شويم ک

دن ھايی ھستند که بعضی از آنھا به دور دست اين اشخاص در ضمن، آگاھی دايش تم ه زمان پي ا را در ھا، ب د و مراحل تکامل م ق دارن ھای کھن تعل
راه شمن. شوند زمان، متذکر می ده، خود را ھم ا ش ين صداھای احي ستپ ما ھمگام با ا ستانی ا ندل و ھای با ان روش يی، جوکي بان بودا يا، راھ ھای آس

سانه را گرد آورده» ھای قرون افسانه«ما در وجود خود ھمه . کنيم شھسواران در جستجوی جام مقدس احساس می م، تصاوير و ايم، اين اف ا مراس ھا ب
راد از چھل و اما منظور از چھل. رؤياھای جمعی خود در درون ما حاضرند ه از تکه چيست؟ م ی ک ا ھمگون ه فضاھای مختلف و ن تکه آن است ک

اھی است. لحاظ تاريخی و معرفت شناختی وجود ما را ساخته اند، در سطح واحدی قرار دارند سطح آگ يک  ما در نتيجه. ھر اقليمی معرف  ی  گوي
د. ايم فرآيندی که درک آن آسان نيست، ھمه اعصار تاريخ بشريت را به صورت در ھم آميخته در خود گرد آورده البته اين سطوح، حياتی بالقوه دارن

ين سطوح را در خود زييم و قالب اما از آنجا که ما در دنيايی با سطوح مختلف بازنمايی می. يابند و تنھا به ھنگام ارتباط فعليت می که ا ھای شناختی 
صورت اختالط امکان گونند، تجلی آن گرفته اند بسيار گونه ذير است ھا تنھا به  ه. پ ده الي ھای رنگ پري ه از وجود ردپا بر آن ک ا عالوه  ھای کھن م

بی ما از حالتی به حالت ديگر می. ناپذير آنھا نيز ھستيم خبريم، در تسخير جادوی مقاومت ھستی در درون خود بی يم  ن چرخش رس ه خود از اي آن ک
ستلزم. بينيم که از مھار و ھدايت آنھا عاجزيم آگاه باشيم و پس از آن که اين گذر متحقق شد، خود را دچار احساسات غريبی می ا م ر آنھ سلط ب زيرا ت

ه مشحون از. شويم ھای خيالی می از اين رو آرام آرام اسير آفرينش. ای برای تفسير است کليدھای تازه وح ضميرمان ک قديم ل ين رسوبات  البته اگر ا
انی را ممکن می ی درخش الل در تفکر می تأثيرات نھان است، خلق آثار ادب ی، سبب اخت مرو خرد تعلق د، در قل ه سطح التقاط کن ھای شود و آن را ب

دئولوِژی تنزل میسست پيوند  ار اي ه آن را در ک ه نمون اھده می دھد ک د مش ناع. کنيم پردازان متعھ ر اصل امت نی ب حاکم مبت انی ھمه گفتارھای  ھمزم
م نباشم. ارتفاع ضدين يا نقضين بود شم و ھ م با قول ميشل. من اينم، تو آنی، يا من اينجا ھستم، تو آنجا ھستی و غير ممکن است من ھ ه  ون ب ا اکن ام

ر  ان برداشت«س اع را از مي اع ارتف ی: الزم است اصل امتن گفت وا م ياحتی ش ير و س ه س ا را ب ن اصل م ه حس. دارد نقض اي اً ب ياحتی تقريب س
اليور سفر می ھايی نامانوس درنيامدنی در سرزمين ه و گ س، دانت وژی تر از آنجا که اولي ه در تکنول ان شدنی و ملموس ک ين حال آنچن ا ا د؛ و ب کردن
اع نقيضين را» .به بيان ديگر، شايد به جای کس ديگرم. رود امروزه نيز به کار می اع نقيضين، اصل اجتم اع ارتف ه جای اصل امتن د ب ابراين باي بن

د می. نشاند د زيرا بدين ترتيب انسان با بسياری ديگر پيون يرم«. ياب د ھويت افسون» .شمار از ديگران ای بی مجموعه: آری من جمعی کث زدگی جدي
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 ھويت ھمچون نمايش
 

 
 

ن ويژگی باعث می ھای ھستی خويش به گفتگو با مخاطبان می چون فاعل نھادی با آگاھی از شالوده ھويت ھم يِت ھر انسانی در پردازد و اي شود ھو
ه؛ آيد و انسانی که ھويت خود را از دست بدھد، مانند فردی ھويت عمری است که به سر نمی. اش قرار بگيرد مقام مافوق رار گرفت ا ق ست که در اغم
ايی بی شته است  ھويت انسان ]1[.بازگشت اغم اريخ گذ ر ت نی ب ن شدنی و مبت نتی تعيي ع س ا در Giddens, 1990, pp.37-38(]3[ھا در جوام ام

ته است عصر جديد به مدد بازنمايی تصاوير در رسانه ی ياف ده و امکان دگرگون ير ش مدرن نمی. ھا، دستخوش تغي سان  خود را ديگر ان د ھويت  توان
ندارد  ته بپ دی، (ھمان ھويت گذش خاص تعريف ]2[) 40، ص 1377احم ه، ناروشن، شخصی و  دار، چندگان ت، ناپاي درن ھوي ار م را در روزگ زي

ه راحتی نمی) 41، ص 1377احمدی، (ی تأويلی آن غلبه دارد  شود که جنبه می ن علت ب به ھمي ه و  رد؛ ھويت ب ی ب ستی آن پ ه درستی و را وان ب ت
ه آيا می. زنی پيدا کرده است سادگی قابليت الف نی ک توان ھويت اصيل و حقيقی را از ھويت جعلی، تقلبی و دروغين جدا کرد، به ويژه ھويت دروغي
ھای ھويتی ِ متفاوتی را ھای جمعی با سرعت، سھولت و گستردگی روزافزون نشانه اش نقش بسته است؟ در دنيای معاصر رسانه مھر قانون بر روی

انه ھای نمادينی که بر روی صحنه می ی ھويت پروژه. سازند در سراسر جھان منتشر می ھا و تصاوير موجوديت روند و به شکلی نمايشی توسط رس
ده ھای حاضر و غايبی که جھانی غالب را تشکيل می يابند؛ ھويت می ناخته ش به رسميت ش ی، جھانی  انی واقع د، جھ ليقه ھويت. دھن با س که  ايی  ی ھ

دل_ ھای راست ھمان دروغ_ھويِت محصوِل تصاوير انبوه . شوند افراد متناسبند و بر اساس اھداف ساختاری جامعه و مردم نمايان می ه واقعيت ب ب
ی دارد تا در عرصه يک تماميت ِواقعی که در راستای تصديق خود گام برمی: شود يابد؛ بدين ترتيب تصديقی ھمه جا حاضر می شود و عينيت می می

وايش را خود شود و رفتار و منش خود را مطابق با خصوصيات رفتاری جامعه تغيير می ھويتی که مانا می. زندگی مرئی شود که محت تی  د، ھوي دھ
شوند و بسياری ھايی که با انگيرش ھستند، توسط جامعه تأييد می ھويت. کند کند و زير نگاه خيره ديگران در زندگی روزمره دوام پيدا می انتخاب می

تاريخی می از اصول، روش و آداب زندگی و اخالق روزمره را به خورد مخاطبان می د دھند و به مرور طبيعتی  اه حتی ھويت. يابن ن گ ھای دروغي
ه وجود آورده شان را باور می گويند و خوِد دروغين به خود نيز دروغ می ه خود ب لی ک تند کنند و گاه قادر به بازسازی عوام د نيس ق ھويت. ان ھای خل

انه ديل انسان ھا، اولتيماتومی ساختگی و نمايشی توسط رس رای تب تی مسکوت و منفعل ست ب به موجودا الی تصاوير، سوژه. ھا  ه وجود ھای خي ای ب
انه. کنند ھای اصلی را کنار زده و ناپديد می آورند که سوژه می ر نگرش بحران محو ھويت واقعی در رس نی ب ه ھای ايده ھا مبت ر جامع اکم ب سمی ِح آلي
اھش می ھای انتقادی آورد، نگرش آلی بار می شود، زيرا افراد را ايده ای عظيم می آلی، منجر به فاجعه ھای ايده تحميل ھويت. است ق شان را ک د، اف دھ

ه. انجامد شان می کشاند و گاه به نابودی خود ِ واقعی نگرش و دانايی آنھا را از سطوح باال به پايين می ان در جذب ار ی ھويت مخاطب شی گرفت ھای نماي
ه توده توانند از ھويت روند، به اين ترتيب نمی شده و در راستای اھداف آنھا پيش می جر ب تی من ن فروپاشی ِھوي د و اي ر رون ی فرات سازی ھای تحميل

که نمی ھای واقعی و ساختگی اکنون در موقعيتی قرار گرفته ھويت. شود می ا اند  ان ب فراد و مخاطب ناخت، چنان شخصيت ا م بازش ا را از ھ وان آنھ ت
م می ھويت ی در ھ ای نمايش ختی می ھ ه س ه ب يزد ک ان آم را انس ت زي اب برگرف ا نق وان از آنھ ِب ھويت ت اوير غال ود را در تص ر، خ ای ھای ديگ ھ

ده بازمی بازنمايی ند ش ه ھويت. شناس بت ب ان نس ش مخاطب را می واکن ود ف ه خ و ب ه س ا را از ھم ه آنھ ايی ک اب و ھ ام در انتخ ز ابھ يزی ج د چ خوانن
ندرت خودآگاھی شان نيست، به طوری  ی اراده ه  اھش می که ب د شان ک سخير ھويت. ياب جز ت چيزی  اتوم  ن اولتيم يوه: ھای واقعی نيست اي برای ش ای 

. ھايی نيز صورت خواھد گرفت ھای ھويتی سرپيچی ی اين چالش سازی افراد با يکديگر و البته واضح است که در ميانه ھمسان

با نقشهMartin Scorseseبه کارگردانی  Departedاشاره به فيلم  ]1[ التی  ام و ؛ پليس اي با ن لی، او را  امحبوب بي رار دادن ھويت ن تاويز ق ی دس
ه دست آوردن ھويت. شان ھستند کند که مدتھاست به دنبال دستگيری ھويت جعلی در نقش نفوذی و جاسوس وارد گروه تبھکاری می اش بيلی برای ب

کاران در پليس» کالين«پس از دستگيری و گرفتار شدن تبھکاران، تمام اطالعات و ھويت وی توسط . رود تا مرگ ھم پيش می روه تبھ که نفوذی گ
التی ماساچوست حذف می امپيوتر مرکزی پليس اي ه از ک تر از يک ثاني ی و کم م زدن ه ھ دی، بابک ]2[... شود ايالتی بوده، در چشم ب ای. احم معم

. Giddens, A. "The Consequences of Modernity". Cambridge, 1990 ]3[. 1377نشر مرکز، : تھران. مدرنيته
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 نماييم ما دقيقن آنی نيستيم که می
 

 
 

ازيم مان را، از خودمان، در ذھن آدم خواه گويند ما ھيچ وقت قادر نخواھيم بود که تصوير دل می! * ھويت، ھا؟ ا ھيچ می. ھای ديگر بس د م وقت گوين
دادن تصويرمان در گويند که اين شکل می. ھای ديگر وجود دارد، به طور تمام و کمال دست بيابيم نخواھيم توانست به تصويری که از ما در ذھن آدم

ندگی می ترين خواسته ترين و بدوی ترين و ازلی ھا، از قديمی ذھن باقی آدم د ھای انسانی است که به ھرحال دارد در يک جمعی ز ه. *  کن يِت آدم ب ھو
ه شکل می در تقابل با باقی آدم. خودی خود، به تنھايی، وجوِد قابل ذکری ندارد ا است ک يرد و تعريف می ھ ان. شود گ ت، ھم ين ھوي پس بخشی از ا

که ھايی ھم که پيش می زنند و وقت ی ھويت ما حرف می چون معمولن اين ھمان ديگران ھستند که درباره. تصويری است که ديگران از ما دارند آيد 
اره م درب ان داري ی ی ھويت خودم ر م ان فک ی م رف م ان نمی کنيم و ح ه خودم ی ب اه بيرون ان نگ ر ھم ويم زنيم، از ش وانيم خالص ش ماسک و. *  ت

ا، انگار ھای اخير، بعد از قرن حاال، اين سال. *  ش ھای عمدتن نافرجام بشر در تغيير ھويت ھا را که يادتان ھست؟ تالش صورتک و پرسونا و اين ھ
که آدم يعنی که يک راه. کند ھا خلل ايجاد می خرده در اين حرف ای، چيزی پيدا شده که دارد يک وسيله ده  ا می ھايی پيدا ش شان را ھ د ھويت خود توانن

ان ازند، ھم ران بس رای ديگ ه دل ب ان می جوری ک د ش ری بدھ ير ديگ د تفس م نتوان ی ھ د و کس ر درست حواس. *  خواھ ن اگ د، ھمي ع کني ان را جم ت
ی باشد تواند به الگستان ھم می وب ه. *  ترين راه ساختن يک ھويت جعل دگی تجرب ا و کامنت الی وبالگ کردن البه ی زن بی دانی ھ د چيز جال م باي ا ھ ھ
يگارھا و قھوه. ھای مجازی ھا مجازی و رابطه با آدم. باشد ا و رختخواب س ات،. *  ھای مجازی ھ ل ھر آدمی در اورک ان باشد، در پروفاي اگر يادت

ن گروه ھا و کلوپ توانستيد در آن عضو جمعيت دسِت چپ، پايين، يک قسمتی بود که می ام اي د ھايی بشويد و ن د ديگران بگذاري ا را در معرض دي .ھ
ھا که به ھرحال، تا يک جايی ھيجان داشت تر از تِب پيداکردن دوستان و ارتباطات بين آن خيلی خيلی بيش. انگيزترين قسمت اورکات بود اين ھيجان

ود؟ ھويت شد که تا قيامت ادامه داد و می اين قسمت پايين، دسِت چپ را اما می. خوابيد ش می و بعد، عطش و شتاب اله چی ب .سازی دانيد اصولن مس
گويند مواظب واری، قدما می  به طوِر کاملن کليشه. *  خواھيد جوری که می آن. تان را بسازيد خود مجازی. اين که ھی به اين روش خودتان را بسازيد

ه صورت گويند آن ماسک لعنتی، پرسونا، کم بعضی عقال ھم می. کنيد شويد که تظاھر می شما به تدريج به ھمان چيزی تبديل می. باشيد تان کم چنان ب
داکردن می ه ج ل است چسبد ک ار حضرت في ين. *  ش ک ن ھويت مجازی، ھم ه اي ن ک ن وبالگ درد کجاست؟ اي تان در اي برای خود که  ا و بازی ی  ھ

يد و نمی يعنی می. تان نکند ايد، ول ھا ساخته ھا و اورکات دانی کامنت ان باش يد و خودت نی می. شود خواھيد آدم باش ه از نکبت يع ار کلم يد چھ ا و خواھ ھ
رده. شود تان بنويسيد، نمی ھای عشق دجوری حس ک يش می. *  ام اين را به شخصه ب م پ اھی ھ نده گ به طور فزاي ه  د ک ه ھويت ای، فکر می آي ی کنم ک

ده ملبس به لباس ذلت ھستم و مامور طراحِی چندتا پروژه. ذ. درست ھمان روزھای شلوغی که صبح در ارگان ت. چندپاره دارم ه. ی فکرنش ای از پل
ا 1900ای متروکه تا رستورانی در ارتفاع  مفلوک در شيب، مقابل سوله حی. متری از سطح دري امور طرا حِی  م ه طرا امورم ب د –ام چون م بخواني

م نمی در ذھن شريف. آن تصوير ذھنی که آقای سردار ژ –ی  کشيدن نقشه يد ھ ان را بکش د و خودت د راضی شان دارن ن تواني ه دست از اي يد ک شان کن
د، من –مزدی  به ھا ھويِت من به شکل آدِم قلم صبح. کارھا بردارند و به شمای کارشناس گوش دھند ندی بع ه يک سال و ا مزدش البته کارتی است ک

چار. است که چندان فرقی با يک روسپِی شريف ندارد –کند  ماندن در حصارھای اين سرزمين خالص می را از محبوس من کمی د عصرھا، ھويِت 
روم جلسات متعدد می. شوم ی چند تا کار خفن می ناگھان و با تعويض آن لباِس نکبت، بدل به مدير پروژه. کند شود و اعتبار پيدا می بزرگِی مقياس می

ه زمان، تبديل می در عين حال، ھويِت من گاھی به طور ھم. م را بدون بحث بقبوالنم م، حرف و توانايی اين را دارم که به چھار تا آدم زيردست شود ب
الن کشد و می زاد می سوزی که دارد از شير مرغ تا جان آدمی ديزاينِر دل تفاده از ف ه اس ھم ب انی شرکت را  نی و بازرگ مالی و ف دير  يد م سازد و با

ِت. ھای رفقا ی حريص نوشته شوم يک خواننده ھمين حدودھا است که می. فرمت و بھمان تيپ، راضی کند شد، ھوي ه تاريک  وا ک چند ساعت بعد، ھ
فک م را لب ھا معمارِی گروھی کردن در آن، روح شود مدير عامل دفتر طراحی کوچکی که ساعت من می يه ريز و  ده از ھای م را خسته و ر م را آکن
شوھرم، عاشق. کند دود می نه م، خسته ساعت که به حوالی نه رسيد، من  ه طرز خوش ام، گرس درم ام و ب دی، پ ه نيمه. آين ه نزديک می ب شوم، شب ک

نه. ش از وقِت خواندن، ھمان زمان مقدس قضای حاجت است ی رمان که تمام سھم شوم يک شيفته می مامورم،  ه  کرد، من ن ور  ه شب عب مه ک از ني
ده ام و روی تراِس خنک نشسته آدمی ھستم که در تنھايی خودم غرق شده. م، نه شوھر و نه پدر مديرم، نه طراح يره ش م را ام و پيپ ام و به تاريکی خ

ازه ی اين فرجام با خواب دارد و از پِس ھمه ھايی که نبردی بی با چشم. شوم ام و به عدم اسنجام دودش در تاريکی خيره می چاق کرده د، ت ا اگر برآي ھ
اقی ی را که دوست دارد، تا بی ش بگذارد و فيلم ش را در گوش شود يک عاشق سينما که ھدفون می ند و ب د سکانسی ببي ذارد ھوش نشده، چن ش را بگ

ين آدم. شود نمی. * ھای بعد برای شب ه ا رای من ک دد را يک سخت است ب ا نگه دارم ھای متع ا شرمنده. ج دتا از اين بعضی روزھ ا چن ا ی يکی ي ھ
د گاه خودشان را آفتابی می به ھای ديگری ھم ھستند که گاه وگرنه من. اند ھای مرسوم ھا که شمردم، پاره اين. *  شان ندارم شوم که وقتی برای می . *کنن

ده از جانب روبوت نمای فرستاده ، جايی که آن روبوِت انسان2ھای ترميناتور  ترين سکانس شده در يکی از حاالکليشه ذاب ذوب ش واد م ا، دارد در م ھ
ام شخصيت رود، در کشاکش اين محوشدن شود و از بين می می م خودش را در قالب آن ھا و آدم ش، تم طول فيل ه در  ايی ک وده، يکی ھ ا درآورده ب ھ

! ھيچ ھم که خطری برای بشريت ندارد، دارد؟. تا آخر ھمان ھيچ بماند. ميرند کشند و می يکی با فريادی خاموش خودشان را از درون او بيرون می
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 رانم، پس ھستم می
 

 
 
اريش در صورت: يا رای ي يوا، ب يان ش با سپاس از اميرپو أله  چطور ياد گرفتم نگران نباشم و در تھران برانم؟  ه١بندی مس د؛ ن !ـ تصّورش را بکني

ھوم  ای مف که. »من«گمانم حتّا تصّورش ھم دشوار باشد که فرھنگ و زبانی بيابيم، فاقِد ضميری گوي چ فرھنگی نيست  االً ھي وان گفت احتم ايد بت ش
تانی. ھا برايشان بسيار مھم بوده پس البد از آغاز، کيستی انسان. نداشته باشد» بود-شخص«يا ھمان » ھود پرسن«درکی از  رِد زمس اّما از آن روِز س

م ـ-، ھويّت، سوژگی و شخص»انديشم؛ پس ھستم می«که دکارت ـ پناھنده به آتِش بخاری از دسِت سرمای زمستان ـ گفت سِت ک بود، معنايی تازه ـ د
سوژگی، از. ی عصر روشنگری خواندند »سوژه«ميراث و يادگاِر دکارت و آن روِز سرد را . شد» خودآگاه«در غرب پيدا کرد و تبديل به مفھومی 

ت دان ياف تی چندچن تند. آن پس اھميّ م ھس ه ھ يار نزديک ب اھيمی بس ت، مف ا تفاوت. سوژگی و ھويّ ود را ب دان خ ته چن ن نوش ان سرگرم ھای در اي ش
تر، شکل روايی، داستانی و زبانی ھر ھاشان اشاره داريم ـ که از ھمه مھم بريم و بيشتر به شباھت ارزش با ھم ازشان بھره می کنيم؛ کم و بيش ھم نمی

امان ی الکان، از ميان سه نظم و سامان متصّور و اثرگذار بر کنش ، در نظريّه»زبان«ـ ٢. دوست نی س نی ـ يع الی«ھای  ھای روا ادين«، »خي و» نم
ژه دارد زبان در نظريّه. خوان است ھم» نمادين«ـ بيشتر با نظم » واقعی« ا نمی. ی الکان، بسيار پراھميّت است و جايگاھی وي اِه او م م در نظرگ تواني

دبين است ی الکان، شأِن زبان را گرامی می اّما ھرقدر نظريّه. خارج از زبان زندگی کنيم الی ب کودک ـ. دارد، به گمانم به ساماِن خي الی،  ِم خي در نظ
خوِد. شدن و شباھت و انطباق، دست و پا کند کند ھويّتی برای خود از طريق يکی برد ـ سعی می ی آينه نام می جا که الکان از مرحله آن ه  ا ک ا دريغ اّم

ته انديشد و ھست و اتّفاقاً گمان می ی روشنگری که می دکارت و سوژه» خودِ «باثبات و ھويّت واقعی و قابِل شناسايی ـ ھمان  الم نشس کند در مرکز ع
ه دوره. چنين است کنيم اين که خيال می مان با واقعيّت، متناظر نيست؛ در حالی ھای ی ما از ھويّت ايده. ست»خيالی«ـ  درن الکان از ھمين منظر ب ی م
بر کاواِن آمريکايی نظير فروم را نقد می و از ھمين جبھه ھم روان. کند بر جھان تقّدم دارد ای که انسان خيال می تازد؛ دوره می دازه  کند که بيش از ان
ی ساختارھای اجتماعی ـ و مھمتر از ھمه، زبان ـ را در خود جای ـ فراسوی امر خيالی، امر نمادين قرار دارد؛ نظمی که ھمه٣. تأکيد دارند» خود«
د؛ ترتيب، زبان ـ و به تَبَعِ آن سامان نمادين ـ جھان ويژه و خاص خود را شکل می به اين. دھد می ت را منعکس نمی دھ ه واقعيّ د، بلکه آن  چراک را کن
کند ـ ما ھمواره در تالشيم ھويّت خود را با تفسير ديگران به ھر شکل، مطابِق نظم نمادين ـ که ويژگی غير شخصی جامعه را نمايندگی می. سازد می

بت نيست اّما، اين ھويّت ھيچ. و جامعه بسازيم اه ثا ی و اصيلی موجود نيست. گ ت حقيق چ ھويّ بان، ھي دان ز ه در زن ل آن. چراک چه وجود دارد، تقلي
ً «ـ ھمين، ۴. »ھستيم«ی مايی که، صرفاً  ی خودمان است؛ درباره مان درباره توھّمات شکل می» صرفا اماِن واقعی را  ه س ودن است ک د ب سامان. دھ

ادين، برش زده که به واسطه در يک کالم، امر واقعی، جھان و تجربيات آن است، پيش از آن. واقعی، ھمه چيز ھست و ھيچ نيست ی زبان و امر نم
ـ است: امر واقعی، ھمه چيزست. شده باشد چ نيست، چون نمی. تماِم دنيا ـ يا به تعبير جيمسون، تاريخ  ی، ھي وانيم آن ول م ت توصيف. را توصيف کني

ادين شدن نمی شدن سر باز می» سيمبواليز«که، امر واقعی از  نيازمنِد واژه است و واژه، متعلّق به ساماِن نمادين؛ در حالی ار نم ِر ب رود و زند و زي
ندارد ترين نکته شايد کليدی. کند از آن شانه خالی می ا امر واقعی تطابق  ه نعل ب ا ـ طوری. ی اين نوشته آن است که امر نمادين نعل ب اِن م ه در مي ک

وژه ه س ادين يّک ِت نم چ رواي انی ـ ھي تی نيست ھای انس چ حقيق ر، ھي ارِت ديگ ه عب ا ب ی نيست ـ ي ر واقع ر. ای از ام ی، ب ر واقع تی از ام چ رواي ھي
ق: ايم درست مشابه ھمان که از الکان آموخته. ھای ھندسی سر و کار داريم»مجانب«ما تنھا با . ش منطبق نيست»اصل« مدلولش منطب ر  ھيچ دالی ب

د چه احتماالً می اّما برخالِف آن. افتند کننده بيايد که اين دو ـ ساماِن نمادين و واقعی ـ دقيقاً روی ھم نمی ـ شايد در ديد اّول، ناراحت۵. نيست يم باي انديش
شناخته نمی ھا ھويّتی نداشتيم و به مثابه گفت چه خوب که نظم نمادين و نظم واقعی بر ھم منطبق نيستند؛ که اگر چنين بود، ما انسان سوژه  شديم و ی 

ژه ما، سوژه. شناختيم نمی برش وي ھا،  بان و نماد ا ز ه ب م ک وان را داري ين ت زنيم و آن ھای انسانی ھستيم، چون ا ر نظم واقعی ب ان را ب به ی خودم را 
ه ان تّکه گون م ی خاص خودم ه کني ون می. تّک م چ ير کني يريم و تفس وانيم تصميم بگ ير اين. ت وژه در غ ای س ه ج ايد آدم صورت، ب انی، ش ی ی انس آھن
ا می آھنی آدم. بوديم می ت را اّدع ا واقعيّ که تطابق ب ادين ـ  ظم نم انوِن ن ق معيارھای ق د ـ عمل می ھايی که طب د تصميم و انتخاب کن رديم و فاق ھای ک

ه۶. خوريم ای که گاھی به آن برمی تجربه. شخصی بوديم ه، ھنگامی ـ نمون ين تجرب ته ای از ا ه در خودرو نشس ی. رانيم ايم و می ست ک انی طوالن زم
ه آھنی ما آدم. آوريم که بعدھا اگر مرور کنيم، اصالً مسيرمان را به ياد نمی طوری. کنيم شود و ما در بزرگراه جاّده را طی می سپری می ان ب ھای فرم

ن وضعيّتی. که تصميمی بگيريم و انتخابی کنيم آن دھيم؛ بی ای از اعمال را انجام می اختيار تحِت لوای قانون نمادين، سلسله دستی ھستيم که بی در چني
ه اختيار می در حال و ھوای خودمانيم و بی: برگرديم به مثالمان. ی انسانی ھستيم ھای سوژه ما فاقد ويژگی وت و ب رانيم که ناگھان در وسط مسير خل
ه امر واقعی، بی. اکنون با تجاوِز امر واقعی مواجھيم. آيد مان می وار از جلو به سمت ھا، کفی، خودرويی ديوانه قول راننده ی اذن و اجازه، داخل تجرب

به سرعت بپيچم و مسيرم را منحرف کنم؟ ترمز کنم؟ ترمز دستی را بکشم و پايم: گيريم زنيم و تصميم می چه بايد بکنيم؟ دست به انتخاب می. ما شده
ھر ون،  را روی گاز فشار بدھم تا در جھِت حرکت خودروی متجاوز برگردم و از مھلکه بگريزم؟ تنھا فرياد بکشم و خودم را به تقدير واگذارم؟ اکن

بدل می سوژه  ه  ه در فصل مشترِک سوژه. شويم تصميمی که بگيريم؛ ھر طور که بخواھيم با تجاوِز امر واقعی به امر نمادين تا کنيم، دوباره ب ای ک
مادين در تقاّلست ژه و واژه است: سامان واقعی و ساماِن ن حد فاصل اب ه ـ اين٧. سوژه،  ا سوژگی را تجرب ان بارھ ران خودم ه در تھ طور است ک

ير مسير می آَوَرد؛ ھر وقت که حواس کشيدن ما را به خودمان می ھربار که ماجراجويی، با اليی. کنيم می ھان تغي راه ناگ د و ھر پرتی، وسِط بزرگ دھ
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بان اصلی، کسی بی ندن در خيا ه وقت را ا از فرعی وارد می زمان ک ه می شود، آن محاب ت و سوژگی چه تجرب ان را آن. ست کنيم ھويّ ه خودم اه ک گ
. ست کنيم ھويّت و سوژگی چه تجربه می کنيم، آن ی خاطی می گوييم و لعنتی حواله گاه که زير لب، ناسزايی می کنيم يا سرزنش، حتّا آن تشويق می
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 !چگونه ھويت را گوگل کنيم
 

 
 

ه در اينترنت است ترين  آھای ملت، ساده ی. راه برای نوشتن يک مقاله، گوگل کردن موضوع مقال افتن مطالب ين جستجويی ي ترين خاصيت چن بزرگ
توانيد خود را نويسنده آن تصور کنيد و با استعانت کشيد اما در طول يک کليک می است که اگر قرار بود به ذھن خود شما خطور کند قرنھا طول می

 .از فرامين کپی و انتقال آنھا به صفحه خالی مقاله، خودتان نويسنده شويد
 

ان می ھايی می کنيد عموما به گزاره وقتی ھويت را جستجو می ه نياک ام رسيد که در نھايت از شما يک فقره شخص بدھکار ب ه بزرگترين اتھ سازند ک
ن. چه خوب و چه بد. دانيد چيست اند و شما نمی چيزی است که آنھا انجام داده شما عدم نگاھبانی و حفاظت از آن کردن چني برای دو قبضه  ماً  و عمو
سخت است کنند و از آن عبارتی می آميزی مفرط می ای ديگر دچار ھم بدھکاری واژه ھويت را با واژه يار  ه راه در رو آن بس ازند ک د ھويت. س مانن
 ...ای، ھويت نژادی، ھويت زبانی، ھويت ملی، ھويت دينی، ھويت قبيله

 
ما خطور رسيد که تا قبل از آن تصور می ھايی ھم می کنيد به گزاره وقتی ھويت را جستجو می) يعنی اونطرف(از طرفی ديگر  ھن ش کرديد تنھا به ذ

ين زمانی می کرده و کمی تا قسمتی ناراحت می ا اصوال در چن ته ام شابھی داش ما ذھن م ل از ش که کسی قب ظر شويد  د ن ثال تايي اھد م نرا ش د آ تواني
 .خودتان فرض کنيد

 
يعنی رابطه.ای برسيد مشکل بعدی شما ايجاد رابطه بين آن مفھوم با خود شما خواھد بود اگر کمی تا قسمتی شانس بياوريد و در تببين ھويت به نتيجه

رد صد البته که اين را ھم می. شخصيت با ھويت د ک توھم خواھ ما. توانيد گوگل کنيد اما يادتان باشد که گوگل کردن يک عبارت بيشتر شما را م از ش
تی مثال نمی. شناسد چه پنھان گوگل رابطه را نمی ه تضاد ذا ا ب د ت اين فرض کن دام تعريف شخصيت، متب ل ک داند بايد کدام تعريف ھويت را در مقاب

 .نرسد
 

تان. شود ايتدا شخصيت خودتان را گوگل کنيد در چنين مواردی پيشنھاد می عال خود د و ف اما يادتان باشد برای جستجو فقط کلمه شخصيت را ذکر کني
چ. نتايج حاصل از جستجوی شخصيت بيشمار است. را حذف کنيد ه ھي يد ک جه جستجو را بخوان يون نتي د ميل ه چن ه. اگر حوصله کنيد ک ا اگر عجل ام

ن. داريد ھمان اولين نتيجه را انتخاب کنيد البته کمی شانسی خواھد بود اما چون از نظر الگوريتم جستجوی گوگل بيشترين مراجعه را داشته بنابراي
 .اند و چه بسا شما از ھمان اکثريت باشيد مربوط به اکثريت کسانی است که در جستجوی شخصيت خودشان بوده

 
انی. پس از درک ھويت و شخصيت، شما نياز به تعيين معيار زمان داريد تی، در چه زم ا چه ھوي نه شخصيتی، ي شما در. يعنی چگو ه  ه ک صد البت

ه حادث. ايد به گذشته نيز مربوط نيستيد و بايد در زمان حال جستجو کنيد کنيد و چون ھنوز نمرده آينده زندگی نمی اما يک فرآيند بغرنج در اين مرحل
 .شود می
 

چه يک لحظه قبل و چه. يعنی قبل از پيدايش آن توسط شما موجود بوده است. ھر آنچه قابل جستجو کردن باشد متعلق به گذشته است! از نظر فلسفی
ود. يک قرن قبل د ب ند دوران کودکی است. بنابراين نتيجه گيری شما از جنس کشف خواھ باترين فرآي ردن زي ه. کشف ک ابراين کودکان  شکل ترين بن

تنی فه، دوست داش فه است ترين فلس وع فلس ال می.  ن ال مح ان ح تجوی شخصيت در زم ه، جس ل کودکان ن دلي ه ھمي ج ب ان نقطه بغرن ن ھم د و اي نماي
 .ماجراست

 
اينکه شخصيت شما در چه. بخشی برای زمان بيابيد يک گام ديگر در پيش داريد و آن مکان است اگر شما بتوانيد با استعانت از گوگل نتيجه رضايت

د تی باش ه مکان. زمانی و چه مکانی بايد در بر دارنده چه ھوي ا تجرب شما را ب ق گوگل  ابی از طري نا می ي ا آن را ای آش شنائی ب ا بحال امکان آ د ت کن
 .ايد و آن مکان يابی از باالست نداشته

 
شما بستگی دارد تمامی تجربه و آموزه د  به ق ه  ان ھميشه. ھای شما از مکان در طول زندگی مربوط به ارتفاع پائين است که صد البت ق برايت ال اف مث

ندی خودش کنيد افق به لبه تبديل می يک ھدف بوده است اما وقتی با استعانت از نقشه گوگل مکان خود را از آسمان بازنگری می شود و ارزش ھدفم
 .دھد را از دست می

 

کالغ سياه
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از  اگر بخواھيم از مسير اصلی بحث که ھمانا نحوه گوگل کردن ھويت است دور نرويم می ورد ني وانيم عوامل م ان و مکان(ت ه) شخصيت، زم را ب
کرده و در ازای دريافت حق صورت پيش ر فرض تصور کرده و در چند ساعت يک مقاله جانانه پر از استدالالت متقن از روی اينترنت کپی  التحري
 .ارائه دھيم

 
به مستنداتی که در چنين نوع نگارشی بسيار متقن می برای رجوع  ا  ن حرف با کمی نوشته و حجاری و اي ديمی  نای ق نمايند عبارتند از چندين عدد ب

ره چند فقره کتاب خطی و خاک گرفته به زبانی که کسی نمی. مطلب داقل يک فق تان، ح ثل و داس فھمد، چندين بيت شعر و عبارات نغز و ضرب الم
 ...نامه دراز و فيلسوف مرده که بتوانيم ھر حرفی را به او منتسب کنيم، چندين نقش و نگار کج و معوج و قديمی، يکی دو فقره شجره

 
د و نگران ھويت بالش بگذاري ر  ال سر ب مش خي ا آرا د امشب ب دردتان بخورد و بتواني به ھر حال اميدوارم که نتايج پيش فرض جستجوی ھويت ب

. نياکانمان که چنين کردند و جواب داد. فرزندانتان در آينده نباشيد
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 ھويت
 

 
 
ر نمی. ھويت و تصلب فارغ از اينکه عناصر ھويت چه باشند، عناصر مربوطه حتما ً متصلب و سنگ شدھاند -الف ديل را ب ير و تب د ھويت تغي .تاب

ا ھويت ماست. مليت ما ھويت ماست. تغيير و تبديل يعنی مرگ ھويت اس پوشيدن ھويت. دين و مذھب م ا لب ا ت ام شئون حت ا در تم دگی م طرز زن
م دارد. بطور کلی سنن ما ھويت ماست. ماست اس داشت. اين موضوع، يعنی ھويت حکمی ھ يد پ ه. ھويت را با ا را ھدف گرفت ه ھويت م آنکس ک

سخت و استوار -ب. ھويت خط قرمز است. باشد دشمن است ھر آنچه  ه در آن  شد ک ھويت و دنيای مدرن اگر دنيای مدرن به گفته مارکس دنيايی با
ی وا م ه ھ ود و ب ت است دود ميش رگ ھويتھاس ای م درن دني ای م س دني اد دارد. رود، پ من زي ه دش ن مدرنيت رای ھمي منان. ب ت دش داران ھوي پاس

ين مضحک است-ج. مدرنيتھاند ه ريش ھويت. ھويت و نويی ھويت، افتخار فرد و گروه و ملت است و ا ند ب ه در ميرس و ک کار ن ھای متصلب و اف
وند،" الھکم التکاثر حتی زرتم المقابر"اسالم بر عرب جاھلی طعن ميزد که . خندند متحجر شده می طعن بر افتخاراتی که حتا در گورستان دنبال ميش

تند يده باشد. و البته چه جای تعجب که ھويت خود را پاس ميداش را رس شخند ف تی ديگر از ري ايد نوب سر. امروز ش ر  يز ب روز ن داران ھويت ام پاس
دارد ور ن ريم موضوعی جز نبش قب ا مفتخ ريم و م ا مفتخ تادھاند و م ا ايس ای تعجب. گورھ ه ج ا چ يز مضحک است ام ن ن ت -د. و اي سرقت ھوي

يت، سرقت ھويت است مضحک تند. تر از پاسداری ھو ان ھس نوع سرقت تازي ن  شد از دانشمندان. پيشگامان اي ی نوشته با ه عرب کس خطی ب ھر 
از آخر نام ازھری حذف» ھروی«خوانند، تھذيب اللغه نوشته ازھری ھروی را چند روز پيش از نمايشگاه تھران خريدم بر تارک کتاب  عربش می

لل. نام خليج فارس نمونه ديگر. شده در سالھای بعد حتما ً در داخل کتاب ھم حذف خواھد شد الزم به نمونه دادن نيست، از اين قبيل امور در رفتار م
ند ترکھا مثال که تا پارسال مولوی را شاعری ترک می. مختلف مشاھده ميشود م در! ناميدند امسال نوروز را جشنی ترکی خواند ن و مغولستان ھ چي

ند چينی. نسبت دادن چنگيز مغول به خود دعوا دارند ا او را پادشاھی چينی ميدان اال. ارزش ھويت -ه. چنگيزخان مغول را. ھ منظور از آنچه در ب
ه ھويت. بيشتر از ارزشگذاری منظور شناختن ھويت است. ارزش است بيان کردم اين نيست که ھويت بی م ک ندگی ميکني ا در کشوری ز ه م ان ھم م

انواده. از ھر طرف که بروی سرت به سنگ ھويتت ميخورد. ھويت سنگ راه است. ھويت خط قرمز است. چيزمان شده است نھادھای سنتی مثل خ
ذاری و حکومت دائم مراقباند که شما پايت را از سر قبر پدرت آن ور رد. تر نگ اماندھی ک د س اس پوشيدن را باي ا لب اماندھی. حت د س ه چيز را باي ھم

ه بيش از آنکه. کتابھا، فيلمھا، امواج و و و. کرد ن حد از پاسداری ک ا اي ه ب حال حاضر دارد و ن ھويت ارزشمند است اما نه با اين قلمرويی که در 
ه. ھا را نداشته باشد تا جانش قدری نفس بکشد خواھد فرار کند برود به جايی که اين ھويت آدم دلش می. گريھآور باشد خندھدار است ه است ک اينگون

ه ھويت شناسنامھای برای فرد ھويت بی ل موجب ناراحتی ارزش ميشود ؛ مثل آدمھايی ک ه ھر دلي ی. شان است شان ب موارد ھويت ب ن  ارزش در اي
. است و فرار بر قرار مرجح

ويس آبادی. م
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 يابی راديکال ھويت
 

 
 
تی، بی: "نويسد  می٨٠ی  ژان بودريار در توصيف آمريکای دھه. 1 ی، اسراف، اينجا جھانی است که از ثروت، قدرت، خرف ايی، بھداشت روان اعتن

شده و پوسيده است فقر، بيھودگی، پوچی تکنولوژيک، خشونت بی د  امال فاس ته از. ھدف، ک شی از ريشه داشتن بلکه برخاس نه نا و سرزندگی آن 
روش بی د و ف ار و خري يز در ک ه... ريشگی است، نوعی سرزندگی متابوليسمی، در روابط جنسی و اجسام و ن قتی يگان ندارد و تی  چ حقيق ا ھي آمريک

به وجود می زيبايی جسمانی به وسيله جراحی پالستيک به وجود می ه آيد وقتی يگانه زيبايی شھری به وسيله جراحی منظره  ه نظر ب قتی يگان د و آي
ه وجود می يله جراحی نظرسنجی ب د وس وع انسان در پيش است... آي رای کل ن ا مھندسی ژنتيک جراحی پالستيک ب دار از 1."و حاال ب او در دي

کند به سان او تھران امروز را به تصوير نويسد که آدمی را وسوسه می نظيری می نيويورک، لس آنجلس و ديگر شھرھا و اماکن امريکا سفرنامه بی
ی تمام چيزھايی که بايد درباره: "ھای او از آمريکای آن زمان با اکنون تھران قرابت خاصی پيدامی کند ھا و توصيف بکشد چرا که بسياری از تحليل
نه اصل و نسبی را آمريکا از مسئله اصل و نسب طفره می... اش بدست آورد شناسی رفتار رانندگی توان از انسان جامعه آمريکايی دانست می رود، 

ه ]1[."ای را؛ ھيچ گذشته و حقيقت بنيادينی ندارد دھد و نه اصالتی اسطوره پرورش می ن نظر است ک ر اي ھرچند او دقيقا در قياس آمريکا و اروپا ب
به درستی" آيند شوند مدرن به دنيا می آنھا مدرن نمی. "دار و دوبله شده است آمريکا نسخه اصلی مدرنيته و اروپا مدرنيته زيرنويس ين اساس  و بر ا

ھای دمکراسی و پيشرفِت ديد آنھا از جھان ھمواره ورای ادراک ما خواھد بود درست ھمانطور که کشورھای جھان سوم ھرگز ارزش"کند  تاکيد می
ه"ناشی از ھمين امر است که ممکن است باعث شود ] اروپاييھا[  و افسردگی ما." تکنولوژی را ملکه ذھن نخواھند کرد ...فردی اروپايی برای مقابل

د خواری می ھا و آدم ھای انتحاری، عياشی به فکر مرگ و قتل، قتل ا آن کلنجار می ]1[."افت افرت ب ار در حين مس ِن بودري ه ذھ رود، پارادوکسی ک
ردی و افکار خصوصی شود و در نتيجه مسئله و پرسشی است که ھر مسافری در تھران با آن مواجه می ِت ف ه ی اضطراب و شوک سفر، ھوي اش ب

ون دانشجوی. گويند بودريار برای فرار از اين مخمصه زودتر از موعد مقرر به مسافرتش پايان داده و آمريکا را ترک کرد می. ريزد ھم می ا اکن ام
ن چالشی شده، ھويتش تکان می ير چني يد شھرستانی که به خاطر قبولی در دانشگاه در مواجه با شوک شھری درگ ته و با راری نداش خورد و راه ف

ا از ھم. 2. ی اصلی ماست بماند؛ مسئله ون م تند، و در اکن درن ھس به شھری م ه معرف اصلی تجر دپارگی، شوک و سرگشتگی ھم گسيختگی، چن
ر مال می ، تکه)شھر ناقص الخلقه-يی ازجھان نمونه(ھويت فردی در مواجه با شوک تھران  يتی و ساختاری سوژه ب ده و خال ھو ا. شود تکه ش اساس

ر شود راند اما نھايتا نمی سوژه يک خال برسازنده بنيانی است که فرايند سوژه شدن را به پيش می" مل پ طور کا به  د سوژه نمی. تواند توسط آن  توان
د ام خود را بيابد يا به اينھمانی و ھويت ھستی ن...) زبان، فرھنگ،جامعه (   در متن نمادين ناختی کامل دست ياب ام . ش استخوانی"سوژه ھمواره در مق

ناممکن در معرفت تروماتيک عدم امکان حل و فصل غايی پرسش"شوک ناشی از بحران ھويت و  ]2[."ماند باقی می" گير کرده در گلوی دال ھای 
اره کند که مجبور می فرد را دچار اضطراب نگرانی و سرگيجه شديدی می..." مورد ھويت، تقدير،الوھيت رای ساخت دوب خود و ب اع از  شود در دف

پرتاب شدن به محيطی"ی  اميد مھرگان دانشگاه را برای دانشجو به مثابه. اش در برابِر شوک جذب، دفع، حل و کنترل را انتخاب کند ھويت وجودی
اگرد د توصيف می" مرکز زدوده، ھمراه با تنوع جنسيتی و عاری از ھر نوع رابطه ارگانيک ميان استاد و ش ع. "کن رای جوام صه ب ه خا طی ک محي

ا بسته جھان سوم، سرآغاز تحقق مفھوم آزادی استقالل و جوانانگی است؛ زندگی بی قيد در خوابگاه، مواجه ناگھانی با جنس مخالف، اولين برخوردھ
ان.... ھای ذھنی و جسمی شوک آور و با کتاب پيشتر ناياب و بعضا ممنوع، اولين تجربه ا ھم لی دقيق انوس قب ط م تان و محي به دبيرس نسبت دانشگاه 

شگاه صرفا فردھای بی. "نسبت متروپل به روستا يا شھرستان است ه دان يان آلتوسری، ھويتی افراد از بدو ورود ب ه ب تا ب ند  سته منتظر که ناخوا د  ان
ا/توسط يک ايدئولوژی مورد خطاب ا سوژھای ب يات ي ا ادب سينما ي يفته  وند، سوژھای سياسی، سوژھای ش بدل ش استيضاح قرار گيرند و به سوژه 

ده تمام مفاھيم رايج اگزيستانسياليستی، نظير دلھره، ياس، انتخاِب آزاد، پوچی به خوبی با وضعيت پرتاب. مھندس شدن: ای مشخص ھدف و وظيفه ش
دو ورود بی ]3[."به دانشگاه خواناست تی يک ھويت می ھرچند مھرگان دانشجو را در ب ا ھوي ه نظر دانشجو ب ما ب نتی و دست، بی شناسد ا ه و س ماي

زرگ در قالب شھر، فرھنگ و دانشگاه استاندارد وارد دانشگاه می م می... شود و ھجوم ديگری ب ر ھ سوژه را ب انگی و وحدت  ه يگ از ب د و ني زن
ه می کارھای که در اين ميان راه. بخشد اش را تشديد می يابی دوباره و آگاھی از شکاف و وضعيت پارادوکسيکال و متناقض/ھويت سازی شود و  ارائ
شان می ھايی که دانشجو را خطاب قرار می ايدئولوژی دش را ن ه دھند و مسير سوژه شدن و ساخت ھويت جدي ه گون د ب چ يک نتوانسته دھن اند يی ھي

د ھر را حل کنن گاه و ش ودی دانش ران و معضل وج د . بح ه زاده نش وھم شھری ک ه ت ه ناصر فکوھی در مقال رای نمون ه می -ب وان آن ک م ت  را توھ
شھر ايرانی زاده نشد يا بھتر بگوييم تنھا توھم و اسطوره آن زاده شد، ھمچون اسطوره مدرنيته و: "نويسد می -دانشگاھی که زاده نشد ھم تعبير کرد 

ز مان نشان داده بود، بسيار بيشتر پای تخِت شاھان و بسيار کمتر آرمان شھر ايرانی ھمانی بود که تاريخ نياکان... تجدد روز ني دد و ام شھر خيالين تج
ی و نوسازی و اگر ابداع و بر پاشدن اين شھر متجدد در نھايت ممکن باشد، تنھا و تنھا در خالل يک نوزايی در حوزه يک نوزاي نی  ی شھروندی يع

لول زاء و س د اج ه باي ود ک د ب ن خواھ انی ممک زد کس نی در ن ری و ذھ ول فک ه تح د ھای پاي کيل دھن ا آن ]4[."ای آن راتش ه راه ب ه ک بت ب ار او نس ک
ات فرھنگی مدرن پست دعی مطالع ه برای -ھای م ه ک ه مثاب ھر ب ان ش ه ش وانش و تھي رای خ نی ب ی و ی مت ه زن اطره از پرس زارش و خ ل، گ ی تحلي
داد و اساسی-گردی است خيابان ان و انس ايی از خفق ه و رھ تر است؛ با اين حال برای بحران ھويت و نياز مبرم دانشجو به راھی برای نجات از فاجع
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برال، پست سازی ھا و ھويت حل دانشگاھی، راه/ی شھری انزوای ناشی از شوک تجربه ا نژادپرستی شبه فاشيستی ھای کاذِب لي را و ي مدرن و کثرتگ
ی تخيل سياسی تر در حيطه دخالتی راديکال"بست نياز به  بنابراين دانشجو برای خروج از بن. ساز نبوده و بحران را تشديد خواھد بخشيد محلی چاره

ع است-دارد که مستلزم نوعی دگرديسی تخيل اخالقی" ھمراه با بسط و توسعه شکلی از سياسی کردن اخالق مر واق سياسی برای رسيدن به اخالق ا
رای شروع،  نی بی"و ب ود آيي ر خ ادن ب د نھ ذيرفتن اين تاکي وژه و پ د و شرط س ان قي ام انس ا در مق ه م ودن  ک ال و ب ئول اعم ا مس ان -در-ھا نھايت جھ

شکنی و تقويت قواعد اجتماعی موجود، از دل معيار/اخالق امر واقعی بس به دور از معيارسازی صاف و ساده يا تصفيه. ايم، ضروری است خويش
طن چالش اخالقی خيزد که بنا به تعريف، متضمن تغييرات تروماتيک يافتن مسيرھای نوينی برمی با امر واقعی در ب ارويی  نی متضمن روي د، يع ان

آنچه مورد. آن ھم بدين معنا که آماده است تا خود را از قيد و بند مواضع استانداردشده رھا سازد. راستين که حاضر است بر سر امر محال قمار کند
ل جويی سياسی می ھای گوناگون مبارزه تصديق ژيژک است نوعی فرھنگ راديکال ھويت يابی و يکی شدن اخالقی است که در متن آن، بديل د قب باي

 ]2[."جو باشند از ھر چيز نسبت به خويش مبارزه

ه ژيژک ]2[ 84ژان بودريار، آمريکا، ترجمه عرفان ثابتی، نشر ققنوس،  ]1[ ردن: اسالوی ژيژک، ترجمه مراد فرھادپور و ديگران، مقال ار ک قم
ان، وسوسه ]3[ 84نو،  بر سر امر محال، گلين دالی، نشر گام النامه شرق،  اميد مھرگ ه زاده ]4[ 84ھای سارتر، س وھم شھری ک ناصر فکوھی، ت

 814نشد، روزنامه روزگار، شماره 
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 برھنگی با شير و بی شکر
 

 
 
دگيت می- و زن نی مھم نيست چه غلطی ت اری می. ک يه ک ن داری  ال کن که ديگران خي ه  م اين ا خودت مھ بذارن ب ردارن و  ا دست از سرت ب نی، ت ک

ا انگشت. خودت باشی. خوشبخت باشی به ب بازی می ھا روی ل می  فنجان  وی چشم کنم و زل  حاال ھيچ می-. ھايش زنم ت ا  و خوای بگی من ت اری ت ک
يان برعکس، منتھا اين کارايی که تو کردی، ھيچ-ام؟  زندگيم نکرده ه حساب نم ار ب رات دردسر درست. کدوم برای اين جماعت ک که ب ه  رای ھمين ب

د اش را مرتب می دھد و روسری سرش را تکان می. کشد آه می. کنن مھم نيست ديگران چی فکر می -. کنن می ه نمی-: کن ندگی رو حروم شه ھم ی ز
کنی تو که نمی! تخيالت بچگانه. مگراينکه اين ھمون چيزی باشه که دنبالشی. جدل کردن با ديگران کرد ه زندگی. تونی دنيا رو عوض  ل بقي د مث باي

ه چی؟ مثل بقيه زندگی کنی؟ اگه کم -. يعنی بدونی که ھمش ِچرته. کنی و بعد فکرھای خودت رو داشته باشی د... کم يادت رفت ھمش چرت …ھرچن
حت بشی-! ای نيست اونطوری که ديگه غصه ی از دست ديگران را د بتون نی، باي دگی ک به دل خودت زن ه. بھرحال ھمينه که ھست، اگه بخوای  اگ

ھوه ی تلخ، تر می نظيريه، نه؟ زبانم را با قھوه پارادوکس بی. بخوای اونا دست از سرت بردارن، بايد مثل اونا زندگی کنی ای کنم و به دست الغر و ق
ه ای، مچ ی طاليی با دوتا آويز زنگوله کنم که يک زنجير بافته رنگش نگاه می برق می اش را گرفته و توی نيم د تاريک دم غروب  وز چراغ. زن ا ھن ھ
ند تواند برق زدن طال را دوست داشته باشد، البد می آيد اگر کسی می به نظرم می. اند را روشن نکرده .تواند خيلی چيزھای لعنتی ديگر را ھم تحمل ک

ارت ھست، می تا وقتی فکر می-: زنم تا او انگار بيشتر با خودم حرف می و ک ه مشکلی ت يارن کنن ي تباه درت ب شده از اش ه. خوان ھرجور  انگار ک
ه. دوئن شون دنبالش می چيزايی که تمام زندگی. ارزشه تونن اينو تحمل کنن که قواعدشون برات بی شايدم فقط نمی... کنه واقعاً به حالشون فرقی می اين

ه راحت ی ک دگی بدست آوردن: شی شون می بالکش زندگی. ذارن ات نم و زن ه خيالشون ت ه ب ايی ک ام موفقيتھ اد تم ی. نم نی م ه زندگيشون مع .دی ب
به -: گويد می. خنديم گويم و می ی آويزان دوستم می اين را به طنز، با اشاره به لب و لوچه! خورده گريه کن حاال تو ھم يه… ھا چيزی تو ھمين مايه يه

ه کار کنم؟ مسخره نيست با اين نظرت چی دگی و تشريفاتی ک پز زن ه دک و  دم ب ير ب دگی خودم وسطه، گ پای زن که  نفکری، حاال  عای روش ه اد ھم
ا می. دم کرديم؟ من که به اين چيزا اھميت نمی ھميشه مسخره می ان اين ه می انگار مشکوک نگاھش می. گم بخاطر مام تپاچه ادام ه دس د کنم، ک -: دھ

ند ھايش می انگار شانه. خوام جلوشون کم بيارم نمی. نشستن يه کاری بکنی تا زر زرشون راه بيفته. شناسی اين دوستای فضول بيکار منو که می .لرز
ه دوست داری بکن. سخت نگير-: گويم می اری ک نی اينطوری ھستی ديگه. ھرک ه، يع رات مھم يزا ب ن چ تی اي يک. وق وی  اً ت ه حتم الزم نيست ک
يزا -: گويد زيرلب می. کند که انگار به او توھين کرده باشم نه؟ جوری نگاھم می. اين که ناراحتی نداره. ای جاش بدی بندی دسته ين چ ه ا آخه من که ب

ه خواھم بگويم می می. کنم شناسی؟ من اھل اين حرفا بودم؟ با ھمدردی نگاھش می مگه تو منو نمی. اعتقادی ندارم م ريخته، ک ه ھ در ب چرا اينق فھمم 
يرون يه نخ سيگار از توی پاکت می. تواند با خودش کنار بيايد می فھمم چرا نمی. اينقدر عصبی است ردد نگاھش می. کشد ب خی م ات تل ا اوق د و ب کن

ين دختر عمراً فکرشم نمی. دونی؟ من که خياليم نبود می... خوشش نمياد... قرار بود ديگه نکشم. اه-: کند روی ميز اش می پرت ثل ا کردم يه روزی م
م. ِچرتا بشينم دودوتا چھارتا کنم اب کن و خودت می. حساب کت اد ت دم مي يزا ب ن چ در ازي ی چق بود. اه... دون بدموقعی  اجرای  ن چه م تم. اصالً اي داش

تواند قل ی ميز افتاده که با يک نسيم می مگه نه؟ خيره به نخ سيگار که جوری گوشه. گذشت چه خوش می. کردم با تنھاييم حال می. کردما زندگيمو می
ساکت می ن،  انم بخورد و بيفتد روی زمي نم. م ا کسی جر و بحث ک دارم بيخودی ب اره شخصيت. دوست ن شد مخصوصاً اينکه درب ن. اش با ام مطمئ

اغلب يک ربع کافی. اش ھای دنباله ھای زندگی و حرف و حديث ھمين خرت و پرت. عاشق ھمين چيزھاست. گويد داند دارد دروغ می خودش ھم نمی
کارت می ھايی که اصال نمی ھا و غيرزنده است که سرت را پر کند از آمار و ارقام و اطالعات تصويری و غيرتصويری زنده د دانی به چه  وی. آين ت

اره من چی. شه بست دھن مردمو که نمی. آدم ھمش بايد به ساز اين و اون برقصه-: گويد  کند و می جورد و موبايلش را چک می کيفش را می ه ک ام ک
ته می-: کند ملتمسانه برای تاييد نگاھم می. دھم ھان؟ جوابش را نمی. طبق فکر خودم زندگی کنم ه ميف ی ک دگی عمل توی زن ا آدم واقعاً  ن تئوري ه اي فھم

ه زنی، انگار داری از من می اينطوری که تو حرف می -نه؟ . ھمش کشکه پرسی الزمه با انجام ندادن چيزايی که دوست داری، به اين تظاھر کنی ک
ھر دو طرف. کنن تظاھر کردن مال کاراييه که عوام تشويقت می. خوای، نه الزم نيست دی يا نه؟ اگه نظر منو می چيزا اھميت نمی به اين ه از  وگرن
ه عصبانی می. باختی ه؟ می-: شود يکدفع ه منظورت چي ا حاال گفت بوده؟ می خوای بگی ھرچی ت ظاھر  ه ام ت يی ک ه ھيچکدوم از چيزا خوای بگی ب
گاھش می! ام بعد حرفشو زده. ام فھميده. ام گفتم باور داشته من ھرچی می! شناسی ام؟ تو که منو می ام اعتقاد نداشته گفته می ه. کنم در سکوت ن ام از قياف
ايش می. خورد بيخودی تکان می. فھمد قبولش دارم يا نه نمی به پاھ ه  انی ک ايد از شدت تک د ش ه می. دھ د ادام نو نمی-: دھ و م من اينجوری ت شناسی؟ 

رم می ی س م خيل ط بگ ه فق م ک رار کن ظ تک م ھی از حف ع کن يزاييو جم ور چ ور اون ه از اين تم ک ه نيس ودم.ش ن درگيرشون ب دايا. م ا و ماه! خ ا روزھ ھ
م می ھم ريخته از ھمين ھم به. درگيرشون بودم گه ھ کی دي ه ھر  حاال جوری شدم ک ه. تونست بجای من باشه ام، که چرا  دون ھم يا ب .ی اون درگير

من االن دارم می. تونن اينجوری رفتار کنن فھمی؟ ھمه می می که  کارايی  تم. کنم نيست ھيچ فرديّتی تو  گاه. ام يکی از دخترای ديگه. خودم نيس ا ن ب
ه يک روزی ديگر خودش را نشناسد. اند ھای خوبی حرف. کنم ادامه بدھد تشويقش می د ک رای ھرکسی پيش بياي بدتر از آن اينکه. ممکن است ب و 

می پاک قاتی می-: گويد گيرد و می اش را می ی توی دستش بينی با دستمال کاغذی مچاله شده. دليلش توی خودش باشد بينم دارم ھمونجوری کنم وقتی 
و. کشم کنم پيش خودم خجالت می وقتا چطوری از کارايی که می دونی بعضی وای، تو نمی! ھمونجوريا. خوش کنم که يه دختر چرت الکی رفتار می ت
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ا چيزای سطحی. فھمی چقدر سخته آدم مجبور باشه کارايی رو بکنه که بھشون اعتقاد نداره نمی در ب ه چرا اينق وِد خودش زجر بکشه ک ه پيش خ ک
ذت می... خواد عوضش کنه که اصال بشه ھم دلش نمی! بره که ازشون لذت می: نه. که جديشون گرفته. مشغول شده ا ل الً از ھمون! برم که قب ی  چيزاي
دونی، اونقدرا ھم می-: گويد می. ام مسخره نيست؟ ساکت. انگار خودمو گم کرده باشم ولی ديگه دلم ھم نخواد پيداش کنم. برم کردم لذت می مسخره می
تونه بری نمی وقتی از يه چيزی لذت می -: دھم به تاييد سر تکان می. انتظار دارد تعجب کنم. مردد است و از حرفش يکه خورده است! زوری نيست
د می شود و انگار که دارد با خودش حرف می به ميز خالی کناريمان خيره می. شود تر می آرام. زوری باشه د زن وی مغزمه-: گوي ين سوال ت :ھمش ا
لذت می کدومش من لت می ام؟ اونی که داره  که داره خجا ا اونی  ره ي ه اين ب ی ک يا اون در سطحيه  ه ھمينق ی ک براش بی کشه؟ اون يزا  م چ ارزشه و بھ
نم زنه؟ می سرکوفت می خودم انتخاب ک به اسم  شو  اش خودمم... مگه اينکه. فھمی؟ مشکلم اينه که انگار بايد حتما بين اين دوتا يکي ن ھردوت م اي .بگ

يرد انگار دارد بين مجازات کردن و قبول کردن خودش تصميم می. ميشه ھردوتاش با ھم خود واقعيم باشه ھان؟ مردد است رار. گ ه ق رای کسی ک ب
ه ھست شد، کسی ک دارم. کنم ساکت نگاھش می. بود با رای دخالت کردن ن ل موجھی ب يز برمی. دلي به ی م يگار را از ل ق س دارد و يک نفس عمي

ه کردم ھمه کردم که فکر می گم شايد تاحاال اشتباه می من اصالً می! ببين-: کشد می م ممکن ی ھ ندگی عمل و ز ا ت ا کی می. ی اين حرف ايد من ت ه؟ ش دون
ته باشد؟ من می. حاال معنی زندگيو عوضی فھميده باشم م داش ار را ھ فالن رفت يد  ماً با شعور داره حت ه آدم  ه اگ کی ميگه اصالً کی گفته ک گم اصالً 

ده انه قاع تن؟ ش ودم درس رده ب ن ک ال تعيي ن قب ه م اال ھايم را می ھايی ک دازم ب ده-: ان ه قاع ه ک ار نيست معلوم و ک ده. ای ت ا قاع و تنھ ه خودت ه ک ش اين
:دھد بيند ادامه می تاييد من را که می. زند کنم که دارد فندک می تماشايش می. يعنی قبولش داشته باشی ديگه. ھمونجوری که ھستی دوست داشته باشی

ه زندگی يعنی می- ل بقي ه ظاھرم مث گه ب گم اگه آدم فکرش درست کار کنه، اگه خوب بخواند، خوب بفھمه، خوب ببينه، شعور داشته باشه، اونوقت ا
رد جور ديگه. ای ھم نيست يعنی راه ديگه. شه کنه، بازم ميانمايه نمی دگی ک ن جماعت زن نی الزم-شه؟  می. ای که نميشه وسط اي ول ک مگر اينکه قب

که  از آن مدل تاييدھايی که انگار در پس. دھد با ترديد سر تکان می. نيست حتماً خوشبخت باشی سوال ھست  ده؟"اش اين  ا ب ه ي رود و می"حاال خوب
تن/ بر سر آن حرفی است/ تمام حرف: "خوانم برايش می. پاتی دارد از يک دوست، که انگار تله. رسد برايم می. اس. ام. يک اس. توی فکر ه از گف ک
پک می درحاليکه جوابش را می" يداله رويايی... آن عاجزيم سيگارش  ه  ند ب د ت تم تن د و زل نويسم، دوس يش زن د برا ه دارم جوابم را بلن به من ک زده 

ی دارد که انسان، تن/و آخر، نيست/کمال، در آخر نيست: "خوانم می ی/ای مردن ايی نمردن ان... و روزھ ی می می!" ھم -: کشم فرستمش و نفس عميق
ظر نمی! روزھا عجب ھوايی شده اين توی دھنش نگه می. رسد دوستم ولی خوشحال به ن ل دود قطار ، مقطع می دود را  د مث يرون دارد و بع د ب .دھ

.خوام منم يکی ديگه می-" شکر با شير و بی. لطفاً يه فرانسه ديگه بياريد"گويم  می. دارد ھای خالی را برمی آيد و فنجان گارسون جوانی لبخندزنان می
بی شير حاال خوبه شير و شکرشو ھميشه جدا ميارن، ما باز قيد می-: خندم می. رود می. بی شير و بی شکر دد و مسخره نيست؟ می! کنيم با شير  خن

د گيرد و سر تکان می اش افتاده باشد، قيافه می عين آدم پيری که ياد جوانی و خامی تيم-: دھ ه دل خوشی داش تيم؟ چ ايی داش ه چه آرزوھ رار! ھا يادت ق
دم! با سس اضافی... با دانشگاه و بی دردسر! آقای گارسن يه فرانسه بدين: گذاشته بودن برامون! آره... بود اول بريم فرانسه درس بخونيم، بعد لبخن

ط می کم می کم. شه ھرچيزی رو خواست و دنبالش رفت کنه می آدم اولش فکر می. آره-: تلخ است ه ھست، يکيشو انتخاب فھمی فق ين ھرچی ک شه ب
تونی بدی انتخاب يعنی آخرش فقط تو بھايی رو که می! اونيو که تحمل رنجشو داری. اونم نه اونيو که بيشتر دوست داری. و پای بھاش وايسی. کنی
ينی سيگارش را توی جا سيگاری فشار می... ھيچ انتخابی تو کار نيست. کنی می د و ب اال اش را می دھ م می-: کشد ب ط دل ر فق ينم سر قب برم بش خواد 

ازه ھای باريکش را نگاه می انگشت. بعد باھاش خدافظی کنم و برم پی کارم. خودم گريه کنم يک سيگار ت با  که دارد  ازی می کنم  خاموش ب د و ی  کن
م فرق! از االن يه فکری براش بکن. شه باشه خالی که نمی. باالخره اونم بندازی دور، بايد يکی ديگه جاش بسازی-: گويم می ا شيرش ھ بی شير و ب
دد می! فقط مسموم نباشه. کند نمی ه می-: خن م يادت دا کني نو پي تيم خودمو ا! خواس م م کرديم گفتي سرھم  کرديم ھيچی، ھرچی دلمون خواست  ه ن دا ک پي

ودن آره خب، آماده-: خندم می! ايم اييييين ته ب ون می. شو که برامون نذاش د خودم اختيم بھرحال باي شد. س ا انگار خرابکاری  ا رو! منتھ بعضی چيزھ
اد می اما خيلی چيزا رو ھم مثل زلم. اش ريختيم سرجاش، تو پی ه ب ه حاال ي رديم، ک زوون خودمون ک ط آوي ه بريزتشون زيمبوھای اضافی، فق ا. تون ي

کن-! کنيم تازه تعجبم می. مثل لباس پوشيديم، که ھروقت گرممون شد بتونيم درش بياريم شه می! يعنی فکر  ونيم يکی يکی درش ھرجا گرممون مي ت
الً"گيرم که يعنی  ای می خنديم و من قيافه معرکه نيست؟ به ريش ھمديگر می. پوشيمش ھروقتم الزمش داشتيم دوباره می. ای بياريم بندازيم يه گوشه فع

اری، می حاال اگه يه جايی گرمت شد و ھيچ-: گويم می!" ھاتو دربياری، نه من که تو بايد لباس که پوشيدی دربي ه ديگه جوری نتونستی اونيو  فھمی ک
قالً. اش بھتر باشه پس به نظرم ھمين پُرتابل-. تونی از خودت کمش کنی از گرمازدگی ھم بميری، نمی. خوِدخودتی. نشين شده تو گوشت و خونت ته ا
د می من تازه حال. زند و سرحال است چشمک می! آدم حق انتخاب داره د سيگار می. شود ام دارد ب د و تن تم تن د لباس دوس د و تن ايم را کشد و من تن ھ

ن. ام تا گارسن دوباره سر برسد برھنه شده. آورم درمی ا ت ه ب اه می تمام آن چيزی را ک رد ام می مات. کنم ام دارم، نگ د از اول انگار ھمه. ب چيز را باي
ی شکر. ھايمان جلويمان است فرانسه. شروع کنم ی شکر. يکی بی شير و ب شير و ب ا  تم می. يکی ب د دوس ن-: گوي ده اي م ش روزا؟ سوژه جوک چه ک

ارديبھشت ھشتاد و شش / دن؟ نقطه الف نمی. اس. ام. نيست، يا ملت خسيس شدن اس
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 ناپذير شر اجتناب
 

 
 
ه دغدغه ی گم معلوِل چه شرايطی است؟ به نظر در ھنگامه" ھويت"پرسش از . 1 د ک د اش رخ می ی ھويت و چيستی گشتگی باش گشتگی در گم. نماي

گِ ضرورت می ی دگرگشت تاريخ و غايب بودن از عرصه شتن را رن به خوي ا بازگشِت  خويش ي ه وسواس بازشناسی  د ھای آن البت فرھنگ. بخش
ساير فرھنگ/شود بلکه آن ھنگام که پاِی تقابل ناميده نمی" ھويت"بخودِی خود  ا  گِ ھويت بخود می رو در رويی ب يد، رن ان آ ه مي ا ب يرد ھ ھويت. گ

ه ی ھميشه در اين بين اسير دوگان بوده است/ی حقيق ن  امی ناکامی. دروغي ع تم اله در واق د صد س يک ملت را می ھای چن رده ی  ر گ وان ب ِت ت ی ھوي
ن ھويت. دروغين يا ھويِت غير اصيل قرار داد و بانگِ احياِی ھويِت حقيقی سرداد ار اي راِی سنجش عي ی ب ع چه ميزان ه واق ا وجود دارد؟ از اما ب ھ

 کجا که اين ھويِت حقيقی، از جنس دروغ و خودفريبی نباشد؟
به. ھايی از احساس تحقيرشدگی يا ناچيز انگاشته شدن را سراغ گرفت توان رگه ھای معاصر می در غالِب خودشناسی در تار و پوِد بيمارِی بازگشت 

ه" خود"اين . ھای از خود بيگانگی يک ملت را نظاره کرد توان نشانه ھای مختلِف آن می خويشتن در گونه نه يک خوِد انتزاعی و ھمھنگام متعالی، ک
 .ھمراه با کاستی است/انضمامی و البته نامتعالی/خودی عينی

ع است ا جم ه. خوِد انضمامی ناظر به شرايِط واقعی فرد ي يت، بمثاب ا پرسش از ھو الی و دم زدن از  ام گِ غنی"ی امری متع ا و بی" فرھن آنکه معن
 .گزارد بافی از سر اضطرار را به نمايش می ی اين غنا مشخص باشد، خواه ناخواه نوعی آرزوانديشی و خيال محدوده

ه صرِف وضعيِت اقتصادِی آن/شرايِط واقعی فرد. معنا با خوِد وابسته به صرِف مناسباِت تکنيکی نيست خوِد انضمامی، البته ھم يز منحصر ب جمع ن
 .گيرد گوِن انديشه و فرھنگ را نيز دربرمی ھای گونه خوِد انضمامی، خوِد محقق و بالفعل است که از جمله تمام سويه. جمع نيست/فرد
 
سبی ھای دور، گذشته گذشته. 2 داِن منا شد، زھ نان در دست نبا دنی آ ايی از وضعيِت تم ل اتک نِد قاب شدِن افتخارات و ھايی که ھيچ س ستن  راِی آب اند ب

ه بخوبی. شک متفکرانی تيزبين بعھده خواھند گرفت قابلگی چنين زايماِن از سر ناچاری را بی. ی يک ملت ھای از دست رفته بزرگی سانی ک يعنی ک
توان گذشته اند براِی ويران ساختن بخشی از تاريخ يک ملت، که به زعم آنان سرچشمه دريافته د ب اگزير باي وده، ن اِط آن ملت ب ای سرشار از ی انحط

 .شکوه و سروری آفريد
ه فرجام مطلوب براِی ھر ايده. ی فکرِی خويش است از نظر من، ھنرمندِی ھر متفکر در به سر انجام رساندِن پروژه اثيری ک ی فکری نيز فارغ از ت

دا نيست اِی نظرِی آن ج ستحکام بنيانھ وت و ا ار پيراستن بخشی از. بھر روی بايد بر زيسِت عينی داشته باشد، از ق تادانه دست در ک ه اس انی ک کس
ستناد نباشد، تمدِن تاريِک يک ملت و آفرينش تمدنی دور ولی درخشان بمنزله ی جايگزين دارند، ھر چند وثاقِت تاريخی ادعاھايشان ضعيف يا قابل ا

چ بی. ای تحسين برانگيز است ای از شواھد و ادله جھِت بازآفرينی چنين گذشته نفس ھنرمندِی در کنار ھم قرار دادِن مجموعه ه ھي ی ناخودانديشی ماي
ن عرصه  نمی ستانی(تواند از پس چنين کار سترگی برآيد و اگر کسی در اي يِت با ازِی ھو نی در نظام)بازس ی ، يع اثيرگزارِی عمل ظری و ت ازِی ن س

 .ی قوِت ذھن و وسعِت دانش اوست ترديد نشانه کمابيش کامياب گردد، بی
 
ياِی " حقيقت"تکليِف . 3 ه رو ند از روِی مصلحت ب حق ندار نی  انی"در اين ميان چيست؟ آيا روشنفکراِن دي ن انس ا متفکراِن" دي د ام ال بدھن ر و ب پ

ای پرافتخار اما کمابيش خيالی براِی ايرانيان تصوير کنند؟ آيا سزاوار نيست اسالم را تفسير اومانيستی گرا حق دارند بنا به مصلحت، گذشته باستان
ا ھويت می نمود اما شايسته است که از گذشته اريخی است ام سالم ت ھا ا يا اسالم تن ستی بدست داد؟ آ اب و ی يک ملت توصيفی اوماني يِت ن د ھو توان

ا نمی ن عاری از خطا باشد؟ آيا ھويت ھم چيزی جز ھويِت تاريخی تواند بود؟ به واقع آي اً اي که اساس ساخت  ن پرسشی را طرح  اط چني ا احتي وان ب ت
ھويِت پاِک ايرانی که متفکرانی در ايراِن باستان در جستجوِی آن ھستند، کجاست و شواھِد تاريخی بر چنين ھويت يا تمدنی تا چه حد گواه است؟ اين

تان گرا حق ھويِت ناِب ايرانی در کجاِی تاريخ تحقق عينی يافته است؟ آيا روشنفکراِن دينی حق ندارند حقيقت را فداِی مصلحت کنند اما متفکراِن باس
ش رِد ديگری در پي ی رويک دئولوژِی مل بر اي ا در برا مود ام د ن ه نق دارند مصلحت را حاکم بر حقيقت قرار دھند؟ آيا ايدئولوژِی دينی را بايد بيرحمان

 گرفت؟
 
از منظری. شوند بدست داد دھند با آنچه روشنفکراِن دينی مرتکب می گرا انجام می شايد بتوان يک راِه رھايی براِی برترِی آنچه متفکراِن باستان. 4

چون  گروانه، می فايده م ميھن"توان به اھميِت واالِی مفھومی  ا " ھ اس ب م کيش"در قي رد" ھ ن ترتيب می. تصريح ک ه ھمي وان از ارزش  ب يِت"ت ھو
دی وجود دارد سخن گفت، خصوصاً که در مياِن ايرانيان، می" ھويِت دينی"در برابر " ملی ن مرزبن ِت چني کی زد و قابلي ن تفکي ه چني وان دست ب .ت

ا تفکيکی نمی توجه کنيد که بعنواِن نمونه نزِد ملل عرب( ل شد زبان، مياِن ھويِت دينی و ھويِت ملی ھيچ مرز ي وان قائ حقيقت"از طرِف ديگر، !) ت
ا از منظر عمل" تراشی ورد ناصادقانه است ام ر م ه در ھ ا آن  گرچ ری ب ه، برت ا حقيقت"گروان رد"نم گِ ف وِد فرھن ه در بھب ی ست ک ر/ي ع تاثي جم
ياب نبوده به اجمال می. تری داشته باشد مطلوب ه بخشی توان گفت که روشنفکراِن دينی عمالً در به حاشيه راندِن قرائِت ارتدوکس از اسالم کام د ک ان
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تان ن چرخه از اين ناکامی نيز معلوِل ضعِف نظرِی آنان است و در مقابل، متفکراِن باس با خروج از چني ينی؟(حاصلی  ی بی گرا  ا) اصالح د ا بن و ب
اک"ھاِی تاريخی، امکاِن جايگير ساختن نوعی  گرا از طريق شاھدسازی ساختن ھويتی انسان راھم می" آيين پ ان ف ازند را در ذھن و ضمير ايراني .س

 .بينی نيست در اينکه چنين امکانی تا چه حد ظرفيِت تحقق و وقوع دارد، البته چندان مجالی براِی خوش
 
نی يک سرزمين نيست. ھويت اما ماھيتی التقاطی بمعناِی دقيق کلمه دارد. 5 اريخ عي ارغ از ت ته و ف در تمامی" ھويت. "ھويت يک کليِت بھم پيوس

توان معجوِن منش يک ملت را در نمی" ھويِت ناب"با تعريِف يک . ھای فرھنگی تاثير خود را از رقيب برگرفته است ھای سياسی و ناکامی شکست
ود ھمخوابگی صفيه و پاکسازی نم ل ديگر ت ا منش مل دئولوژی. ھايش ب ساير اي ع ھمچون  يده در واق ا نوعی ا يز ب ا ن رو ھا، در اينج يالی روب آليزم خ

ده تيم؛ نوعی از اي ته ھس ا گذش ی ي اِب ايران ِت ن اختن ھوي ا برس ان دارد ب ه گم ی می باوری ک ازه ی پرافتخار مل اھمگونی و ناس ر ن وان ب ھای بيشمار ت
 .فرھنگِ محقق يک ملت چيره گشت

 
ره. ھويِت رسمی، ھويِت وابسته به قدرت است. 6 ی اين ھويت در چھ ه ی حقيق ه نسبت ب راِد جامع ياِد اف ليم و انق ِب تس دارد مگر طل ارکردی ن اش، ک

حاکم سنتز ارگانيک. دستگاِه ارزشی قدرِت  ناِی  عی، در مع ِت طبي با ھوي عارض  يِت رسمی ھميشه در ت وِد/ھو ِط خ داموار عناصر فرھنگی توس ان
دمی و. ايستا دارد/ھويِت رسمی در مقابل، خصلتی استتيک. گيرد جامعه، قرار می تگاِه... مفاھيمی چون ثبات، پايداری، مقاومت، راست ق ه در دس ک

ند اره دار تی اش ن ھوي ِد چني تا و جام ه ويژگی ايس وم . ارزشی ھويِت رسمی، بار مثبت يافته است ھمگی ب ه، مفھ واِن نمون در فضاِی" مقاومت"بعن
ی براستی. گردد غيرخودی تھديد به نابودی می/يابد که دارايی خودی در برابر دارايی ديگری مدار، تنھا در جايی معنی می ھويت ن داراي گر اي ولی ا

ياری شود، چگونه سرنوشت مند است که ادعا می از چنان غنايی بھره يا بخت  ده است و  ن گردي ه دوره اش با زوال و فراموشی عجي ی ی سلطه اش ب
 حکومِت ترويج گر اين ھويت گره خورده است؟

 
د، آن. 7 ھويت ھماننِد ھر مفھوم سترگ و انتزاعی چون دين يا نژاد، بايد در خدمِت زندگی انسانی قرار داشته باشد و اگر چنين نسبتی واژگونه گردي

ِت انسان تيز است چيزی که بايد دور افکنده شود نه انسان که ھوي ه. س ابراين اگر در برھ اِی بن سلِب آزاديھ ه و  راِد جامع بزار سرکوِب اف ای ھويت ا
ود ی پذيرش بردگی فردی قرار گيرد، نه تنھا دفاع از آن بمنزله د ب ته خواھ ار شايس ھا ک .ست بلکه کوشش جھِت نقد و به حاشيه راندِن چنين ھويتی تن

 .ھيچ ارزشی فراتر از انسان نيست
 
اِی خودنوازشگرِی چيزی) Identity crisis" (بحراِن ھويت. "بحران، دوراِن پوست اندازی است. 8 ماِی تنگن وغ و بيشتر بازن ست بماننِد بحراِن بل

رد ه/ف ن گنجين ا از دست رفت ع است ت ودی جم گِ خ ران. ھای فرھن ر بح تقبال از ھ تن است و اس نجش خويش رآغاز س ا س وغ ام ران. بل ادی و بح نق
 .ھای يک ملت نيست و بحراِن ھويت از اين منظر، چيزی جز سراسيمگی ناشی از به نقد کشيده شدِن داشته) crisis/critic(آغوش يکديگرند ھم
 
ه. است" ھويت"نام با مسمايی بر " ناپذير شر اجتناب"از منظر نوعی آنارشيزم وجودی، . 9 ه در بازگشت ب شر است چرا که تحوِل بنيادين ھميشه ن

اک سرآغاز/عينی/متعالی و أنس با خوِد واقعی/انتزاعی/به يک معنا بيگانه گرديدن از خوِد خيالی. خويشتن که در فاصله گرفتن از خويشتن است ناپ
د در ھويت ھای ژرف را نه در ھويت از اين منظر نيز دگرگونی. خودشناسی است ه باي ا اجتناب. گريزی سراغ گرفت يابی ک ه ام را ک ذير است چ ناپ

پاره و منش ای ست که اگر سستی گيرد، ھمين شخصيِت چند اش، چون بندھاِی چينی چھل تکه ملی/ھويت، ھم در معناِی فردی و ھم در معناِی جمعی
فرد ھا و ميانمايگی ھا، حماقت ھا، کژروی ، مرھمی ست بر ناکامی"ھويت"تکيه بر . ناساز نيز بکل از ھم گسيخته خواھد گرديد ع/ھای  ن. جم ه ھمي ب

. خواھی نيست انگاری و کمال ھا در کسوِت خود ھم چيزی جز اعتراِف پنھان به اين رذايل و کاستی" يابی ھويت"قياس 
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 آن ھويت که يک ھويت نيست
 

 
 
ته ظاھراً نورالّدين زّرين. ـ حتّا خبر ھم سرراست نبود١ الی فرش ا ای بی کلک ـ تصويرگر و مدّرس دانشگاه ـ در کالِس درس، بر سر تصويِر خي و ب م

ـ بحث می نمين ـ دختر محّجبه ھاجر سليمی د ی کالس درس  اره روايت. کن ا درب ين ھ ِک حرمت ی برخورد ا زرگ، از ھت ی ب اوت است و طيف دو متف
ر می دختر از طريق کشف حجاب تا برخوردھای کوتاه ماجرا را در بَ ذيِب کل  ا تک د تر و کالمی و حتّ ود. گيرن اوت ب م متف اِن خبر ھ ِش مخاطب .واکن

.شد به دانشگاه را شامل می» پدِر پويانمايی ايران«تا اعتراض به اخراج او و درخواسِت بازگشِت » استاِد آمريکايی«ی شنوندگان، از اعدام  خواسته
زد؛ آن ی مفروض در برابِر اين خبر به کجای طيف می بينی کند شنونده ی ھويّتی پيش ھای سازنده ای ھست که بر اساس مؤلّفه آيا رابطه ه آوي را چگون
ير می اجرا می تفس رای دو طرف م ه ب د و چ ر پوشش و بدن کن ان ب لّط زن ه از تس ان ـ ک وق زن دافع حق ا م د؟ آي ان َدم می طلب ِل ھاش اً عم د ـ الزام زن

که اين کلک را تخطئه می زّرين اره کند؟ آيا مسلماِن مقيّد ـ  ابه را درب فته ـ عمِل مش ار برآش به ھمين ب ه نظر طور تفسير می ی دختر غيرمحّج د؟ ب نماي
ذھب،. دھد، چندان آسان نيست رسد حدِس اين موضوع که شنونده در برابر اين خبر چه واکنشی نشان می می به م مخاطبان بر اساس ميزاِن تعلّقشان 

ودن و کارانه يا اصالح ھای محافظه ھاشان به سياست جنسيّت و تفسيرھاشان از فرودستی يا حقوق زنان، گرايش ا نب بودن ي طلبانه و جز آن، دانشجو 
يم می ی حقوق استاد و شاگردی، سن و افراطی پسندھاشان درباره ودن تقس ه اين آن. شوند بودن يا نب ا بسته ب دام وجه از ھويّت ھ ه ک ر ديگری ک شان ب

خذ می ھا را با ھم پيوند می چربد، و نيز، چطور اين ھويّت می اوت ا د زنند، موضعی کامالً متف ِش آن. کنن د واکن ضمن منتق ذھبی دارد و در  ق م ه تعلّ ک
يکی از مخاطباِن. نقض حقوق زنان و نظام پدرساالرست، احتماالً با اويی که منتقد فرودستی زنان است ولی چندان تعلّق مذھبی ندارد، متفاوت است

ه  ا از آن ب د و حتّ ِک حرمت«زن اين خبر، ممکن است در برابرش، واکنش شديدی ابراز نکن د؛ در حالی» ھت اد نکن م ي ه ھ ِک ک خبر ھت ر  او در براب
ی شود و در. حرمت مسؤوِل حراست دانشگاه نسبت به دانشجويی ديگر، برآشوبد شنيدِن آن غيرت با  بر، ممکن است  ن خ رد اي اِن م يکی از مخاطب

رده ست و تحّوالت بسياری را در گفتمان ای شديداً پيچيده ـ ھويّت، مقوله٢. عوض، در برابِر خبر دّوم سکوت کند ل ک انی سوژه. ھای دانش تحّم ی زم
به فرض میی ھستی  دکارتی، ھسته» انديشم، پس ھستم می«انسانی در اثر نگاه اومانيستی و باوِر  به مثا سان شد و  رِد ان بْت فردف ی ثا به ی ذات د  ھا باي

پيداکردِن زبان، فمينيسم و نھايتاً تأثير کاوی، اھميّت ھای گفتمانی نظيِر مارکسيسم، روان رفتند؛ و وقتی ديگر، با روی کار آمدن گسست جستجويش می
اخته ْر برس ديداً موقعيّت آثار فوکو، از ھويّت مرکززدايی شد و سراس انی و ش ند ی گفتم د تلقّيش کرد ان گسست به. من ِر ھم نون در اث ھای ھرشکل، اک

اِه)١٩٩٢(استوارت ھال . پندارند وار آمد ـ ھويّت را فاقِد ذاتی ثابت می گفتمانی ـ که اشاره ه در نگ د است ک عات فرھنگی معتق ، متفّکر معاصر مطال
ه داوم مجموع ير م ه تغي ت؛ بلک ره و ذات نيس ی، جوھ ت فرھنگ روزی، ھويّ ب ام وژه است ای از جايگاه غال ای س ن، تفاوت. ھ ش از اي ه بي ايی ک ھ

شامل ھويّت. اند توانند شکل بگيرند، چندگانه و مبسوط ھا می ھای فرھنگی حول آن ھويّت اوت،  يّتی، جنسی، سنی، يابی اين نقاط تف اتی، جنس ھای طبق
ن موقعيّت تر اين مھم. شود می... ھای سياسی، اخالقی، دينی و  قوميّتی، ملّی، موقعيّت دام از اي ه ھر ک د ک م ناپايدارن مانی، خودشان ھ ای. ھای گفت معن

ای آن. خوِش تغييرات مداوم است ھا، دست بودن، مردانگی، و شبيه به اين ايرانی بودن، سياه يا کامل نمی معن ام  ا ھرگز تم ه. شود ھ ابراين ب ّت بن ھوي
ديل می» مقطع«يک  انی آشکار تب وری از مع ه يک موقعيّت يا يک عکس ف نی را ممکن می شود؛ ب ه مع ابی استراتژيک، ک ازد ي ای سياسی. س معن

ّر و اکنون که ھويّت. ھای متکثّر خود عرضه کند که ھر کس، کدام بستاِر معنايی را از ھويّت خيزد؛ از اين جا برمی ھويّت از ھمين ه، متغي ھای چندگان
ـ ھيچ پيونِد اجباری و از پيش٣. شان پيوند برقرار گردد شوند و بين» بندی مفصل«توانند با ھم به طرق مختلف  ھا می پاره ممکن شده، اين ھويّت پاره

دارد ود ن انی وج اھيِم گفتم ن مف ّدری بي دھای اين. مق تند پيون تی ھس اختگی و موقّ نی، س ه نظر می. چني دھای در اصل ب ا پيون انی، ب اھيم گفتم د مف رس
ه مان می ياری» بندی مفصل«. اند اند و مفصل زده شده کننده از سوی قدرت يا سنّت در مجاورت ھم قرار گرفته داللت به آن جنب ا  اند ت ھای زندگی رس

ه که بھشان به عنوان امور ابدی و واحد فکر می) ھا برای مثال ھويّت(اجتماعی  به گفت الً  يم؛ مث ارکر  کنيم، طوری ديگر بينديش کريس ب ،)٢٠٠۵(ی 
ه آن مؤلّفه. »خواه به ی موقّتی، حاصِل امِر تاريخی يکتا يا بستار معنايی دل ی تثبيت ويژه به مثابه« اال ب ند و در ب شاره ھايی که در ھويّت نقش دار ا ا ھ

ه می) دست مثل جنسيّت، سن، تعلّق به دين، پسند سياسی و از اين(شد  بندی ی ديگری مفصل توانستند تحت شرايط فرھنگی و تاريخی ديگر، به طريق
يوه ھای ھويّت وجود ندارد، می خودی بين گفتمان جا که ھيچ پيونِد خودبه از آن. شوند د زده شوند توانند به ش ناگون پيون به. ھای گو از  ابراين، اگر ب بن
تند ی آغاز نوشته برگرديم ھمه نمونه ابھی سھيم نيس ت مش ن در ھويّ ه. ی زناِن جوان و معتقِد نقض حقوق زنان و مقيّد به دي ه واسطه ی زن ھم ا ب ی ھ

ه ی ھويّت صنفی جوھا به واسطه ی دانش شان و ھمه ھويّت جنسی ن شان و ھم به واسطه ی دي ت دينی داران  ه ی ھويّ به نمون نِد نخست شان  که در ب ای 
ند حد نشان نداد ا متناقض ھويّت. آمد، واکنشی وا اه حتّ ا گ د و ھيچ نمی ھ يش تعيين ن ه صورت از پ ه ب م ک وانيم قضاوت کني دام ت تار و ک دام بس شده، ک

ه در مفصل ی پراکنده ساخته شده ھای چندگانه ما از ھويّت. زنند بندی از ھويّت، قضاوت در برابر اتّفاقی واحد را رقم می مفصل بندی ايم و انعطافی ک
د ھويّت وجود دارد، اھميّت سياسی موضوع را نشان می ّت، موضوعی سياسی. دھ ا مقاومت می ھوي درت، سنّت ي ه ق د مفصل ست؛ چراک بندی توان

تی۴. ھای ھويّتی را ايجاد نمايد و واکنش ما را شکل دھد خاّصی از گفتمان چه ھويّ ده و  ا آم ـ خاطرمان باشد مسأله اين نيست که فرد کيست و از کج
ن دارد؛ مسأله اين است که در آن موقعيّت تاريخی و فرھنگی، چه کسی می د و بنابراي ھی کن خواھد باشد؛ مايل است به کجا برسد و با چه کسی ھمرا

د اش را مفصل ھای چندگانه اش، چطور ھويّت در کنشگری ه عمل بزن ی وقت. بندی کند و به قضاوت بنشيند و احتماالً دست ب گروه خيل سانی از  ا ک ھ

اميرپويان شيوا
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رده در داستانی که می. ند دل ھا ھم شده گران با سرکوب کنند و زمانی، سرکوب فرودست با فرادستان ھمراھی می ر پ ره خوانيم يا در فيلمی که ب ای ی نق
دوين که روايت آمده، جز اين ا و ت ند؛ سرخ ھ دلی ک ز ھم ديانا جون ا اين ل است عرب تماشاچی ب ی ممکن است، محتم ابوی در ھای مختلف با ک پوست، 

تايد ھا ھمراه شود؛ ايرانی، دالوری اسپارتی را در سيصد ستايش کند و سرمايه»افتاده عقب«سرکوب  تان را بس دار. دار، جنبش فرودس ا، چه طرف م
ه» ی نامشروع متن کننده تصاحب«راِه کابوی، تنھا  پوست باشيم و چه ھم کلک، چه ھواخواِه سرخ ھاجر سليمی باشيم و چه ھواداِر نورالّدين زّرين م ک ي

. پنداريم کنيم و متعّصبانه تفسيرمان را حقيقی می مان محافظت می سرسختانه از برداشت
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 صابون ھويت
 

 
 

ريسمانھا بر. ھای چوبی آويزان شدند ھا از پايه طناب. شمشيرھا برق افتادند. گرزھا ابداع شدند. ھای راست تيز شدند شاخه. ھا جمع آوری شدند سنگ
يان می می. ھا سوار شدند کاری شدند و بمب ھا روغن توپ. ھا آزمايش شدند تفنگ. ھا سفت شدند کمان م در جر ين بايست کاری بس مھ ردم ا ه م ود ک ب

د بر چھره. ھمه در تقال بودند سر دارن ه نفس از چھره. ی ھيچ کس لبخندی نبود؛ ھمه جدی بودند و گويا عظمی راسخ در  اد ب ان و اعتم يدا ايم شان پ
مروز را می بعضی از آنھا ماه. توانند دانستند که اگر بخواھند، می می. بود خواب ا د و ھر شب  رده بودن مرين ک ين روز ت برای ا ا  د و حتی از ھ ديدن

ر از ھميشه از خواب برمی شوق صبح تند ھا زودت ند، از خانواده. خاس داحافظی کن د از دوستانشان خ ا مجبور بودن از برخی از آنھ بدانھا ني ه  شان ک
ود اما اتفاقی بود که بايد می. نمود دور شوند معنی می شان که زندگی بدون او بی داشت جدا شوند و از عشق زی نب ار سفر را. افتاد و از آن گري د ب باي

ار نيست دانستند که چاره دانستند که واقعا برای چه، اما می برخی دقيقا نمی. بستند می ه خاطر عشقی. ای از اين ک ه ب تند ک ن داش ا يقي برخی ديگر ام
باز. گذارند، برای ايجاد چنين عشقی کلی درس خوانده بودند و کلی بحث کرده بودند راستين قدم در اين راه می ه تقال  ن ھم درست است که پس از اي

ا می. زياد به چون و چرای کارشان واقف نبودند، اما به عشقی که در قلبشان بود ايمان داشتند ته برخی ام باال نشس ه آن  انی ک تند کس ھتر از دانس اند ب
ا می ت اينھ د اس يز ب ه چ ت و چ وب اس يز خ ه چ ه چ د ک اره. دانن ا چ ی ام ار نمی برخ ن ک ه اي ن ب ر ت تند و اگ ار نداش ن ک ز اي د در ای ج د باي دانن

ن. رساندند و روز را به شب شان شب را به روز می تر از خانه ھايی متفاوت چھارديواری زی از رفت ه گري بود ک ده  ن حاصل ش ه يقي رای ھم ديگر ب
پار شدند. عشق چه با عشق چه بی. نيست رد و پيمان. ھمه با سرود و شعار رھس ه اشک از چشمھا جاری ک رادری را محکم سرودھايی ک ر ھای ب ت
د ممکن. نه به دوست نه به خانواده نه به عشق. کردند ديگر فقط به آن چيزی که امر شده بودند فکر می. کرد جريان خون در مغزشان به بيشترين ح

تند سنگ. رسيده بود شتر داش که عشقی ديگر در دل می شاخه. ھا بر سر آنانی فرود آمد که چند گاو و گوسفند بي انی نشست  ر قلب آن ند ھا ب .پروراند
ا رنگ طناب. زدند ھا گردن آنھايی را جدا کردند که به زبان ديگری حرف می شمشير. انديشيدند گرزھا مغز آنانی را از ھم پاشيد که ديگر گونه می ھ

ھا به طرف آنانی نشان تفنگ. کردند ريسمان ِکمانھا به طرف آنھايی شل شد که پايکوبی می. ی آنھايی را عوض کرد که ظاھری متفاوت داشتند چھره
د و بمب. رانند رفت که سخن خارج بر زبان می به بودن که غري د  فرود آم انی  يد ديگری توپھا بر سرزمين آن ه در دل خورش اد ک انی افت بر سر آن ا  ھ

. ی ھويت متفاوت بود خونی که تنھا، ثمره. ھا ساخته شد تا از کف حاصل، دستان آلوده به خون ِ آدمی شسته شود کوره. داشتند
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 ای به نام ھويت  مساله
 

 
 

ين مطلب. ھا نيز چنين است  ھا و تمدن  يابد که ديگری در برابر آن قرار بگيرد و البته در مورد فرھنگ ترديد زمانی معنا می ھويت ھر انسان بی در ا
م  کنم تا تنھا پرسش  سعی می ی، مطرح و بررسی کن ردی و چه جمع ت، چه ف رای آنکه مطلب واضح. ھايی را در مورد ھوي م  تر شود الزم می  ب دان
ذارترين فيلم. مثالی بزنم ترين و تأثيرگ ی  در يکی از مھم وش مھرجوي امون -ھای داري بل خواسته -ھ ھامون در مقا يد  ھای ھمسرش  نقش اول آن حم

ه از» .خوای، ديگه من، من نيستم من اگر اونی بشم که تو می«: کند که جای تأمل بسيار دارد  ای را بيان می  جمله نکته مھم و در واقع پرسش مھمی ک
با آن تعريف می  اين جمله می ه ھر شخص  ين  توان برداشت کرد، اين است که من ھر انسان چيست؟ آن ھويت و چيزی ک شود و در صورت از ب

ور ھويت را چه کسی  ھايی ديگر نيز مطرح می  دھد، چيست؟ از دل اين پرسش، پرسش اش را از دست می رفتن آن، ديگر ھويت شود که حدود و ثغ
ر يک  کند؟ آيا الزاماً خود شخص می  تعريف می ه ب اع است ک ه و اجتم ين ديگران، جامع يا آنکه ا د  تواند تعريفی از خود ارائه دھد و ديگران بپذيرن

اره است  کند؟ آسايشگاه  شخص ھويتی خاص را بار می ن ب داری می. ھای روانی خود مثالی روشن در اي ا نگھ ن مکان از آنھ که در اي فرادی  شود،  ا
ی معرفی می  خود را بيمار نمی ار روان به عنوان بيم ھا را  د و دور از خود از دانند، بلکه اين جامعه است که با ارائه برخی تعاريف و ھنجارھا آن کن
خوريم که در آخر کدام تعريف را بايد  در اينجا باز به مرزھای خاکستری بر می. ھای احتمالی آنان به جامعه سرايت نکند  کند تا آسيب  آنھا مراقبت می

رد می پذيرفت؛ تعريف شخص از خود و ھويت ه از ف ه جامع ی ک د و در اوراق ھويت ھر شخص انعکاس می  اش يا تعريف د  دھ بخش ديگری از. ياب
شايگان در کتاب خود مطرح. اختصاص دھم» افسون زدگی جديد و ھويت چھل تکه«خواھم به مباحث دکتر داريوش شايگان در کتاب   مطلبم را می

ر نمی  می ی ديگ ای کنون ه در دني د ک ی دارای  کن ان ايران ژه انس ی و بوي ان کنون ه انس ان آورد، بلک ه مي ه سخن ب ت يکدست و يگان وان از يک ھوي ت
اما آنچه که خود شايگان نيز. اند   حضور داشته و اکنون در يک سطح و در کنار ھم قرار گرفته  ھای متکثری است که در طول تاريخ در انسان  ھويت

ه    به آن باور و اذعان دارد، اين است که اين در کنار ھم قرار گرفتن ه شکل گرفت دد مدرنيت ه م نی، ب ھای سطوح مختلف فرھنگی و ھويتی انسان کنو
ه ای در خود دارد و آن اين است که حتی آنچه که از دنياھا و فرھنگ است و اين گفته نکته مدرن ب ھای گذشته مانده است، به اين دليل است که دنيای 

درن می ای م د، می  آنھا اجازه حضور داده است و در حقيقت آنگونه که دني ند خواھ شته باش د حضور دا ه وجود. توانن ن امر پرسشی را در ذھن ب اي
اوت  ھا و ھويت  آورد؛ اين تمدنھا، فرھنگ  می شان متف ا حضور پيشين ندازه ب ھای گوناگونی که اکنون به مدد مدرنيته در کنار ھم حضور دارند تا چه ا

ھستند و مدرنيته تا چه مقدار آنھا را تغيير داده است؟ 

حميد صداقت
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 دريچه
 

  ايرانی در کشاکش با تجّدد و مابعِد تجّدد: ھای ھويّتی ايران تطّورات گفتمان 
 ی حسين کچويان ـ نشر نی نوشته

تاد جامعه ان ـ اس تر کچوي ريبش می دک يدِن غ اس پوش بِک لب ا س تر ب ران ـ را بيش گاه تھ ی دانش ينمايی شناس ای س رکتش در گفتگوھ ا ش ند و ب شناس
اره تله يز، تحليل ويزيون؛ با کتابش درب و و ن سی روز انگلستان ی فوک حّوالت سيا ايش از ت ھم. ھ قالب فرھنگی  عالی ان ون عضو شورای  ه اکن او ک

ابی و تعريف ھويّت ھا، تالش آن ی ھويّت ملی ايرانی ھای مختلف درباره ھست، در کتاْب با استفاده از بررسی ا را در بازي يش از نھضت ھ شان از پ
ن شناسی کوشش انساِن ايرانی کتاب، ديرينه. مشروطه تا دوران پس از انقالب اسالمی توصيف کرده ستی جمعی و بنابراي افتِن پرسِش کي ست برای ب

 .ھا تأکيد دارد تا قلمرو و اعمال غيرگفتمانی بيشتر بر جھان گفتمان

 
  از ھويت تا خشونت 
بار در بی» از ھويت تا خشونت«ای در باب کتاب  مقاله ده است بی که توسط خسرو ناقد نوشته شده است و اولين  له. سی منتشر ش دن مقا رای خوان ب

 . کليک کنيدلينکدر سايت شخصی خسرو ناقد روی اين 

 
  ايفای نقش در عصر يک تمّدن و چند فرھنگ: ی ھويّت ايرانيان امروز مشکله 

 ی فرھنگ رجايی ـ نشر نی نوشته
أله ه مس روز می دکتر رجايی ـ که دانشيار علوم سياسی در دانشگاه کارلتون در شھر اتاوای کاناداست ـ در اين کتاب ب ان ام ّت ايراني ردازد و ی ھوي پ

ھايی از ھر يک ھا و مؤلّفه ی ھويّت ايرانی يعنی مليّت، دين، سنّت و تجّدد و انتخاب اليه ی سازنده کند با معّرفی و تحليل چھار عنصر عمده سعی می
رای پرسش  از اين چھار عنصر، تلفيِق تازه ی ب د و پاسخ نوي ه دست دھ ی کيست؟«ای از ھويّت ايرانی ب د» ايران ای. بياب اب، گوي واِن فرعی کت عن
 . ست که ويژگی آن وجود يک تمّدت ـ يعنی تمّدن فناواری ـ و چند فرھنگ است تصّور مؤلّف از وضعيّت کنونی

 
 سوژه، استيال و قدرت  

 ی نيکو سرخوش و افشين جھانديده ـ نشر نی ی پيتر ميلر، ترجمه نوشته
ی سوژگی ھا را درباره کتاب، با برگزيدِن چھار فيلسوف ـ ھورکھايمر، مارکوزه، ھابرماس و فوکو ـ ديدگاِه آن. ی معنايی ھويّت است بسته سوژه، ھم

ندِن. کند رسد و مقايسه می و ارتباط آن با قدرت و استيال برمی سوژگی، خوا درت و نقش آن در  ه ق سوف ب ين چھار فيل نگاِه گاه معارض بعضی از ا
اخته ّذاب س اب را ج فه. کت تاد فلس ر اس تر ميل ده، مترجم ی سياسی پي رخوش و جھاندي ت و س تی س ای زبردس ه ھ ا ترجم ب ب ه اغل و اند ک ار فوک ی آث

 . اند شده شناخته

 
  بار ھای مرگ ھويّت 

 فر ـ انتشارات ققنوس ی مرتضا ثاقب ی امين معلوف، ترجمه نوشته
ه در  فرانسوی-امين معلوف، نويسنده و روشنفکر عرب ترک می٢٧ و در سن ١٩٧۶ست ک ه قصِد اقامت در فرانسه  ان را ب الگی لبن د  س او در. کن

که خود را بيش گويد بارھا افرادی با نھايِت حسن نيّت از من سؤال کرده ی کتاب می مقّدمه می اند  ر فرانسوی احساس  ا بيش ت نانی؟ و خود کنم ي ر لب ت
 . »!ھر دو«گويد که  پاسخ می

با آن. کتاب نقد درِک مفھومی ثابت از ھويّت است د و را نکوھش می معلوف، با نگاھی روشنفکرانه، توھّمات حاصل از ھويّت و تعلّقات متناسب  کن
ی بسته و سازی نجات دھد و ھم از روحيه سان ھا را ھم از يک خوانَد؛ تا با يک تير و دونشان، انسان می» کرانه دوستی باز و بی انسان«خواننده را به 

 .منزوی ايلياتی برھاند

 
  ھويّت اجتماعی 

 ی تورج ياراحمدی ـ نشر شيرازه ی ريچارد جنکينز، ترجمه نوشته
لج منتشر و در مجموعه کتاب، ترجمه شارات رات که در اصل از سوی انت نز است  اعی«ی  ی اثر معروف و درسی جنکي وم اجتم اھيم عل نشر» مف

ده ه و چاپ ش ی ترجم راد ثقف بتاً کاملی. شيرازه زير نظر م اب، شرح نس ه کت اھيم و نظريّ ساده و ست از مف ثری  با ن اعی  ت اجتم ا ھويّ رتبط ب ھای م
ان ی آس ه اساس ه ب ت خوان ک ه می ترين و درش ن زمين وعات در اي دگاه ترين موض ا دي ده را ب ردازد و خوانن اً جامعه پ ر ھای خصوص ی و کمت شناس
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 .سازد ی ھويّت اجتماعی آشنا می شناسی درباره شناسی و مردم روان

 
  نام ھم 

 ی اميرمھدی حقيقت ـ نشر ماھی ی جومپا الھيری، ترجمه نوشته
نه. کتاب، بيش از آن مشھور است که نيازی به معّرفی داشته باشد ه بھا ا ب شماره اّم ژه ی  ت می ی وي د آن ی ھويّ د تواني بازخوانی کني ه می. را  شود گفت

ای آدم آن. شود ند؛ چراکه معموالً اسمی برايشان انتخاب می ھا پيش از تولّد ھم دارای ھويّت انسان ه دني ادن ب گام نھ يش از  ته پ ا ناخواس ظم ھ به ن ا و  ھ
ای می خيالی، يک ادين پ د باْر با انتخاِب نام به نظم نم ه در لحظه. گذارن د کودکی را ک دارد حاال تصّور کني امی ن د ن ا. ی تولّ تان ب اِن داس چالش قھرم

د ی کتاب، چندفرھنگی او که مانند نويسنده. يابد شود و در سراسِر زندگيش ادامه می ھويّتش پيش از تولّد آغاز می دو تولّ ھويّتيش را از ب ست، معضل 
 . کشد با خود به دوش می

ج. کند  لندن و از پدر و مادری مھاجر است و اکنون در نيويورک زندگی می١٩۶٧جومپا الھيری، متولّد  نارد کال ات انگليسی را از بار ليسانس ادبي
ه ات. گرفت تری مطالع يز دک ات و ن نر و ادبي ی در ھ ات تطبيق ندگی خالق و مطالع ی، نويس تة انگليس ه رش انس در س وق ليس تون، ف گاه بوس از دانش

 . شناسند ھای دقيقش، اھالی دنيای مجازی با وبالگِ خوبش می اميرمھدی حقيقت را ھم جز با ترجمه. رنسانس دريافت کرده

 
  جامعه و ھويّت شخصی در عصر جديد: تجّدد و تشّخص 

 ی ناصر موفقيان ـ نشر نی ی آنتونی گيدنز، ترجمه نوشته
ده دارترين جامعه گيدنز يکی از نام ا سياست شناسان زن ھم ب اطی  ه ارتب اب درسی مشھورش ی دنياست ک با کت مداران انگليسی دارد و بيش از ھمه 

ِد کاود و استدالل می کتاب حاضر، ربِط بين تجّدد ـ يا مدرنيته ـ و ھويّت شخصی ـ يا تشّخص ـ را وامی. شده شناخته» شناسی جامعه« ه نظم مابع کند ک
يير می ھای خاص خودش، چطور فّعاليّت سنّتی با ويژگی ت ھای شخصی و زندگی روزمّره را دستخوش تغ ن تحّوالت ھويّ ثر اي ازد و چطور در ا س

 . گيرد ی خودشان مورد تجديد نظر قرار می ھا درباره شخصی افراد و روايت آن

 
  عالوه يک ھفت به 

ي، يكي از سرشناسترين. ي ايراني است اين كتاب گفتگوھای کوروش ضيابری با ھفت نويسنده دد ادب ار متع از جمله گفتگوی با جواد مجابي كه با آث
ر اند، و نيز شھرام رحيميان، نويسنده نويسندگان ايراني است و كارھايش به زبانھاي مختلف ترجمه شده به غي ران  ي ايراني ساكن آلمان كه تنھا در اي

 .وگو كرده است از كوروش، يك بار ديگر مصاحبه كرده بود، گفت
جام وگويي است كه روزنامه باقيمانده در عنوان كتاب، گفت» يك«عدد  ي جام جم پس از كسب عنوان جوانترين خبرنگار دنيا با كوروش ضيابري ان
 .داد
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 ی آخر صفحه

 آنيوتا 
 

 
 

وی ارزان سال سوم، ت ه می استپان کلوچکف، دانشجوی  انی مبل زرگ آپارتم مع ب اق يک مجت رين ات کردن درس رفت و می ت د و سرگرم حاضر  ام
ود اش از فرط تالش بی دھانش خشک شده بود و پيشانی. آناتومی بود اده ب ختری. وقفه برای به خاطر سپردن مطالب به عرق افت ا، د اقش، آنيوت م ات ھ

و پنجره ن، جل تری روش مان خاکس ا چش ده ب ر، رنگ پري دام و الغ بزه، ريزان اله، س ج س ه بيست و پن ه شيش ود ک ته ب ار ای نشس ھايش را نقش و نگ
رد ی پيراھن مردی را برودری دوزی می پشتش را خم کرده بود و با نخ قرمز يقه. ھای يخزده پوشانده بود شبنم ه. ک ارش عجل .داد ای نشان نمی در ک

د، لباس. آلود دو ضربه نواخت ساعت ديواری راھرو خواب نداده بودن امان  رای صبح سر و س اق را ب ن، ات ود؛ با وجود اي ده ب ه ش ھای خواب مچال
ھای زيادی شناور بود و آت و روی سطل بزرگ پسابی که لبالب از کف صابون بود، ته سيگاری. ھا ھمه جا پر و پخش بود ھا و لباس ھا، کتاب بالش
ود آشغال ده ب ار ش م تلنب د روی ھ ه عم ی ب رد. ھای کف اتاق گوي ه«: کلوچکف تکرار ک ده  ري سه قسمت تشکيل ش قسمت: حدود آن... ی راست از 

جداره ده قدامی، در  ه دن ی قفسه صدری، ب م می ی داخل ا پنج ارم ي نده ی چھ ه د و ب د؛ از پھل ه استخوان کتف رس ارم و از پشت ب کلوچکف» ...ی چھ
تا از روی باال آورد  چشمانش را به سقف دوخت و سعی کرد آنچه را خوانده مجسم کند، چون نتوانست تصوير روشنی پيش نظر بياورد، دستش را 

ده ه دن انی جليق د ھای فوق ده«: گفت. اش را لمس کن ن دن انو رو دارن اي دھای پي ال کلي ه می. ھا ح ه جوری دونه آدم اگ د ي ه باي ج نش واد گي ونو دونه خ ش
ده. بشناسه قراره... برای اين کار يا بايد اسکلت دم دست آدم باشه يا يه بدن زن م اوضاع از چه  ذار بين تا، ب ھای، آنيو نی» .آ ا دوخت ين آنيوت اش را زم

ه. گذاشت، بلوزش را در آورد و خودش را راست گرفت نده کلوچکف اخم کرد، روب به شمردن د رد رويش نشست و شروع  وم«. ھا ک ده... اوھ ی دن
و نمی ه اول تخوون کتف رد، پشت اس دا ک ه پي ده... ش اً دن ن يکی حتم ه اي ن سومی... آره... ی دوم ن چھارمی... يه اي ه اي وم... ي را وول... آره! ...  اوھ چ

چقدر... يه اين يکی چھارمی... ی سوم پس اين احتماالً دنده. جم نخور. ميری نترس، نمی... آروم وايسا» «!ھاتون يخ کرده آخه، انگشت» «خوری؟ می
د بکشم... درست معلوم نيست... انگار قاطی شد... يه اين سومی... اين دومی يه. ھاتو پيدا کنه تونه دنده پوست و استخوونی، اما آدم نمی لم... شون باي ق

ه عالی«. ھا، کشيد ی آنيوتا خطوطی موازی ھم در امتداد دنده من کجاست؟ـ کلوچکف قلمش را برداشت و رو سينه اده می. ي ار س شه می... شه حاال ک
ده. اش را باال برد آنيوتا از جا بلند شد و چانه» !پاشو وايسا. فھميد جای ھرکدوم کجاست ھا را مشخص کلوچکف شروع کرد، با کشيدن خط، جای دن

به لرزيد و در عين حال می آنيوتا می. شود ھا، بينی و انگشتان آنيوتا از سرما دارد کبود می چنان غرق کار بود که پی نبرد لب. کند ترسيد که دانشجو 
ردود شود مام شد، گفت. صرافت بيفتد و کار را نيمه تمام بگذارد و بعد، احتماالً در امتحان م کارش ت ه  ن«: کلوچکف ک امالً مشخصه، ھمي حاال ک

ا. و دانشجو باز شروع کرد توی اتاق قدم بزند و پيش خود مطالب را تکرار کند» .طور بشين تا خطوط پاک نشه، و من ھم خوب حاليم بشه ا، ب آنيوت
سرما می بود، از  رده  کز ک ده باشد،  ه خال کوبي ود آن خطوط سياه روی سينه، حال آدمی را پيدا کرده بود ک وی فکر ب يد و ت کم. لرز ی  معموالً خيل

ج دانشجو در طول شش ھفت سال سرگردانی و، از يک اتاق مبله به اتاق مبله... زد، ھميشه ساکت بود و توی فکر بود حرف می ی ديگر رفتن، با پن
ھا پيش فراموشش ھای محترم مدت شان را تمام کرده بودند و وارد جامعه شده بودند؛ و البته، مثل آدم ھر پنج نفر درس. مثل کلوچکف، آشنا شده بود

ه می ھا توی پاريس زندگی می آن يکی از . کرده بودند ود؛ و پنجمی گفت اش ب ارمی نق د، چھ ده بودن ده کرد؛ دو نفر پزشک ش تاد دانشگاه ش ه اس شد ک
ود. است م ب يزی نمی... کلوچکف دانشجوی شش ام می چ م درسش را تم ه او ھ ه می گذشت ک رد و وارد جامع د ک ده بی. ش د، آين انی در تردي ی درخش

ه نمی. شد انتظارش بود و احتماالً انسان بزرگی می ند اما با اين وضع ک ه ق ار حب قط چھ ه چای، و ف ون داشت و ن نه توت رد؛ کلوچکف  دگی ک شد زن
رودری دوزی آنيوتا بايد عجله می. برايش مانده بود رد و ب ه آخر می ک اند، می اش را ب ی می رس ه دست زن رد ب ود و آن ب ه سفارش آن را داده ب داد ک

ه می ی ک ون می وقت با يک ربع روبل چای و توت د گرفت  تو؟ می«: صدايی از پشت در گفت. خري يام  به سرعت يک شال پشمی رو» شه ب ا  آنيوت
ھای بلند موھا که تا روی ابروھا ريخته بود، طور که با آن طره فتيسف مثل حيوانی وحشی، ھمان. فتيسف نقاش پا به اتاق گذاشت. ھايش انداخت شانه

م بکنی اومده«: کرد، خطاب به کلوچکف گفت خيره نگاه می ه لطفی در حق ارم. م ي ا رو يکی دو ساعت در اختي م بکنی و آنيوت ی در حق ه لطف آره، ي
ا زير لب آرام» .البته، با کمال ميل، آنيوتا، بيا برو«: کلوچکف موافقت کرد» .ره کشم و بدون مدل کارم پيش نمی آخه، دارم يه تابلو می. بذاری آنيوت
حاال که. اين بابا کاری که با تو داره به خاطر ھنره نه به خاطر چيزھای پيش پا افتاده! مزخرف نگو» «شه؟ کارھايی که زمين مونده چی می«: گفت
چی ھست؟«: کلوچکف گفت. آنيوتا شروعکرد به لباس پوشيدن» کنی؟ تونی چرا کمکش نمی می ابلو  ن ت ه روحه، موضوع جالبی» «حاال اي ا،. ي ام

می دل. ره راستش، پيش ن ه م ياز دارم ب ی ن ود. ھای مختلف بی ب ھاش آ ه پا تم ک دل داش ه م روز ي يدم. دي ی: ازش پرس از: و او گفت«ان؟  چرا پاھات آب
ی نتيجه طب کاری» «!ای داری چه حوصله! خيلی خوشبختی! کنی ن، تو ھنوز داری خرخوونی می ھام رنگی شده جوراب دون خرخوون ه آدم ب ه ک ي

ا می! کنی خوام، کلوچکوف، تو راستی راستی مث خوک زندگی می عذر می... اوھوم» «.گيره نمی ی تو آشغالدونی داری دست و پ منظورت» «!زن
م نمی تر برام نمی ماھی دوازده دوبل که پدرم بيش... ای ندارم من چاره! يه چی رد فرسته، و با اين مبلغ ھ دگی ک با احساس» .شه خوب زن ه  اش، ک نق

ليقه. تونی زندگی کنی آره اما با وجود اين تو بھتر ھم می... خب، آره«: انزجار ابرو در ھم کرده بود، گفت آدم تحصيل کرده وظيفه داره که خوش س
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وم نيست چه جای لجن ا معل ن ج ه مالی باشه، عاشق زيبايی باشه، غير از اينه؟ اون وقت اي ن کثافت! ي ن سطل پساب، اي خواب، اي ن تخت ا اي اون... ھ
نه؛ راستی می«: دانشجو با حال گيج و منگ گفت» !ای ھای نشسته، گندشو باال آورده ظرف اری ک يده تميزک مروز دستش نرس ا ا ا آخه آنيوت ی، ام گ

ان» .صبح تا حاال دستش بند بوده يد و ھم ه دراز کش ا، کلوچکف روی کاناپ اش و آنيوت ردن درس طور دراز پس از رفتن نق ه حاضر ک کش شروع ب
رو رفت کرد؛ سپس تصادفاً خوابش برد، ساعتی بعد که بيدار شد سرش را روی مشت وی فکر ف ندوھگين ت حالی ا اد حرف. ھايش گذاشت و با  ه ي ب

ود ده ب رايش مھوع و مشمئز کنن ه راستی ب طرافش ب ليقه باشد و دور و ا ده. نقاش افتاد که گفته بود آدم تحصيل کرده وظيفه داره خوش س اش را، آين
بيند و در اتاق ناھارخوری بزرگی در مصاحبت به ياد زمانی افتاد که، در اتاق مشاوره، بيمارانش را می. طور که در ذھنش بود، در نظر آورد ن ھما

ھم می. نوشد ھمسرش، که خانمی به تمام معناست، چای می ه  م پيش. زد و حاال اين سطل پساب که ته سيگارھا تويش شناور بود حالش را ب ا ھ آنيوت
ه. درنگ از او جدا شود و عزمش را جزم کرد که، به ھر قيمتی ھست، بی... انگيز نمک، نامرتب، ترحم ای بی نظرش آمد، چره ا از خان تی آنيوت ی وق

ده چی می... نگاه کن، دختر خوب«: نقاش برگشت و کتش را در آورد، کلوچکف از جايش بلند شد و به طور جدی گفت ا. گم بگير بشين و گوش ب م
در آن جا در نقش مدل آن قدر روی. ی نقاش برگشته بود آنيوتا خسته و کوفته از خانه» .خوام باھات زندگی کنم  راستش، من ديگه نمی! بايد جدا بشيم

ھای دانشجو چيزی در جواب حرف. ی نوک درازش درازتر شده بود چشمانش گود افتاده بود و چانه. اش نمانده بود پا ايستاده بود که رنگ به چھره
يم«: دانشجو گفت. ھايش شروع به لرزيدن کرد نگفت، فقط لب دا بش م ج ازی ھستی؛ بی. به ھر حال، ما ھر چه زودتر از ھ و دختر خوب و ن ل ت عق

ايش را برداشت اش را توی کاغذ پيچيد، سوزن و نخ دوزی  آن که حرفی بزند برودری آنيوتا کتش را پوشيد و بی» ...کنی نيستی؛ درک می سپس،. ھ
با لحنی آرام. ھا روی ميز گذاشت ی پنجره، چشمش به چھار حبه قندی افتاد که الی کاغذ پيچيده شده بود، آن را ھم برداشت و کنار کتاب توی طاقچه

چرا اشک می«: کلوچکف پرسيد» ...قندھاتون... اين ھم «: ھايش ديده نشود، گفت گرداند تا اشک طور که رويش را بر می و ھمان زی؟ حاال  ا» ري ب
توانيم با ھم برای ھميشه که نمی. راستش، ما بايد از ھم جدا بشيم... تو راستی راستی دختر عجيبی ھستی«: زد، سپس گفت ناراحتی توی اتاق قدم می

رد. کلوچکف دلش به حال او سوخت. دختر چيزھايش را جمع کرد و سرش را بر گرداند تا خداحافظ کند» .زندگی کنيم خود فکر ک چطوره«: پيش 
ره يه ھفته ديگه ھم بذارم بمونه؟ ممکنه خودش بخواد بمونه و آخر ھفته می ا خشونت داد زد» .گم ب ود، ب ه ضعف نشان داده ب ن ک :و خشمگين از اي

مون خوای بری برو و اگه دلت نمی ی؟ اگه می جا واساده طور اون بيا، چرا ھمين« يار و ب ی می! خواد، کت تو در ب ی بمون ه» !تون ا آرام و دزدان آنيوت
دانشجو. ی کنار پنجره، نشست اش، رو چھار پايه آن که سر و صدا کند، سر جای ھميشگی اش را ھم دزدانه گرفت و، بی کتش را در آورد، بعد بينی

دامی،: ی راست از سه قسمت تشکيل شده ريه«: گفت. ی اتاق به آن گوشه برود و بيايد اش را برداشت و شروع کرد ازين گوشه کتاب درسی قسمت ق
ی«: زد توی راھرو يک نفر نعره می» ...رسد ی چھارم يا پنجم می ی داخلی قفسه صدری، تا دنده در جداره ه ب سماور ک ن  ده گريگوری، اي »!آب مون

 1381ھای کوتاه، برگردان احمد گلشيری، انتشارات نگاه، چاپ اول  آنتون پاولوويچ چخوف، بھترين داستان
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 ی اول صفحه

 خيال، نه خواب
 

 
 

ا پردازی کمک می از سوی ديگر، خيال!). آور نيست  ی شرح يک خواب مالل ھيچ چيز به اندازه(کننده است  کاری کسل) خوب يا بد(خواب ديدن  کند ت
راه خودت می فواصل انتظار، فواصل بی ه ھم بی است ک ه بری و می خوابی، را پشت سر بگذاريم؛ نوعی رمان جي نی ھم فه، توا طار، در کا جا، در ق

:شود اش می آيند است، چون آدم به کلی جذب خواب برای من ناخوش. که کسی اصالً متوجه شود وقتی که قرار داری و منتظر ای، بازش کنی، بی اين
خود(کند  آيند است، چون تماس خود را با آگاھی از واقعيت حفظ می است؛ و خيال برای من خوشگويانه  تکخواب  انی ِ اھی از موقعيت مک ا آگ ؛)و ب

ه در دل آن صدايی  اليه، خلق می گونه است که فضايی مضاعف، فضايی ناپيوسته، اليه اين ط گاه نمی ھيچ(شود ک دام صدا، صدای محي گويم ک توانم ب
دوزی حاشيهشود،  چيزی بافته می: نشيند میناسرراستی رسد، در موضع  ، ھمچنان که در روند يک فوگ به گوش می)ی اندرون کافه يا صدای افسانه

 .و اين آغاز نوشتار است -بدون قلم و کاغذ  -شود  می

  113صفحه . 1383نشر مرکز، : تھران. ی پيام يزدانجو ترجمه. ی روالن بارت نوشته. روالن بارت

روالن بارت
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 بزم کوتاه مکرر
 

 
 

دم ھا را می چشم. سپارم به خنکای بستر ی لغزش سيال و ساکتش، تن می و من، شيفته. کند روی بند شب آرام آرام رخت خود را پھن می حاال ديگر. بن
ھا ملکه. ھام را به من راھی نيست ھياھوی دنيای پشت پلک ياری، من تن تاه ھش ايق کو ن دق ھامم حاال در اي ان تن. ی رويا ھا، ھا و اتفاق ھا و آدم از مي

اھی واحه. نشينم خوانم و لذتی شگرف را به تجربه می ھام را يکی يکی به ميھمانی خيال فرا می خواسته دل تا خواب از. ای کوتاه، از آگاھی تا ناخوداگ
 » راه خواھد ماند؟ آيا تمام خواب را با من ھم«گويم  کنم تا عمق تصوير، و ھر بار با خود می راه برسد، ھر بار ميھمانی را بدرقه می

ه ه نيم ار ک ايد ھر ب ه-ی راه  و ش ده ی خواِب در راه نيم از می -مان ل چشم ب ه خاطر می ناغاف ه  کنم، حسرتی ھميشگی را ب ان کاش آدم«آورم ک ا مي ھ
 » .کردند شان را خود انتخاب می سودايی، دست کم روياھای شبانه-ی و بی خيال-وانفسای بی

و کيست که ادعا کند تا به حال ميھمان اين بزم کوتاه مکرر نبوده است؟ 

آيدا
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 انقياد 
 

 
 

باد پرده ھا کنار زده شده بود، دوست داشتم شب که می ی اطاق باز بود و پرده به عادت ھميشه پنجره نم،  سرم ببي بازی خوابم آسمان را باالی  به  ھا را 
ی پنجره آنجا گرفته بود، اين بار اما پشتم به پنجره بود، صدای بھم خوردن پرده از باد مجبورم کرد سرم را به طرف پنجره برگردانم، نگاھم روی لبه

 .زد، ساکن ماند که نشسته بود و آرام بال ھايش را بھم می
ايين می ھای او بوده نه صدای تکان پرده از باد، بال ھايش به رنگ آب بود اما نه آبی که مثل آبشار از سر بال فکر کردم پس صدای بال ريخت ھا به پ

 .کرد، تأل لويی از رنگ آب بود که انگار از منشور گذرش داده باشند ی پنجره را خيس نمی اما لبه
ھان چنان يره شد، چشمانش ناگ ه جايی خ ذر داد و ب سرش را چرخاند، نگاھش که به من افتاد به تبسمی پاسخ نگاھش را دادم اما نگاھش را از من گ

 .برقی زد که مجبور شدم سر برگردانم و مسير نگاھش را دنبال کنم
دان ندان چشمم به آينه افتاد که تصوير او تمامش را پر کرده بود، لبانم از تبسم افتاد در آينه که لبخند زد، دن ود، د شده ب يدا  يز سه گوش ؛ ھايش پ ھای ت

 .زد ديگر رنگ آب گذر داده از منشور نبود، بنفش شده بود و به خاکستری می
ه ردم ميان ه احساس ک يرم ک از بگ م را گ تم لب ايينی خواس ب پ دازه ی ل ه ان ر آن ام ب ه ديگ زی دارد؛ در آين ده است و خون ري ده ش ثی کوچک کن ی مثل

 .معصوميت نشسته بر لب پنجره را نداشت
ايهی لخت پنجره نگاه کردم، نبود، انگار به پايين پرت شده بود يا در  ام را برگرداندم و به لبه آينه دم، س ه را چرخان ود، کمی آين ده ب م ش ه گ ی بنفش آين

ه را خاکستری ود، ملحف ده ب نارم آسوده خوابي وز ک اش روی دستم افتاد،آينه را به پشت برگرداندم و سرم را پشت به پنجره به طرف چپ چرخاندم، ھن
ه طرف خودش ی ھال بخوابم بدون ھراس لبه به خودم پيچيدم تا بروم روی کاناپه تم را گرفت و ب ا دست چپش دست راس ه ب ه ک ی لخت پنجره و آيين

ه ديگر ی ھيس روی بينی خواھم بيرون بخوابم که دست راستش را به نشانه کشيد، آمدم آھسته بگويم می ان ک ت، چن م گرف م در آغوش ام گذاشت و محک
از نتوانم سر بچرخانم تا لبه ايينم را گ لب پ ی لخت پنجره را ببينم يا آيينه را؛ چشمانم از خواب سنگين شده بود که يادم آمد قبل از اينکه به خواب رود، 

 .گرفته بود
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 بينی خواب ھم
 

 
 

ه می. لرزيدند ھا، روی ديوار، يک پارچه به ھم چسبيده بودند و می سايه ور از ميان داد و می گاھی يکی تکي ور رد می. شان بگذرد گذاشت ن د و و ن ش
ود يکی بايد حرف می. لرزيد ای منفک از بقيه روی ديوار تنھا می بعد سايه به. زد و آن يکی حتمن ارس نب د نشست رو شد و آم د  ه بلن ايد ک ود ش يال ب ل

سينه. ی قِد بلنِد ارس بود اش، سايه ای که قله مثل رشته کوه. تر شده بوند ھا کوچک حاال سايه. ی لرزان شمع روی بقيه پشت ميز، مقابل شعله يال  اش را ل
 .مالد آيد و بعد ليال نوک موھايش را با دو انگشت به ھم می بوی موھای کز خورده اول می. کند اش نگاه می ھای به دست. کند صاف می

 .مثل ھمين بود -
 .اون آتيش بود. کرد نه فرق می -

سر تکان می. کند گويد که بايد از اول شروع کنند، که قرارشان اين بود و نگاھی به ارس می شان می ليال ميان حرف د ارس  عرق شتک. دھ ز  ھای ري
ن»  کنم من شروع می«  . گيرد ی نگاه ارس و ليال را می فرھاد ميانه. اش افتاده اش نشسته و جعدی از موھايش کنار چشم بر پيشانی ھمه سرشان را پايي

اه می»  با جزئيات و دقت بگو. اين طوری نه«  گويد ليال می»  ...يه جای سبز بود«  . اندازند می د و باز به ارس نگ ه می فرھاد دست. کن د پاچه ادام «.دھ
وم می ايرج می«. کند سرفه می»  .ی يه کوه شيب داشت، مثل دامنه. يه بلندی بود ن داره تم ارين؟ اي گه بي شمع دي ناگوش و َدم»  شه شه برين يه  يرج ب -ا

ه می. کند گيرد و توی نعلبکی چينی گل سرخی له می نفس سيگار را می. خاراند اش را می  خاکستری ھای خط د ک ايه بلن قط شود از س وار ف ھای روی دي
د می اش را صاف می ارس عينک. کند ليال پاھايش را از زير ميز دراز می»  بگو«. ماند نقش کوتاه و بلندی می د و سرش را بلن د کن يان. کن يرج از م ا

د فرھاد سرفه می. بُّرد شان رد می شود و آن را می نگاه خان«. کن يرج  يرج سر تکان می. »مرسی ا سايه ا د و  ه اش می دھ به بقي بد  سياھی روی چس ی 
بود  نفس. انگار شرجی بود. گفتم می«. ديوار مده  ودم. م بند او ده ب اال اوم ندی ب ه از بل ود ک ين ب رای ا ايدم ب گار می. ش جايی ان ه  اال ي تم اون ب ه دونس ه ک

.تره اين طوری مطمئن. جا بيان ترباشه بقيه ھم تا اين شايد به«گويد ايرج می. دوزد به ليال اش را می و نگاه»  ترسيدم که دير برسم حتا می. منتظرم ھستن
ن«.ارس صدای نرمی دارد. »نه ارس؟ ما بگي يال کمرش را صاف می»  ھر چی ش د ل نن ترجيح می»« پس بگو«  .کن رج خان شروع ک يرج»  دم اي ا

سبزی رو می. اگه بخوام دقيق باشم«  .گيرد سيگار ديگری می ه رو. بينم ھمون  ودم. ھمون دامن ه راه باريک. من روی شيب ب ون ي يه. مي سر  گار  ان
ل کند و محکم تکيه می اش را از بقيه جدا می فرھاد سايه»  ...مثل اون وقتا توی کردستان. حتا يادمه پوتين ھم پام بود. پستی بودم يرج. دھد به پشتی مب ا

ود. ببخشيد پرت شدم«  دھد گيج ادامه می شنايی ب ا اون. فقط خواستم بگم جای آ گار قبلن بودم ان ا  حواس... ج ود خالصه  صداھايی. ام حسابی جمع ب يه 
ته. چکوندم اگه يه ذره زودتر ماشه رو می. من کمين کردم. خورد ھا تکون می يادمه شاخه. اومد می ن بو اال می فرھاد رو که داشت از بي د، زده ھا ب اوم
ه«قرار گفت ليال بی. فرھاد ھم سرش را پايين انداخت. ساکت شد و لبخندی توی صورت فرھاد زد»  .بودم يده»  .ارس ديگه نوبت خودت ارس رنگ پر

ن«  .دھد فرھاد امان نمی. سرش را باال گرفت ودم؟ آقا ايرج من چی ت چه شکلی ب ود؟  ياه و چسبون» « ام ب اس س يه لب گار  می. ان د نفس. زد برق  ات بن
م دست روی کول. خسته شده بودی. اومده بود ر از سنگ ريزه ھ ه کيسه پ ود و ي ھيزم ب ار  يه ب بود ت  اال اون. ات  بريم ب ه  ادم ک ھات راه افت قتی با و

و ارس می«. کند مقدمه شروع می ليال بی»  .ام روی ماشه بود انگشت. مون باشه ترسيدم کسی دنبال من می. کرد ھه ھمش صدا می کيسه گم ت دونم تا من ن
به وسط اون سبزی، که انگار يه جنگل بود،. اصلن شک دارم تو حرف بزنی. گی نمی ه کل ل ھمه  ي ی، مث ن نقاشی ي چوب ثل اي اال م خواب و خي ھای ی 
خيلی. مو پوشيده بودم اما انگار چيزی تنم نبود ترين لباس به. جا دونستم بايد برم اون يه جوری بود که از قبل انگار می. ی خيابون، وسط مه غليظ گوشه

ته.. کشيدم نمی رفتن مو که روشون می دست. ام شبنم نشسته بود سبک بودم روی پوست خاری ھيزمی نشس ه ب وی ي مردی جل ه  توی کلبه تاريک بود ي
.نديدم کيه. وقتی ايستاد، روبه روی من، پشت به نور بود. منتظرم بود. ديدم شو می دارش فقط عينک از پشِت موھای تاب. بود و به آتيش خيره شده بود

گوش»  ديگه بسه«  . شود فرھاد بُراق می»  ...حاال آشناست برام. اما آشنا بود ر می ايرج سيگار از بيخ  د می شود ارس از جای. دارد اش ب يال. اش بلن ل
ه. گه حاال ارس ھم می. جا گفت ليال تا اين. فرھاد جان باالخره تکليف اين قضيه بايد روشن بشه«. سرش پايين است ادت نرفت ه ي ھر چی. قرارمون ک

چرا؟ مگه عاشق زن. ايرج شما که زن داشتيد«  .رود سمت آشپزخانه می. فرھاد عصبی است»  .شد بايد آرووم باشيم بودين شما ديگه  که. تون ن الی  س
ه دست می»  .ه، حتا تو خواب زن آدم مال آدم. خوردين اش حتا شام و نھارتونو توی قبرستون می کشتن يد و شمع ب ند شمع را از او می. آّ يال ت «.گيرد ل

روی پوست«.کند که آرام است ولی ھمه را ساکت می بار، با اين صدای ارس اين»  .ايرج جان شما ببخشيدش. ھاست االن وقت اين حرف. خجالت بکش
ھای خواستم اون قطره من می. رفتند ھاش البه الی موھام راه می انگشت. رفت ھای آب نمی کشيدم روش، قطره دست می. اش آفتاب بود و مھتاب نم زده

سنگ. ديد اون دو نفر رو نمی. اش به در بود پشت. ش از روی سينه. اش ھاش بنوشم از روی کتف ابدی رو از روی شونه يکی با تفنگ و يکی با قالب 
ود. خواستم اين حال زود تموم بشه شايد ھم نمی. خواستم بترسه نمی. يه بار ھيزم ريختن توی آتيش که گر گرفت. اومدن تو ار. آتيش پشت من ب يک ب
م نمی. دآر و شاداب بود ھمون طور نم. اش مو کشيدم روی پوست ديگه دست اول ھ ه فکر کردم که اين پوست حتا ت بردم. زن با خودم  شيدم و  وی ک اش ت

ه سوخت و پوست سرش بی. م چسبيده بود ی آخر بدنش به بدن تا لحظه. آتيش ود ک شد فقط موھاش ب يدا  ه. مو، شفاف و لطيف پ ل يک الھ ھمه. »مث
د می شد، سايه تر می شمع که کوتاه. ليال بلند شد و رفت بين ارس و ايرج نشست. ساکت بودند م ق شيدند ھا با ھ گار. ک ھم روشن شد ان ا  ھم ب .سيگارھا 

ود روی صورت ھر دو قطره. ھايش بسته است ی ارس گذاشته و چشم نور که آرام آرام کم شد، ديدم که انگار ليال سرش را روی سينه ز آب ب .ھای ري
 .اش نکنی اش تا فراموش کم بنويسی گويند خواب را تا بيدار شدی بايد برای اولين نفر تعريف کنی يا که دست می. آيد بعد ديگر يادم نمی
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 خدابيامرز فرويد و اينا
 

 
 
1 

ده باجی ای، مادربزرگی، خان پُر عمه تان از خواب پريشاِن شکم خداوکيلی چند نفر از شما اسم ای سبزپوشی را دي ا آق خانم ي که  ای، کسی نيامده است؟ 
م چه ديده کشيده و خواب که دور سرش نورانی بوده و دستی به سر خواب ده ھ کدام يک از چھارده می دي که طرف  ده  جا فھمي  معصوم پانزده دانم از ک
سِم درگوشی. خبر که اسم بچه را بايد فالن و بھمان بگذاريد جابی مورد نظر بوده و بعد ھم گير به مادر و پدر ازھمه حداقل ا ه يا  د ک ن بگذاري اش را اي

 .ش خوب باشد و عاقبت به خير شود طالع
2 

ايه. کارند ھا که ديگر شاه مرده خواب ھرچه در و ھمس ه  ده کافی است بميريد تا چپ و راست ب به بازمان د  د، بياين ه بع يد ک لب گان  است بياي وت ق تان ق
بود و اين خند می ش خيلی خوب بود و نورانی بود و لب را خواب ديديم و حال –يعنی شما  –بدھند که فالنی  و محض(ھا  زد و در باغی مصفا نشسته 

م قصه نشين چھار تا حوری و غلمان نمی شان ھم شما را در مجاورت دل نمونه يکی که کمی ھ ته بينند  اب آن ور، در خودش داش ھای مرسوم را در ب
 ).باشد

3 
ای يونگ را د آق دا رحمت کن امرزد. خ دا بي م خ د را ھ ای فروي واب. آق ن جماعت خ ه بين بی اي ان ب بر ھم ه خ ه پت د چ ه ندانن دن و ای از خواب تر ک دي

 . ش و تعابيرش در اين نيم قرن اخير، روی آب ريخته شده است مکانيسم
4 
 .ايد شان پشيمان شده تان را نام ببريد که بعدن از ديدن ھای تا از خواب پنج

5 
ھه شان و البته جناب دون ديگرسوی آقای کاستاندا و سفربه له خوآن، حوالی اواخِر د مان، ولو ن خواب ی شصِت خود د در اي ا ای انداختن م نمی. ھای م دان

مان را کرديم که قسمتی از خودآگاھی کردن، حرام اين می ھای جوانی را به جای جوانی شب. ھا بود رفتن از بدن و اين داستان بيرون. يادتان ھست يا نه
يم ھای به ساحِت ناخودآگاه خواب ببريم تا خواب يادم. مان را در کنترل بگيريم و از خودمان خارج شويم و به جاھای ديگری سرک بکش انصافن خب 
ودم قدر منتظر ماندم و بی خواب کردم و آن م، خودم را اسير رخت ھست ھنوز که يک شب، با تمام ھشياری يار ب وز ھش مد و ھن يادم. عمل که خواب آ

اده ھای ھست که به دست کِر افت د شدم و از خودم، از پي شد و بلن دم ام نگاه کردم و اين آگاھانه بود و بعد اراده وارد خواب  باال دي دم و از  بيرون آم ام، 
ه نصِف تن. از ھمان وسط سالن. بعد از در رد شدم و خواستم از سالن به زيرزمين بروم. خودم را ود و باالتن ده ب الن رد ش بيرون م از کف س وز  ام ھن

 .قدر گير کردم که بيدار شدم آن. گير کردم. بود
6 

 . ام که به خواب کسی بروم ام و از ته دل آرزو کرده خواب بيدار مانده ھايی بوده که تا سحر در رخت شب
7 

ر خواب –و ھنوز ھم  –کردم  ھميشه فکر می کل ب ه ال ته باشد ک تاثيری دارد که يک کسی بايد يک جای اين دنيا دنبال اين قضيه را گرف چه  ا  .ھای م
ال ن س ن آب و خاک و اي ن در اي ه و محکمه طبع ال ھا، موضوِع عاقالن ن س ام اي د در تم ا الب ندی نيست ام د از می ھا، يکی خواب پس ای بع اری ھ گس

فافيت و. شان، به شگفتی درآمده است اش را يادداشت کرده و از غرابت شبانه ين ش حيران ا نوز  ه ھ کسی را ديديد خبرش را به من برسانيد که ھنوز ک
 . آيد م می ھا به سراغ ھايی ھستم که بعد از شادخواری انگيز خواب تعدد و پرماجرايی و جزييات شگفت

8 
تم ی جوانی، برای جلب توجه آدمی که توجه بازی و فرويدبازِی عاميانه يک بار، در ھمان روزھای يونگ ود، نشس ده ب من برگردان ش را به داليلی از 
دانستم طرف گذارش به ای آن را جايی نوشتم که می بعد به طرز معصومانه. ی سورئاِل سمبوليک از خودم درآوردم و يک خواب پرطمطراق پرنشانه

وقت جرئت نکردم که اعتراف م رسيدم و ھيچ ش تاثير گذاشته بود که من به نيت قدر بر روی آن. نويسم م را می ھای داند که من خواب افتد و می جا می آن
 . گی بود کنم که خواِب مذکور، تمامن ساخته

9 
جان. آمد و انصافن خواندنی بود ھا درمی ی دانستنی انگيز شصت بود که مجله ی شگفت بايد يادتان باشد، ھمان دھه سمت يکی از ھي ش، ھای انگيزترين ق

خواب ريخِت ساده انداخت، آگھی بی ھا به فکر می شد و من را تا مدت که ھر پانزدھم ماه، تکرار می سی در  اِن انگلي ی قرمزی بود که تبليغ آموختِن زب
 .دانم چند نفر باور کرده بودند نمی. بود
10 

در مزخرف و بی شان را، ھرچه اند، ميل مھارناپذيری دارند برای اين که خواب ھايی که تازه بيدار شده ديده خواب ی ق شد، ھرچه مزه و ب تو ربط با در  ق

سر ھرمس مارانا
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د ت موبه ش، برای ربط باشی به آن آدم و خواب بی لخ خواب می. مو تعريف کنن ند و ت وی ت ه ب انی ک ا دھ م ب د آن ھ ه کرده. دھ که تجرب طور  يد، ھمان  ا
 . کردِن شمای شنونده اھميت دارد تر از گوش شان بيش کردن برای تعريف

11 
 .م راحت شد که عمرت دراز است خيال. ای خواب ديدم مرده

12 
ترم، از زوِر خداوکيلی چند بار نويسنده. ھم که شکی نداريم... ناپذير حضرت خواب به سينما و ادبيات و نقاشی و شمار و پايان ھای بی در خدمت ی مح

 ش را ھرچه زور زده نتوانسته جور کند، ناگھان از خواب بيدار کرده است؟ ش را در پايان داستانی پرماجرا که پايان گی و ناچاری، قھرمان مايه بی
13 

شر را می اين ھمه زور زديم و پيش ن ب يا، گنگ رفت کرديم، کل خواب و رو وز است  ه ھن وز ک لذت ترين و مبھم گويم، و ھن سمت بخش ترين و  ترين ق
 . رود آيد و کجا می وقت کسی نفھمد که خواب دقيقن چيست و از کجا می کاش ھيچ. ھستی است
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 ی کوچولو پس از خواب يک مغازله
 

 
 

ند چی بود؟ لحظه-. کرد اش می اش نشسته بود و خيره نگاه او پايين تخت. کرده از جا پريد عرق ای ساکن و مبھوت روی تخت نشست و بعد به آرامی بل
ه داد –تر بنشيند  جا کرد تا راحت شيطان خودش را کمی روی تخت جابه. شد ه صورت. شويی رفت به سمت دست. به ديوار کنار تخت تکي بی ب اش آ

ه روشنی می. پنجره باز بود. برگشت. جا کمی نوشيد زد و از ھمان کرد. زد ھوا يواش يواش ب گاه  شيطان ن ه. به  ا ب ا ابروھ شيطان، چشمکی زد و ب
انه. ی مخالفت تکان داد او سرش را به نشانه. پنجره اشاره کرد به نش رد و سرش را  از ک رد شيطان ن نا کج ک ه سمت پنجره رفت و آن را. ی تم او ب

د شيطان دست. بست سر برگردان رد و  رت ک وا پ ه ھ ه اعتراض ب شيطان توجھی نکرد می-. اش را ب م؟  ار کن چی ک بود؟ اصال می-. گی  چی  ی  دون
انه. به سمت تخت رفت و کنار شيطان نشست. اما حسابی ترسيدم-. شيطان رو برگرداند... آد اما حسابی  ام يادم نمی خواب ی شيطان سرش را روی ش

. شد ھوا روشن می... دونم  می. تو ھم ترسيدی... آره -. اش کرد آرام نوازش. او گذاشت

سولوژن
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 ٢۴/٧ھشياراِن بنِد  ُچرِت بُلبُلی ما خوابيده
 

 
 

مه آن. اند ی ما مسلّط شده ريزی بر زندگی ھرروزه ھا و دفترھای برنامه سررسيدھا، تقويم ا در برنا لوغ است، ي ا سرشان بشّدت ش راط ھا که ي ريزی اف
ِی چه کسی را کنند، خيلی دقيق و با جزئيّات فراوان می می د و ک ساعتی صبحانه بخورن د و چه  دانند چندشنبه صبح بايد چه ساعتی از خواب برخيزن

د سطرھای دفترھای برنامه! مالقات کنند و چه موقع به خانه برگردند و دسِت آخر، حتّا چه ساعتی بخوابند ريزی، بيست و چھار ساعت روز را به چن
طور که پول، کيفيّت به عبارت ديگر مثالً ھمان. کشند اش می ھا، کّميت محدود اين بيست و چھار ساعت را به رِخ دارنده اين بخش. اند بخش تقسيم کرده

ل ريزی، کيفيّت شبانه ی بعد دفاتر برنامه ھا و در مرحله ی اّول ساعت کند؛ در وھله ھای قابل مبادله تبديل می ھا را به کميّت دارايی تی قاب روز را به کّمي
 . سازند ريزی و مديريّت بدل می برنامه

 
شناخته می بنابراين، انسان مدرن شھری که با ابزارھای کميت يايی از کيفيّت سازی نظير کيف پول و ساعت مچی  نه در دن انی از شود،  ه در جھ ھا ک

ه. سازد اش شاخص می گذاری سراسر عددی ای، خودش را در نام زده ی کّميت چنين جامعه. کند اعداد زندگی می ام درست دنيايی٢۴/٧ی  جامع ست ، ن
ار ساعت را زندگی قيد و شرط روزگار بگذرانيم؛ بلکه خواه ما، ديگر قادر نيستيم بی. بريم که ما در آن به سر می ناخواه، ناچاريم ھفت تا بيست و چھ

 . ھستيم٢۴/٧العمر بنِد  ھای مادام ما، زندانی. کنيم و باز از سر نو، اّول ھفته کارمان را بياغازيم
 

اه می سازد و در آن ھا را دلتنگ می زندان، انسان دار نگ ه رھايی را بي ھی ب کردن را دا  ھر کس روزی پشت نيمکِت کالس درس. دارد ھا شوق پي
شنا می ھشياری را که ظاھراً به درس و بحث توّجه می مدرسه يا دانشگاه نشسته باشد، تصوير محّصل نيمه ده، تصويری آ قع خوابي بد کند؛ اّما در وا .يا

ه اصطالح معلّم. که طرف خواِب خواب باشد؛ نه حاال نه اين ا ب تادھا  بيشتر در وضعيّت چرت ي پروت«ھا و اس الم ھ برای»  مشغول سير ع است و 
شوند و کنند، خودشان ھم گاه به اين وضعيّت مبتال می آموزانشان را مؤاخده می ھايی که اين طوری دانش معلّم. بيند سازد و می خودش رؤيای روز می

ی می تند، چرت مرين ھس حل ت ا  نی ي ی می مثالً وقتی شاگردھايشان مشغول روخوا ند و حظّ ند زن ّْم اين. بر ندان و معل کالِس درس، ز ا، گرچه ظاھراً  ج
تند از معلّم تا محّصل، ھمه ھمان: تر است اّما حکايت از اين پيچيده. ست بان و محّصل، زندانی زندان دان: طور که گفتم، زندانی زنداِن بزرگتری ھس زن
٢۴/٧. 

 
شده که مثالً برای ريزی  و برنامه بينی دھند، با خواِب پيش ريزی حکم به بيداری و فّعاليّت می نشده در ساعاتی که دفترھای برنامه بينی تفاوِت خواب پيش

ضمنش. ھای اجتماعی دوستش داريم، روشن است فراغت موقّت از وظايف و نقش در اّولی، فرد مشغوِل کار ديگری ـ نظير تعليم يا تعلّم ـ است و در 
يدن است در حالی. زند چرتکی ھم می وِد خواب فرد، خ صلی  دِف ا ه اين. که در دّومی، قصد و ھ ـ ک ن ترتيب خواب اّول  د ماست ـ به اي مورد تأکي ا  ج

در. سازد گيرش را متوّجه نمی باِن سخت کند و زندان ست که مشغوليّت اصلی فرد را ـ مثل حضورش در کالس، بی اختالل در نظم ـ تھديد نمی فّعاليّتی
 . دھد تا حّدی و تا وقتی ھوشياريش را مثالً از کالس دريغ کند که آشکارا از سوی معلّم فراخوانده نشده است واقع، فرد به خودش اجازه می

 
نونده ين وضعيّتی آن به ھر حال، طرف چه محّصل باشد و چه آموزگار، چه کارمند اداره يا نگھباِن ساختمان يا ش ترين خاصيّت چن سخنرانی، مھم ی 

ه آن او بی! غلتد افتد و از صندلی به زمين نمی دستيش نمی ی بغل دھد و مثالً سرش روی شانه است که فرد تسلّطش را بر بدن از دست نمی خود را ب که 
ه مشقّت. کند آيد و در عمل نشد، در عالم تخيل، آزادی را مّزه می بان لو بدھد، برای لحظاتی از فکر و خيال زندان بيرون می زندان دان، چرا ک ھای زن

قع، چيزی آميز می ست که به نظر تناقض ھوشيار و آگاه خوابيدن ماجرايی! بخوابد»  ھوشيار«يادش داده چطور  ا در وا ندان رسد؛ اّم که شرايط ز ست 
 !بار آورده» ھشياران خوابيده«زندان ما را . پذيرتر سازد به او آموخته تا با زيرکی، فشار زندان را تحّمل

 
ی کار ننشسته و چرت بان ھم بی جويد، زندان کند و می قدر که زندانی راھی به رھايی آرزو می جاست که ھمان تر ماجرا اين اما بخش تراژيک ھای بلبل

نون تا حاال اگر خواب. ما را به نفع خود مصادره کرده ود؛ اک ه نظم ب يانی علي اال طغ ھای کوتاه و ھشيارانه، فراری با برد کوچک از برنامه يا دسِت ب
مداد می گير، ھمين خواب ھای سخت در بسياری از زندان ده قل تثمار بی! گردد ھای کوتاه، عملی پذيرفته ش ه اس گويم ک ه را. کار ننشسته خالصه ب قّص

 :طور تمام کنيم توانيم اين می
 
يدا می گمان نکن متوّجه نمی: گفت. بان، زندانی را به دفترش فرا خواند روز زندان يک ا فرصتی پ فت ت جاِم کارھای موظّ قِت ان ه و چرت شوم ک کنی، 
اش. بافی زنی و رؤيا می می ا اصالً نگران نب مه. کنم خودم درستت می. امّ فتر برنا د، د يد بع دانی را پيش کش ه جداول، خطوط و. ريزی زن نگاھی ب

ار: بار بين اين خط و خط بعدی، و بار ديگر بين اين دو خط مجاز است ھايت يک زدن ريزی کرد و گفت چرت ھای برنامه ساعت ازه داری، دو ب تو اج
مه. را ھم در زندان داد»  •ھای چرت اتاق«بان حتّا سفارش ساخت  زندان. در روز، ھر بار بيست دقيقه چرت بزنی ريزی زندانی، سرافکنده، دفتر برنا

سيما
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ار زير بغل، بيرون آمد و به اين انديشيد که چطور زندان شتر ک ِت بي ع خودش و در جھ به نف دان را  عی ـ از زن ه واق يالی ـ و ن بان توانست تنھا مفّر خ
دان. کشيدن از او، مصادره کند؟ زندانی گرچه نااميد بود تی زن به بان آن اّما گفت حاال مجبورم بازھم فکر کنم و مفر ديگری بجويم و تا وق را مصادره 

 .مطلوب نکرده، لّذتش را ببرم
 

 !بان؟ شود يا زندان به نظر شما، در اين جنگ به ظاھر نابرابر، دسِت آخر زندانی پيروز می
 

----- 
 . ھا برای استراحت کارمندان، مطابق مقررات ساخته شده است ست که در بعضی شرکت اتاقی napnasium، يا nap room، »اتاق ُچرت «•
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 بياييد لطفاً بيدار نشويم 
 

 
 

ان خواب مابقی را با دنيا کاری. شديد آھای ملت، اگر فراموش نکرده باشيد زمانی که نوزاد بوديد فقط برای خوردن بيدار می ود و در ھمان زم تان نب
 خواستيد از خواب بيدار شويد؟ پوشک و قنداق که يادتان ھست؟ کمی به مغزتان فشار بياوريد تا يادتان بيايد چرا نمی. کرديد ھم قضای حاجت می

 
که تصور می د در خواب چيزی از دست می وقتی که کمی بزرگتر شديد و مشق و قلم و برنامه کودک به زندگيتان وارد شد مثل آدم حريصی  د کن دھ

 خواست از خواب بيدار شويد؟ يادتان ھست چرا صبح فردا دلتان نمی. رفتيد شب بيدار بمانيد و با زور والدين به رختخواب می خواستيد تا نيمه می
 

ان گذاشت تا به وصال برسيد خودتان را با يک کتاب شعر در رختخواب سرگرم می نمی! در نوجوانی که عاشق بوديد و دنيای بی رحم ا خوابت کرديد ت
دار شدن. ببرد رای بي که ب ان ھست  ود؟ بخاطرت خواب چقدر سھل الوصول ب ود در  نوع ب ا لگد يادتان ھست لذت وصالی که در بيداری مم د ب تان باي

 رسيدند؟ خدمتتان می
 

ستفاده زمانی که برای دست و پا کردن يک زندگی مشترک مثل سگ کار می دن ا قه خوابي د دقي رای چن کرديد و از ھر فرصتی در اتوبوس و تاکسی ب
آنھم در فاصله جابجايی بين. افتاد کرديد يادتان ھست؟ خوابيدن ايستاده و آويزان از ميله اتوبوس ارزشی داشت که تنھا شايد روزی دو بار اتفاق می می

 . چند محل مختلف کار

  

 .بيايد برای يک بار ھم که شده لطفا بيدار نشويم. ايد بينيد که وسوسه و لذتی گمشده را يک عمر در بيداری از دست داده با يک حساب سرانگشتی می

کالغ سياه
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 ...جناب آقای
 

 
 

 . روی کاغذ. دارم نامه می نويسم
 ...بدينوسيله به عرض می رساند که فرزند شما... خانواده محترم 

تکيه داده ای به درخت و من. زير دستم نرم است، دست می کشم روی چمنھا. دستم رنگ می گيرد، جوھر می دود روی کاغذ، ھمه جا سبز می شود
يم ،. سرم روی پايت است، من تو را نگاه می کنم و تو آسمان را، سرت را می آوری پايين ، می خنديم، بلند که نه. دراز کشيده ام ابرھارا نگاه می کن

ھای آب. تو يک زن چاق شبيه من می بينی و من يک مرد طاس شبيه تو طره  به صورتم ، ق کتر ، چيزی می خورد  من ، نزدي طرف  خم می شود 
کليد. دست می کشم روی ميز. است ، خيس می شوم ، غلت می زنم ، صدايت از دور می آيد ، از جا می پرم ، خيس عرق ام و ھمه جا تاريک است 

 .را می زنم و نور می ريزد توی صورتم، بيدار می شوم ، بايد بلند شوم، بايد نامه بنويسم، می نشينم پشت ميز 

 ...جناب آقای 
 ...محترما باستحضار می رساند که فرزند شما

داريم می خنديم ؛ صدايمان را می شنوم از. کلمه ھا جلوی چشمم می دوند، تار می شوند، پخش می شوند ، ف می چسبد به ش و ھمه جا آبی می شود
صورتمان، ه  د ب که آب شتک نزن قدر  ر، آن توی آب ، دورت کنی  پشت شمشادھا، کنار آب نشسته ايم، پايمان توی آب است تا زانو، سنگ را پرت می 
ھا ره  تا، سنگ بعدی ، يکی ديگر ، داي لرزد، می شود ھشت  تم ب تا دس ندانی ام  دايره ھا را می شماريم، ده تامی شود ، حاال نوبت من است، می خ
ه يرھنم، دکم به پ م  د ، چنگ می زن می آي باال ن بزرگتر می شوند ، بلندتر می شوند، می ريزند روی سرمان، صدای خنده ات دور می شود و نفس ام 
م ، می غلت بناکم ،  ھايش کنده می شود، پوستم خراش می افتد ، سينه ام می سوزد ، الی چشمھايم باز می شود ، نور افتاده روی صورتم ، خيس و چس

 .بايد بنشينم و نامه بنويسم

 ....سرکار خانم 
 ...بايد به اطالع برسانم که فرزند شما

ايين.. سرم را باال نمی آورم. صدای زيرزيرکی خنده ات می آيد. يک شاتوت می افتد روی کاغذھام تد پ می اف يک لکه. دومی می خورد توی سرم و 
.دست می اندازم که بگيرمت. دنبالت می کنم. می دوی . مثال عصبانی ام. کاغذ را مچاله می کنم. می شود دو تا و ھمه را می گيرد. سرخ روی کاغذ

دوم. فقط دستھايت از آب بيرون است و صدای آوازت را می شنوم که دور می شود. زير پايمان خالی می شود رده. می خواھم دنبالت ب گير ک ھايم  .پا
م. نفسم باال نمی آيد. فرو می روم.. به زانو. می افتم. قدمھايم سنگين شده است. توی گل می زن رو می رود. چنگ  م ف م عقب و. آن ھ سرم را می کش

 . الی چشمھايم را باز می کنم. درد می پيچد
 . می نشينم پشت ميز

 ....خانواده؟ خانم؟ آقا؟ محترم
 ديدم؟ با چشمھايم؟ يا خوب ديدم؟... من؛ فرزند شما را ديدم که

 آب فرزند شما را برده است ؟ يا من خواب با آب رفتن فرزند شما را ديده ام؟. می خواھم بگويم که فرزند شما رفته است
 ولی در خوابھايم که ھست؟ می خندد؟. فرزند شما ديگر نيست

 .می خواھم بگويم من ديده ام
 من خواب ديده ام
 .من خواب رفته ام
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 زنده، خيالگون و به دست نيامدنی 
 

 
 

يم. گذر از مرز بيداری و خواب دوره کوتاه فراموش شده ای است رده ا ادش ب .فراموش شده نه به آن معنا که زمانی از آن با خبر بوده ايم و حال از ي
ا. مرز بين اين دو جھان البته ھمواره تاريک نيست. زمان دقيقش را ھم نمی توانيم بگوييم. ھيچ گاه يادمان نمی آيد که چه طور به خواب رفته ايم بارھ

ياری عالم ھش ه صوتی از  م ک داری بفھم د از بي شنوم و بع يايم ب شده است که حس کنم دارم بيدار می شوم و بعد بالفاصله بيدار شوم يا صدايی در رو
کر می. تقريبا نمی دانم که چطور وارد دنيای رويا می شوم. اما بالعکس اش برايم اتفاق نيفتاده. بوده است ه چه ف وده، ب کی ب يداری ام  آخرين لحظه ب

ذھن. خب البته طبيعی است. ھر بار ھم که خواسته ام تالشی کنم برای فھميدنش، خواب به چشمانم نيامده. کرده ام، ھشياری ام تا کجا ادامه پيدا کرده
 .ھشياری که در تالش است که نمی تواند آرام بگيرد و تن به سحر خواب دھد

 
خواب بگويم ورد  ه در م ه از. جز اين ھا که نوشتم، حرفی ندارم ک يد ک ردم ، خورش می چرخد و اغلب م ن دور خودش  که زمي يم  می دان ان  ھمه م

د ه بخوابن د ک می رود و می رون سر  شان  می رود و می. ديدرس شان خارج می شود حوصله  سر  ان روز روشن حوصله شان  م ھم ا ھ بعضی ھ
اينکه وقتی می خوابند قبلش کسی را بوسيده اند و يا يک دل سير گريه کرده اند، اينکه روی کارتن می خوابند يا. اين به خودشان مربوط است. خوابند

ا د ي می گذارن ر سرشان  د، اينکه دستشان را زي جلوی تلويزيون روشن و يا روی بالش ھايی چاق و پنبه ای، اينکه قبلش مسواک می زنند يا نمی زنن
 .سرشان را زير بالش، به خودشان مربوط است

 
رفتم . نه .... چيزی که به من و احتماال فقط به خودم مربوط است، اين است که کاش روزی برسد پس اش گ م  م. قبل از اين که آرزويش کن مدم بگوي آ

لم را د في نم، بع زنم، روشن اش ک رق ب ه ب کاش روزی برسد که وسيله ای چيزی اختراع شود برای اينکه مثال وقتی بيدار می شوم، دو شاخه اش را ب
ه. برگردانم عقب و تمام رويای شب قبل را دوباره ببينم ه ب ستی ک کردم و د ه فقط نگاھش  گوری ک بود، خوشه ان ھايم  سبکی سبز سريعی که در بال 

ه شدند و ب د  زی متول تم و از حوض لبري شان داش که دوست انی  يدند، کودک می درخش سويم گرفته بودش، گندم زارھای طاليی رنگی که مات بودند و ن
 ...سويم دويدند، مرده ھايی که بلور شده بودند، آن اتاق کوچک معلق که باران از سقفش می باريد، 

 
ينی کردن و واقعی کردن. ھمه اين ھا بدون اينکه دستگاھی باشد ضبط شده اند و جاودانه اند. حرفم را پس گرفتم. گفتم که ه درد زم ا فقط ب دستگاه ھ

اما روياست که جاودانه. گاه ما جلوی چشم آن ھا. گاه جلوی چشم خودمان. چيزھای زمينی واقعی از بين می روند و تمام می شوند. چيزھا می خورند
 .زنده، خيالگون و به دست نيامدنی : تا باشيم و به خاطر بياوريم اش، ھست. درون ماست. است
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 ھا ھا و مگس پشه
 

 
 
 :]ِی روشی فلسفه[

اره روش ِ متداولی در علوم ِ انسانی ھست که شناخِت ھر چيز را از طريق ِ شناخِت چيز ِ متضادش پيگيری می د درب تی بخواھ قع، وق د، و در وا ِی کن
را»  پشه«ما در اين پژوھش ِ ژرف، . دھد ِی گفتن قرار می مايه زند، بلکه ھر چيز ِ مقابل با آن را دست ِی آن چيز حرف نمی چيزی حرف بزند، درباره
شيده فرض کرده و حسابی درباره»  خواب«به عنواِن عنصری مقابلِ   اِل. ايم اش جّد و جھِد پژوھشی ريخت و پا م خي ق داري اِء واث ن توضيح، رج با اي

 .نموده باشيم -گردند را راحت  ھا می ھايی که دنباِل ربط آن

 :]ِی تحقيق فرضيه[
 !ربط به ھم، گاِه خوابيدن را ِی چيزھاِی بی نقش ِ بنيادين پشه در ربط دادِن ھمه

 :]روش ِ تحقيق[
 .کاوانه و اِتنوگرافانه گزارشاِت مالنکوليِک روان): chepanesh(چپانش 

 :]، برای جذاب نمودِن شروع ِ تحقيق)anecdote(اَنکدوت [
يدار می وز پشه-شھری با وز ھاِی تابستان، يک ھم نقل است که شبی از شب ری. شود ای، چندين بار از خواِب خوش ب ان ُکف ين جري قتی حسابی از ا و

شھری زيرچشمی رسد، ھم ِی شنوايی می پشه که به آستانه. زند کند و خودش را به خواب می ھا را روشن می دھد، چراغ شده و عناِن خواب از کف می
اه می وا می نگ د و در ھ ه کن ا لِ يردش، آّم روع می اش نمی گ ه ش د، بلک ه؛  کن ردن ک وا ک د آرام در گوشش نج ترس «کن يزی نيست ... ن ...بخواب ... چ
 »؟!خوووبه بيدارت کنم! ھاااا«: آيد که ھه، درمی و بعد، با بلند کردِن ناگھانی ِ صدا، درست بيخ ِ گوش ِ پشه» ...باريکاّل ... آفرين ... بخواب 

 :]خوِد تحقيق[
سیِ  زندگی شه خيلی کوچک که بودم يکی از مسائل ِ اسا که؛ پ ود  ن ب ا مگس ھا قوی ام اي د ي شه تر اَن ارتی پ ه عب يا ب رواز می ھا سريع ھا؟  ا تر پ د ي کنن

کدام قوی ھاِی ديگر که از سرِ  عوض کردِن جواب می ھا؟ مثل ِ خيلی از سوال مگس دانم  ھم انگار ب ن يکی را  يادم. پرسيدم تر است و می پرسی، اي
پذيری وجود داشت. داشتم رفتم و چشم ازش برنمی اش می ديدم حسابی تو نخ ھست، ھر جا پشه يا مگسی می ايق ِ انکارنا کال. البته حق به نظرم مگس 

شه. خواست حق ِ پشه، اين موجوِد ريزنقش را بخورد آمد که می موجودی سمج و خبيث می ا پ دال، ھميشه ب ن ج ود دِل من در اي م يک. ھا ب واقعيت ھ
دند و با رنگِ محيِط پشِت سرشان يکی می. شان را با چشم دنبال کنم توانستم حرکت ھا انگار خيلی ُکند بودند، اما زياد نمی داد؛ پشه ام می جوری بازی ش

ھا ھميشه تو از آن طرف، جسارِت مگس. ھا گذاشتم به حساِب تيزھوشی و فراسِت پشه بندی، اين را می در عالم ِ رتبه. رفت ِی کار از دستم در می رشته
سعی می نشستند و من ھم که پاک از دست جايی که انتظارش را داشتی می آمدند و ھمان صاف می. زد ام می ذوق ودم  م، کردم له شان عصبانی ب شان کن

ثل ِ بچه ھا که خاموش می کرد و چراغ البته از آقايی ِ مگس ھمين بس که او کال روزھا کار می. رفتند تيز بودند، درمی. شد اما نمی رفت ِی آدم می شد م
شد، دنيا را جا خاموش می که ھمه عيار بود؛ روز پيدايش نبود و ھمين-تمام-آشام ِ به پی ِ کارش، و پشه در اين مورد يک لّکاته، يک عوضی، يک خون

شه«: يک روز در اين عوالم از مامان پرسيدم. کار ِی کثيف بود و پشه يک ظريِف اغواگرِ  پنھان ُجثه مگس يک قوی. کرد اش آشنا می با طعم ِ نيش ھا پ
ساده تو چشم. بخشی شنيدم رود که چه جواِب آرام يادم نمی»  ھا؟ تر اَند يا مگس سريع د  گار بخواھ کرد و ان گاه  ه ترين جواِب يک ھام ن ا کلم الم را ب اِی ع

ِت پشه اش خيالم را راحت می جواب»  !ھا ديگه پشه«دھد تلفظ کند؛  اش بيرون می ھای کمترين ميزاِن ھوايی که از ريه دِی حرک برای کرد، و ُکن ام ھا را 
 .داد ھا افزايش می ِی مگس ام را نسبت به ھمه کرد و خشم تر می ام محبوب رازآلودی، پشه را برای. داد رازآلودتر جلوه می

ه اين ودم و ب يده ب ه پشت دراز کش ه ب ود ک اعتی ب ا فکر می يک س ردم ھ ن حاال يک خواب. ک اد م ادم افت ده-سر-از-ي م پري و ھ ده اَم و ھزارت ِی درمان
ده ِی نابکار، براِی تن اش خواب است و من توسِط يک پشه موضوع دن دعوت ش ه مکي پارِی خارشناک ب که اين س يک جوری ام، و خوب است  ھا را 

طور ِ جّدی و. خواھم بنويسم ِی آنچه می اش تعريف کنم و شروع کردم به فکر کردن درباره پشِت ھم رديف کرده و برای به  ه  ار ک اد ھر ب ادم افت اما ي
يج و حسرت اش را آماده کرده نويس ام پيش درگير، به چيزی فکر کرده و در ذھن دل باقی-به-ام، وقتی نوبت به پياده کردن و نوشتن رسيده، حسابی گ

ده ه. ام مان ه، ھم ار ھميش اره ِی حرف انگ تم درب ه داش ی ک ار ِ اول ان ب اِی خوب را ھم ه اش فکر می ھ م، و ھم ه باش ردم گفت اال دارم ِی اين ک ه ح ايی ک ھ
ا. نشده باقی بماند ھا و تعبيرھاِی ثبت نويسم، در تالش ِ ناموفقی برای شبيه شدن به آن طرح می ار در اوجِ  خامی، ب براِی ھمين ھم يادم ھست که يک ب

ا فکر ِ نوشته خودم قرار گذاشتم که در باِب چيزھايی که قرار است درباره م، چون حتم خوِد نوشته شان بنويسم فکر نکن سندم و ھا بيشتر می ھا را از  پ
تگاھی اختراع می حسرت می. شود که ناکام باقی بمانم اين باعث می کار ِ گران خوردم که کاش دس ن اف ه اي د ک ا را ھمين ش اِی م ه بھ ه جور خودب خود ب
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بوده باشد البته حدس می. کردی شان مراجعه می کرد و ھر وقت احتياج داشتی به صورِت نوشته يک جايی بايگانی می وھم  از. زنم که اين بيشتر يک ت
م-شد و آن دم ام داشت دوباره سنگين می حاال ديگر چشمان. گيرند ھا که ُدورِ  چيزھاِی دور را فرامی آن دست توھم ير ِ باحال ھ ن تعب ياِد اي ن  دماِی رفت
ه»چانه-به-آيند، نه نشسته و دست ھاِی ناب، ايستاده و در حرکت به سراغِ  آدم می انديشه«افتاده بودم که  نی درست زمانی ک ن يع ه اي ردم ک ، و فکر ک

وِد پشه. خمار ِ يک جرعه بافتن ای و وجد آفريدن با وج ردم؛  ه دور از پشه فکر ک ه تختِ  ھا، و ب م و کاغذ ب ا قل که ب رود، عجب خواب می بند، کسی 
 .ای ست مّزه موجوِد بی

ی ھزارتو مجله
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 فرشته روياھايم
 

 
 

 چندين روز قبل
ندد بينمش می وقتی می. زيادی تخيلی است. موھايش طاليی است، چشمانش ھم آبی نم دود و نمی اطرافم می. خ الش ک جم، نمی. رسم دنب .فھمم ھنوز گي

 .گويد آ اش می زند انگار ھمه می فھمم، وقتی حرف زبانش را ھم نمی

 ھمين چند روز پيش
ود آيد چه می مشغول خواندنم، يادم نمی. دھد طرف نشسته روی صندلی پاھايش را تاب می آن. اش ندارم توجھی به مده ب دم ولی خوشم آ نوم می. خوان ش

 .کنم بندم گوش می کتاب را می. خواند برای خودش آواز می

 ديروز
و، می. کنم کنم آمده است، باد آرامی از رقصيدنش روی صورتم حس می حس می. کنم ام آھنگ گوش می ھايم را بسته چشم از رنگی آمده است جل دانم ب

 .خندد می. دارم ھايم را بسته نگه می چشم. عوض کرده است

 امروز
ھا را دوست بال.  چيز جديدی نيست کند انگار ھيچ طوری رفتار می. اش شوند را روی شانه پرھا سفيد سفيد ھستند و خم می. امشب با دو بال آمده است

 .پری شده است. کشد در آينه خط چشم می. ھا شده است دارم، شبيه فرشته

 فردا
د دانم چرا امروز حرف نمی نمی. دارد يک تکه شکالت از يخچال برمی. حاال به سياھی چشمانش ھستند. رنگ موھايش را عوض کرده است کمی. زن

 .اندازد ام می کنم بپرسم نگاه تندی به دھان که باز می. رسد خسته به نظرم می

 دو سه روز بعد
موھايش. جای شھر يک تکه ابر ھم نداشت چون اين حوالی باران نباريده است، اصالً امروز آسمان ھيچ. دانم کدام باران نمی. باران خيسش کرده است

 .يک مشت آب برايم ھديه آورده است. ھای تميز کجا ھستند داند حوله می. رسند، بلندتر بلندتر به نظرم می

 دانم چند روز بعد چه می
 ...که برقصد و بخواند. منتظرم ھر شب. دنيايش پايانی ندارد، ناممکن ندارد، سايه ندارد. ولی فرقی ندارد. گويد فھمم چه می ھنوز ھم نمی

 .و روياھايم را بسرايد

ميرزا پيکوفسکی
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 فراتر از آن که در بيداری به چنگ آيد
 

 
 

 به ياِد دايی ام، ابولفضل جوانمردی

1. 
د. دو لکه ی نور، دو مشعل روشن از دور، به سويم می آيند. از عرض خياباِن تاريک می گذرم د. نورشان خيره ام می کن تا تصادف. پيشتر می آين

می. چرا ادامه اش ندھم وقتی گزندی به من نخواھد رسيد؟ به ھيجان اش که می ارزد. نکرده ام کاری بايد کرد، اما من که می دانم اين يک رويا است
 .ساعِت ھشت و نيم: مويايل زنگ می زند. چيزی به برخورد نمانده. اما نمی توانم. خودم را کنار بکشم. خواھم تکان بخورم

می. خسته تر از آن ام که به ھنگام به شرکت برسم. نيمخيز، چشم ھايم را می مالم. رويای پاره شد را که نمی توان بند زد! خروس ديجيتالی بی محل
نم.  انگار که غش کرده باشد تکان نمی خورد،»  .بلند شو-«. يکی روی تخت ام خوابيده. روم دستشويی و باز می گردم تابش ک می خواھم از پنجره پر

م. می خواھم رو برگردانم، اما ماھيچه ھای گردن ام ياری نمی کنند. نور شديدی در پشِت آن چشم ھايم را می زند؛ بيشتر و بيشتر. به بيرون چشم ھاي
دارم. دارد دير می شود. روی تخت دمر افتاده ام و آفتاب، راست افتاده توی صورت ام. را باز می کنم صلن حوصله ی شرکت را ن مروز ا تی. ا !لعن

ساخته. يادم افتاد؛ دايی ام مرده د. پريشب بيرون از شھر، يک ماشين با سرعت به او زده و کارش را  ا دادن به م خبر را ديشب  ين  ن. ا خواِب من ذات
ھم. سنگين است، اما ھرگاه که رويارويی با بيداری برايم دشوار بوده، سنگين تر شده است رجيح می د دن را ت .اين است که االن تا که می شود خوابي

   اما مگر زنگ تلفِن می گذارد؟

ست؟. پس ماجرای تصادف شايعه بوده؟ يا شايد من خوابش را ديده بودم! الو؟ عجب -« اخته ا کاری از دست من س دگی  ه زن رای برگشت ب خوب؛ ب
بود»  ...خوب چه کاری است؟ بمان اين ور ديوار پيِش ما. ببين، اگر تو مرگ را انتخاب کنی انگار رفتی پشت ديوار وجود. البته .استدالل ام شاھکار 

 . ده دقيقه مانده به نُه: دست ام را دراز می کنم که موبايل را خفه کنم. کاش يکی تلفن را بردارد. دايی ام کاملن قانع شده و به زندگی بر گشته

ا شوی. بايد زودتر بروم دستشويی ودم. خالی شدن چه حالی دارد اگر روی کاشی ھای سرد بی خياِل جفت کردن دمپايی ھ شده ب يدار ن ع ب ه موق گر ب ا
د. اين نور لعنتی اينجا ھم رھايم نمی کند. خودم را خيس می کردم می تاب ھای ھواکش  ره  به الی پ دی از ال اب تن ن. ھميشه اين ساعت از صبح آفت تلف

بود. بايد زودتر سوار شوم. از آژانس است. زنگ می زند سبک  در  ن ق ه. چقدر خوب می شد اگر ھر روز ترافيک ھمي يرد ک می گ ازش را  نده گ ران
ايم را. مطمئن ام اگر اين پيچ را درست رد کنم دايی زنده می ماند. به ھيچ قيمتی نبايد با او تصادف کنيم. ناگھان يک نفر می دود جلوی ماشين چشم ھ

 . باز تر می کنم که بھتر ببينم

تا روی اسب خودش را راحت می. تنبلی ام می آيد که بروم دستشويی. به خير گذشت. خواب می ديدم ا ح جور وقت ھ ين  سينا ا بن  ه ا ودم ک نيده ب ش
ده. فقط بايد نگاه اش داری که تکان ھايش آزارت ندھند. پياده ھم نبايد بشوی. کرده ده ی شرکت سوارش ش می  .به خصوص آن اسب سفيدی که رانن
می رسد«: با قدرت می گويد»  .من نمی توانم از رودخانه عبور کنم! دايی«: گويم و ن ه آب»  .روی اسب آسيبی به ت م ب م. تا کمر می زني وز دل من ھن

برد نه او را ب ياِن رودخا که جر نی، از. شور می زند  نی تصورش را ک که بتوا نی  ر از آ ق ت ق، عمي گاھی عمي ا ن دان ب ستاده و خن ما او آن طرف اي ا
 .دوردست تماشايم می کند

2. 
د. »چی شده عزيزم؟« ا ببين ده. پسرِک رنگ پريده ايستاده کنار پنجره و قدش نمی رسد که خيابان را از آنج ند آم ان اش ب اره روی تخت. زب مادر دوب

می کشد. پسر قرار ندارد. می خواباندش و نوازش اش می کند نارنجی پشت پلک اش را  شدن طرح  ياه  اِر س ه خواب زده و انتظ مادر. خودش را ب
ته است  .بالخره چراغ را خاموش می کند و تنھايش می گذارد ِش صليب واری بس اق نق وار ات م را در آن. نور ماه روی کف و دي چيزی مبھ کودک 

 . فريادی می زند و از خواب می پرد. انگار که مردی سايه نما پشت پنجره ايستاده باشد و تماشايش کند. جستجو می کند

ودم«: با خود می انديشد. خودش را در فضای فلزی بين دو کانال کولر می يابد ده ب اآلن او چندساعتی است. »سالھا بود که کودکی ام را به خواب ندي
د. که ھمين جا خفتِن شھر را به انتظار نشسته، اما خودش به خواب رفته است قی می کش ِس عمي د و نف می تکان د می شود، خودش را  ام. بلن ته گ آھس

ايش. می ايستد. آسمان صاف و ماه قرص است. برمی دارد، انگار ھيچ شتابی در کار نيست تاده روی کفش ھ بام اف ه ی پشت  اِه لب به. سايه ی جان پن
شته. مرز خميده ی روشنی و تاريکی خيره می شود ده است؛ ھرگز شجاعت اش را ندا بارھا خودش را در اين موقعيت يافته و ھر بار از خواب پري

نيما دارابی
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ده. که بعد از سقوط را خواب ببيند ندگی اش دي به ز ون  تا کن ه  .اما جان پناه، اين بار برای اش معنايی فراتر از ھر ديواِر ديگری دارد؛ ھر ديواری ک
ه دلش. ھوای بھاری را فرو می کشد و با چشم بسته قدم آخر را بر می دارد. می کشد و می ايستد روی ديواِر متفاوت  خودش را باال ان چيزی ت ناگھ
د شد. انگار که در يک گرداب تاريک غرق شده باشد. فرو می ريزد مام خواھ له ت ن جم ا اي سادگی، ب ن  به ھمي چيز  :فکرش را ھم نمی کرد که ھمه 

 ...بايد که بيدار شود. بايد بيدار شود. ديگر قابل تحمل نيست. »رازی باشد با ستارگان ام«

رده. چشم می گشايد ستی می. تکيه داده به تير برق و گويا در ھمان حال خواب اش ب د، چوبدستی اش را از پشت دود کانی می دھ خود ت به  شبگرد 
ه گوش می  .گيرد و قدم زنان به نگھبانی ادامه می دھد صدای موسيقی از آن ب پنجره ھای بلندترين ساختماِن منطقه ھمه خاموش اند، به جز يکی که 

صورت اش. ساختمان کج و معوج می شود. مردی از ھمان پنجره تا کمر خم شده و پايين را نگاه می کند. رسد توی  ند  ج. باد شديدی می ز سرش گي
 .ناگھان از صدای يک فرياد از خواب می پرد. »باز امشب در اوِج آسمان ام«: موسيقی زمزمه می کند. می رود

ِر: پنجره را باز می کند. چراِغ روشن مانده و دِر بسته ی اتاق نشان می دھد که فراموش کرده پيش از خواب موسيقی را ببندد به تي يک نفر تکيه داده 
شده. برق ا چراغ روشن می شود از .پايين تر يک نفر، مثل يک سايه، نقش بر زمين  رو يکی دو ت ھای روب اِر. ساختمان  ی کودک اش را از کن زن

 . پنجره به داخل می کشد و چراغ دوباره خاموش می شود

3. 
ه. نترس. نگاه ام کن حاال .آنچه در بيداری به زبان وصف می شود، در خواب ھست؛ موجوديت دارد تم ک من، کيميای خواب زی، زيبا ترين زنی ھس

نيده ام از. ھمه ی سرزمين ھای خواب وبيداری به خود ديده اند ادی ش وده ام، چيزھای زي از آن بخت برگشتگانی چون تو که در رويای شان مھمان ب
ه. آنجا نبوده ام؛ نمی توانستم باشم چون از جنِس خواب ام  من ھرگز. سرزمين بيداران که می گويند زنان زيبايی دارد اتر از ھم که زيب م  می دان ط  فق

ا است. ھمه شان را می گويم. آرزوی ھمخوابگی مرا داشته اند، اما آن را با خود به گور برده اند جنِس تو مرداِن پرشماری از. ی آنان ام مشکل اينج
که از کف دادن جاودانگی ی  که چنين کاری از من بر نمی آيد؛ اگر بخواھم با يکی از شما باشم بايد به اقليم بيداران بروم و بھای اين کار، تو نمی دان

عمر: تنھا يک محدوديِت کوچک وجود دارد. گرچه زندگی را ھم به کيفيت بيداران نمی زييم. ما اينجا در سرزميِن روياھا ھرگز نمی ميريم. ام است
قاموس. ما را بسته اند به روياھای ساکنان سرزمين بيداری؛ مادام که شما خواب می بينيد ما جايی برای زيستن داريم درست مثل واژگاِن خفته در دل 

ان. اشکالی ھم ندارد. ھا که منتظر می مانند تا ادا شوند د؛ ناچارم ل می دھ ما تقلي ل ش ازيگران صحنه ی تخي ه ب تنھا عيب اش در اين است که ما را ب
ويم. کاِر جذابی نيست. می کند نقش ھايی بزنيم که ميزبان را وا دارد تا زماِن بيشتری به تماشا بنشيند م نمی گ حرف. من معمولن با ميزبان ام سخن ھ

ِر ناچاری است و. خاصی نداريم ما را دارد اگر ھم سخنی باشد از س اِش ش رار مع ِم ام رده ام. حک ا خوش ک ا ج ن اينج ه فعل ل امشب ک ن. مث ديگر اي
خوب، در واقع. نه؟ پس کنجکاوی بدانی چه شکلی ام. پيشتر که به خواب ات نيامده ام. بگذريم. آوارگی از اين خواب به آن خواب برای ام عادت شده

د. کسی صورِت واقعی من را نديده من ندارن ره ی  مده ام تصور درستی از خطوِط چھ ه  .حتا کسانی که به خواب شان آ به من بوده ک يک عمر دل 
يد از رفتارھای من،  به درستی بداند که لحن صدای ام چگونه است، يا آنکه بتواند بی آنکه باخته، بوده: از حاالت ام چيزی بگو ار ن تاری درک ط. رف فق

د«: فقط چند کلمه ام. راستش من اصلن چھره ندارم. حضور بوده بی ھيچ کيفيتی ه چنگ آي داری ب که در بي ر از آن  نده ی محض، فرات تو. »يک باش
می شوی. من را زير لب تکرار می کنی اآلن، بگذار دقيق بگويم، دوازده دقيقه است که داری دار  بود؛ داری بي ار تقصير از خودم  ين ب می. انگار ا

 .بدرود. دانی که
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 ھای دکارت کابوس
 

 
 

شتی در مورد خواب می –از بابت مھری که دارد  –اين به ھيچ وجه اتفاقی نيست که وقتی جناب ميرزا  ام من را دعوت به نوشتن ياددا با تم د من  کن
بل يک بسيجی ! مواجه شوم) الھی؟(ی بشری  وجودم يک بار ديگر با ماھيت مرموز اين پديده دم در مقا يش خواب دي د شب پ که چن که –توضيح آن

ه(کشم  ی تحريک آميزی، بلندی آن را به رخ می ام به شيوه در حالی که موھايم را باز گذاشته –خانمی چادری بود  تيد؟ ن شماھا عددی ھس نی  !)که يع
ه است. توانست معنای خوبی داشته باشد اين خواب نمی صابت فاجع ه رسم. چرا که مفھوم آيينی گيسوان باز کرده و آشفته، ا شان کردن گيسوان ب پري

ی گيلگمش ذکر آن رسد، و در سوگنامه اش به فرھنگ سومر می ی مياندورود سابقه از جمله در ناحيه. ھا سنتی آشناست سوگواری در بسياری فرھنگ
ما  –چنانکه مطلعيد  –چون . اما من اين تعبير را جدی نگرفتم )1(.رفته عالن جنگ )2(حکومت مدعی سنت  ند ا صاحبان گيسوان بل ه  چندی ست ب

از داده و من چند ھفته پيش که در خيابان ونک می ايم را ب شيطنت موھ اب  عنی از ب دآ، ي رفتم و خودروی مآموران را ديدم به ذھنم خطور کرد که تعم
دار. البته چنين نکردم). »...خريت نه چندان علف خوردن است«  : به مصداق اين بيت که(کنم  اب آن پن سادگی بازت به  ين خواب را  ولی به ھر حال ا

 . به کردار نيامده انگاشتم
 

سومين. اند من با سه رويداد ناخجسته رو به رو شدم که البته سپاسگذارم که قابل تحمل بوده: اما روزھای پس از آن نشان داد که تعبير اول درست بود
شه ه شي ود ک ده ترک برداشت رويداد ناگوار، به عنوان نمونه، اين ب ه ھر دو. ی عينک بن ودم ک ده ب نيز در خواب دي يش  ه شب پ ايان ذکر است ک ش

رد! ی عينکم کامال ترک برداشته است شيشه ه. به گمانم، آسمان اين ھفته با من شوخی ک ما ن که جدی... ا د  ادآوری ش من ي ه  ود، ب تر از يک شوخی ب
 . انگارم ست سھل مدتی

 
من(ی بيرونی و درونی معنادار است  ھا و از آن باالتر باور به اينکه تقارن دو حادثه ی خواب کننده ی پيشگويی باور به جنبه ه: در مورد  ی مقارنت نام

اعلی(، کسانی را که به قانون عليت مکانيکی )و خواب شومی که ديدم) خواب(ی جديد ھزارتو  شماره فته می) ف ند آش د و باورمند د سخت پايبن ا. کن آنھ
عده شود می چگونه رويايی که در خواب ديده می: اين قبيل باورھا را خرافه محسوب خواھند کرد ن  د نيست اي تواند به حوادث فيزيکی مرتبط باشد؟ ب

ا ه آخرين آنھ يد ک لی د ابوس متوا رد، سه ک ان مشترک علوم را کشف ک ه زعم خود بني عد از آنکه ب شب ب ارت درست  بدانند که استاد اعظمشان دک
شته باشد چيزی که در نگرش دکارت نمی. نيز بود) synchronicity(ی ھمزمانی  متضمن يک پديده ه. توانست ابدآ ھيچ توجيھی دا سفانه او ن ما متآ ا

ه پس از آن. تنھا به اين موضوع آن طور که بايد توجه نکرد، بلکه معنای دو خواب دھشتناک اولی را ھم به درستی نفھميد ود ک دقيقا به ھمين خاطر ب
 . روياھا احساس گناه کرد و نذر کرد که برای زيارت به آرامگاه يک قديسه برود تا شايد گناھانش آمرزيده شود

 
تآويل"ی علم  يونگ، آن کاشف دوباره. ھای دکارت را مديون ماری لوييز فون فرانتز، شاگرد و دستيار نزديک کارل يونگ ھستم من آگاھی از خواب

يده در زمانه) به تعبير قرآن" ( االحاديث رد ی ماست و ھموست که اصطالح پد طرح ک انی را  االتی دارد در. ھای ھمزم تز مجموعه مق ون فران انم ف خ
قديس آگوستين و ھا و روياھای شخصيت مورد خواب ادر  ا م نارد، مونيک ديس بر له، خود يونگ، سقراط، ق ا از جم ينی مشھور دني ھای فرھنگی و د

تند است  ی ايشان در مورد خواب مقاله. دکارت ق و مس سيار دقي ی نوشت دارد(ھای دکارت مفصل و ب ه سيصد و ھفت پ طوری ک و مشحون از) به 
به شکلی توانم به تعبير ايشان از خواب خورم که در اين مجال نمی افسوس می. ھای ژرف و خوابگزارانه است نکته سنجی پردازم مگر  ارت ب ھای دک
 .مختصر

 
ستر می1619نوامبر  10جناب دکارت در  ه ب حالی ب ه زعم ، يعنی زمانی که فقط بيست و سه سال داشته است در  عد از ظھر ھمان روز ب ه ب رود ک

وده. دقيقآ به ھمين خاطر کامآل از لحاظ عاطفی برانگيخته و شورمند بوده است. کند خودش کشف بزرگی می کشف او که حاصل مطالعات وسيع او ب
ان احتماآل در ارتباط با ھمان وجود زبان مشترک بين علوم بوده که به زعم او می –از جمله در متون کيمياگری  –است  بايست رياضيات يا نوعی زب

ه برانگيختگی روحی و. رياضی باشد لوم است ک ين مع رده است، ا د از ظھر کشف ک ارت چه چيزی را در آن بع به ھر حال صرفنظر از آنکه دک
می! زند در خواب به او الھاماتی خواھد شد و روياھای معناداری خواھد داشت عاطفی او چندان بوده که خود حدس می ه بستر  قتی ب ا و رود، سه روي

.انگارد که شايد روح خبيثی در او دميده باشد خود وی متآثر از فضای وحشت انگيز روياھا چنين می. شک کابوس بوده اند بيند که دو تای اولی بی می
قل از يکی از نزديکان او. نگارد در مورد خواب ھايش می"  اليمپيکا"ای به نام  به ھر حال وی بعدھا رساله به ن تز روياھای او را  فون فران انم  ما خ ا

 .دھد شرح می
 

که او را بيند، شب ھنگام او در حال طی خيابانی بوده، باد شديدآ می دکارت در رويای اول اشباحی ھولناک می: رويای اول شته  سعی دا وزيده و گويا 
شود اندازد و باعث می اش می ی پای چپ رود اما باد او را به سمت چپ روی پاشنه کند و جلوتر می دکارت در مقابل باد مقاومت می. به زمين بياندازد

نيما قاسمی
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می نھايتآ کالجی از دور می. دور خود بچرخد) ترديد از خود دکارت است(که او سه يا چھار بار  ه سمتش  ی چھره. رود بيند و برای پناه بردن به آن ب
ه او خواھد برگردد و به او سالم کند، باد باعث می وقتی می. شود بدون آنکه از سوی آن شخص آشنايی داده شود بيند اما از او رد می آشنايی می شود ک

يک را می) ی قبلی چھره (Nگويد اگر شخص  دھد و حتی می بيند که به دکارت آشنايی می ی ديگری می اما چھره. سکندری بخورد خواھی او برای تو 
د، متعجب و ناراحت دکارت از اينکه می! خربزه دارد ھم سرگرم گفتگوين ا  حتی ب ه را د و ب ادل ندارن بيند اشخصی که در کالج ھستند مشکل حفظ تع

د او از خواب برمی خيزد و با خود می. شود می ا می. انديشد که روح خبيثی سعی داشته گمراھش کن ند را دع ين خواب و خداو شر ا ه از تبعات  د ک کن
ھی را عيبی داشته است، اما به نظرش می گناھانش او را نجات دھد، اگرچه او از ديد ديگران زندگی بی ه خشم ال تند ک قدر ھس ن  ھان او اي رسد که گنا

 . رود سپس مجددا به خواب می. انديشيده است ی خير و شر می او دو ساعت بيدار بوده و در خصوص مسآله. عليه او برافروخته کنند
 

ای دوم يزی می: روي د و ت ير مانن رق او صدای نف د و ب ه رع بيه ب يزی ش نود، چ از می. ش ا چشمانش کمی ب ر از از صدا گوي اقش را پ ام ات ود و تم ش
اما چون ترس از آتش گرفتن اتاق برای او معمول بوده و بعضآ برای کنترل اين خطر نيمه شب از خواب برمی خواسته است! بيند اخگرھای آتش می
 .) دھد يا اگر در خواب بوده، ادامه می. (رود گيرد و به خواب می چندان جدی نمی

 
خود می. يک کتاب فرھنگ لغات روی تاقچه است. دکارت در اتاقی ست: رويای سوم ه از  ده آن را برمی دارد در حالی ک ا آم اب از کج ن کت پرسد اي

اره. شود شود و به کتاب شعری تبديل می ای جادويی عوض می ناگھان کتاب به شيوه! است؟ که از او درب ه شخصی در کنار دکارت است  شعری ک ی 
ه می. کند در مجموعه آمده سوال می دا کردن وقتی او سرگرم پيدا کردن آن شعر در مجموعه است ان غريب ا مشغول پي مده؟ آنھ جا آ تاب از ک پرسد ک

ا! شود، متھا اين بار ناقص کتاب در دست دکارت مجددآ ھمان فرھنگ لغات می. شوند شعر ديگری با مطلع ديگر در کتاب می بدل بارھ ير و ت ين تغي ا
د ی حکاکی را روی کتاب می دکارت ھمچنين حروف خوشنويسی شده. شود تکرار می عه. بين ه دف ن است ک وده او مطمئ با نب ن زي ن چني تاب اي ی اول ک

 . است
 

ادر. کند که وی در کودکی مادر خود را از دست داد فون فرانتز در تعبير اين خواب توجه زيادی را معطوف به اين واقعيت زندگی دکارت می ود م نب
گرايشی که در پيوستن. کند ی زمين زيرپا، مآمن و پناھگاه ھر انسانی ست، او را بيش از ھر چيز به يک پناھنگاه محکم و امن محتاج می که به منزله

نی شدن پيش می –ھا  او به مدرسه دينی ژزوئيت غير دي که در جھت  ه  برای –رفت  برای حفظ خود از روح زمان تالش  ه صورت  و در تفکر او ب
ل برتر . ای متقن و غير قابل شک آشکار است تدوين فلسفه د عق که خداون ايز و اين است در) higher intelligence(تاکيد او بر حقايق واضح و متم

حتی. چرا که در پی حذف و ناديده انگاشتن ابعاد غيرعقالنی حيات است. بيند اما وی در اين راه جھان را يک سويه می. پاسخ به اين نياز روحی است
ا. پردازد خداوند نيز عقل است، اما نه آن عقل اشراقی نوافالطونی، بلکه از جنس عقلی که به رياضيات و علومی از اين دست می خداوند طبيعت را ب

 . قوانين دقيق رياضی و مکانيک معماری کرده است
 

داييترين ديدن اشباح در خواب که شايعترين: بيند می) compensatory(فون فرانتز در يک ديدگاه کلی کارکرد خواب را جبرانی  تجليات ناآگاھی و ابت
ست اھی ا ا عناصری در خواب. ست در حقيقت نمايان گر خصلت ناآشنا، غيرمنتظره و در نتيجه ترسناک ناآگ باح، ي دن اش ن دي ثل ھمي ارت م ھای دک

ه ھا به شيوه پيدا شدن و ناپديد شدن کتاب ه سعی داشت ھم به دانشمندی ست ک اھی  نتز تلنگر ناآگ ون فرا ظر ف ی ای جادويی و غير قابل توضيح، از ن
له پديده به منز ان را  د و جھ انون عليت توضيح دھ نی و ھای عالم را از طريق ق ل پيش بي حرکتش قاب ه ھر  د ک انيکی بزرگی تصور کن ی ماشين مک

ا يک. ھای خود را دريابد دکارت سعی کرده بود معنای خواب. توضيح است د ب د روز بع تی چن ه وق بود ک نده  ده ما ای حروف خوشنويسی ش تنھا معن
د م روشن ش ن قسمت از خواب او ھ ای اي رد معن دار ک ايی دي اش ايتالي ه می. نق ارت چگون وم نيست دک ا معل ی خواب را در ام ن پيش گوي توانست اي

تفاده) dues ex machine(بعيد نيست که اينجا ھم از خداوند به عنوان يک ماشين خارج از دستگاه . چھارچوب ديدگاه مکانيکی خود توضيح دھد اس
 . کرده باشد

 
ه  ھا تعبير می ی ژزوئيت فون فرانتز آن کالج را ھمان مدرسه بردن از شر روح زمان اه  برای پن يث(کند که دکارت  سمت آن می) باد خب رفت و آن به 

شه وابستگی دارد چھره به نظام مدرسی اندي که. ی آشنا که با او سالم و احوالپرسی کرد بخشی از شخصيت دکارت بود که ھنوز  ه اينجاست  ما نکت ا
م رو. نمادين شده است، گسيختگی وجود دارد Nی جديد تعلق دارد و با شخصيت  بين اين بخش از شخصيت دکارت و آن بخش که به روحيه ا ھ آنھا ب

تند د. در رو نيس د آن ديگری را فراموش کن دن يکی باي رای دي ارت ب ود. دک اره ب ت دو پ م در حقيق ارت ھ فی دک ام فلس ا: نظ ه ب د ک ياء ممت ان اش جھ
ی ذھنی و خودآگاھانه تقليل يافته است و چون ی کوژيتو، به انديشه رياضيات و مکانيک قابل توضيح است، و جھان اشياء غيرممتد که مطابق با قضيه

اھديم،. از جوھر بالکل متفاوتی ست با رياضيات قابل توضيح نيست ارت ش نه و ذھنی را در دک مر خوداگاھا ه ا نی ب که فروکاھش امر روا ضمن اين
آله. پنداشت ی به ھم وصله شده می آشکارست که او جھان را به صورت دو پاره ورد ماھيت او به طور مشخص در مس اط روح و جسم، در م ی ارتب

 . اين وصله دچار مشکل شد
 

اقی نيست از نظر فون فرانتز اينکه دکارت می دآ اتف سه و چھار . گويد سه يا چھار بار به دور خود چرخيدم اب ابين  د م ون) مثآل(نوسان و تردي در مت
اد: عبور از سه به چھار ھمچون عبور از ھر عددی به تالی آن نيست، بلکه معنايی نمادين دارد. کيمياگری بسيار آشناست و مفھوم نمادين دارد سه نم
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ابين سه و. از سوی ديگر عنصر زنانه با جسم، و عنصر مردانه با روح پيوند داده شده است. عنصر زنانه، و چھار نماد عنصر مردانه است د م تردي
ه. اش به معضلی حل ناشدنی مبدل شد رساند که در فلسفه چھار، ھمان دوگانه انگاری فکری دکارت را می ن و مردان ا زمي ه ب ضمن اينکه عنصر زنان

سکندری می اينکه دکارت نمی. با آسمان نيز مرتبط است ا  ود ي ق ب ن و آسمان معل خورد، خود توانست تعادل خود را حفظ کند و به اصطالح بين زمي
 . روحی در خواب اوست -بازتاب تصويری ھمين وضعيت فکری

 
وده است، ھای مختلف گفته شده است که مسيحيت، اگرچه سنت دينی بزرگی ست، اما مستقيم يا غير مستقيم در بروز روحيه به شيوه د مقصر ب ی جدي

ھم داشت تقصير کليسا در اين مورد فقط سياسی نبود، بلکه ريشه ينی  ه. ھای فرھنگی و د قی مسيحی از شر ب يد تل نتز بپرس ون فرا گر از يونگ و ف ا
شاره می. کنند عنوان امری سلبی را يکی از نقاط ضعف الھيات مسيحی ارزيابی می ته ا ين نک ه فون فرانتز در گزارش خواب دکارت بارھا به ا د ک کن

آله خواب مورد مس ارت را در  ادآوری می ھا نقص ديدگاه دک به او ي شر  د ی  کی از. کنن ه عنوان ي ژه ب به وي د، و  يک مسيحی معتق وان  به عن ارت  دک
قدان خير می) کسی که مدافع جدی دکترين شر مسيحی به عنوان نبود خير است(ھای آگوستين  خوانندگان باورمند نوشته ا ف رای شر را تنھ دانست و ب

انيکی. قائل نبود) positive(شان ھستی شناختی مثبت  آن دگاه مک رد ھمين باور دينی به دکارت در پی ريزی دي ه: اش کمک ک ه مثاب د ب قتی خداون ی و
ی خير محض به عقل برتر مبدل می الل حواس و. فکری باشد -شود، پس قابل انتظار است که شر نيز نوعی خطای عقل ارت، اخت يدگاه دک ا از د خط

با. ادراکات است خير  بودن  که ايجابی  طور  در واقع سلبی بودن خطای فکری و عقلی با سلبی بودن شر در الھيات مسيحی متناظر درمی آيد، ھمان 
گوی نظری، يک. ايجابی بودن عقل متناظر است وان يک ال ه عن وده است، چون ب کارت ب حامی فکری د بنابراين کالم مسيحی به طور غيرمستقيم 

 )3(. سويه گی ديدگاه خود را به ديدگاه دکارت منتقل کرد
 

ره: کند خواست به دکارت بدھد تفسير می می Nای را که جناب  با ھمين مالحظه است که فون فرانتز خربزه ه خربزه از زم وده است ک ايی ب وه ھ ی مي
ا در مصر می) nostalgia(بنی اسرائيل، به روايت سفر اعداد، پس از خروج از مصر غم غربت  زه آنھا را برمی انگيزد، چون آنھ د خرب سته ان توان

ھای آگوستين شود که دريابيم دکارت از طريق نوشته اين تفسير وقتی يقينی می. کند پس احتماال به امری مشکرانه يعنی غيرمسيحی اشاره می. بخورند
ره در نقد باورھای مانوی، احتماال می ار از زم وده است ی ميوه دانسته که خربزه به ھمراه خي مانی ب ن  يان دي نی روحان قدس و آيي ان. ھای م نی ھم يع

ه دينی که شر را امری مثبت و ايجابی می ا نظري به آنھ ه داده است گرفته و آگوستين در واکنش  ابراين اوآل شخصيت . ی خود را ارائ خواب Nبن در 
شد، و ثانيآ جذب اين پاره از شخصيت ناديده انگاشته شده توسط دکارت مستلزم تجديد بايست جذب آگاھی او می حکم سايه را برای دکارت دارد که می

اله. نظر در اعتقادات مسيحی در وی بوده است شد دکارت ھيچ موقع سعی نکرد به حد کافی در مورد مس ابوس. ی شر بياندي ه ک در دانست ک ين ق او ا
 . اما مفھوم خواب را درک نکرد. کند ی شر را مطرح می اول او مسآله

 
ضافه می. ھای خانم فون فرانتز به ھيچ وجه تمام نشده است اگرچه نکته سنجی. برای اجتناب از طوالنی شدن يادداشت ناچارم کوتاه بيايم ه فقط ا کنم ک

با. روانشناسی دکارت توسط ايشان من را ياد روانشناسی نيچه توسط يونگ انداخت باط  خر عمرش را در ارت يونگ نيز فروپاشی روانی نيچه در اوا
سرکوب"  خدا مرده است"ی  اتفاقآ يونگ نيز در گزاره. کند اش ارزيابی می عقايد فلسفی اھی و  با ناآگ تيز  و باورھای تند نيچه عليه مسيحيت، نوعی س

ات آن را می د محتوي ورم . بين دايان موجب ت د خ ه) inflation(سرکوب کھن الگوھای نيرومن ه وی در يکی از نام ا ک ا آنج د ت ا در روان نيچه ش آنھ
ام گويا نيچه که سعی داشت خدايان را از حيطه! امضا کرد"  ديونيسوس"ھايش، پس از فروپاشی روانی، زير نامه  آ تم دازد، نھايت يرون بيان ی روان ب

 . اش نيز مسخر آنھا شد فضای آگاھی
 

وی. بلکه خفيف تر، صرفآ سد کردن راه آن بود. کار دکارت سرکوب ناآگاھی نبود ين رويکردی را از لحاظ معن م چن قب وخي يروانش عوا يونگ و پ
ه. دھند دانند و حتی در مورد آن به ديگران ھشدار می می ه مقال مدتی ک تز را می من در تمام  فون فران نون  ی  اد رنه گ ه ي دم ب )Rene Guenon(خوان

ه مراحل انحطاط ھستی می. افتادم اش سيطره کميت و عالئم آخر زمان می سنت گرا و اثر مھم جالبی آنچه را ک با دقت  ر  ن اث ون در اي مد شرح گن نا
د می دھد و در شرح او از اين روند، مرحله می کانيکی جام قش مھمی دارد ای که عالم ھمچون دستگاھی م ون می. شود ن ارت از لحاظ گن ه دک د ک دان

ورد مقصر می فکری در تدوين ديدگاھی که عالم را مکانيکی می ن م قش دارد و او را در اي د ن د نمايان دی )4(. دان ه رون ارت ب دگاه دک به زعم وی دي
ايين باالتر و پ تب وجودی  آثيرات لطيف مرا به ت سبت  که ن انيکی شد  ان بشری يک دستگاه مک رد کمک کرد که طی آن جھ دا ک در. تر مصونيت پي

شود، به نحوی که تنھا رسد، در اين دستگاه بسته رخنه ايجاد می مراحل جديد انحطاط که به زعم گنون نھايتآ به سنت ستيزی و سنت گرايی وارونه می
 . ماند تر ھمچنان نفوذناپذير باقی می پذيرد و نسبت به تآثيرات مراتب وجودی عالی تآثيرات لطيف عالم مادون را می

 
ين دست است، آسان گويد، از اين حيث که تھی از مدعيات متافيزيکی و ھستی شناختی پذيرش آنچه که فون فرانتز در نقد دکارت می .تر است ای از ا

کری يعنی انتقاد از عقل گرايی به منزله: وگرنه محتوای نقد فون فرانتز ھمان است که نقد گنون. تر است ھمچنين لحن وی نيز ماليم گرايش ف يک  -ی 
 :برم آورد که با نقل آنھا يادداشتم را به پايان می ايشان در قسمت نتيجه، جمالتی می. فرھنگی از حيث معنوی خطرناک

 
بوده است دکارت به نظر میاعتبار ساختن  تفسير من از اين روياھا بيشتر خرده گيرانه و در جھت بی ن ن يچ وجه نيت من اي ه ھ ا ب يد، ام اد من. آ انتق

سته. متوجه عقل گرايی دکارتی ست که ھنوز انسان متآثر از آن است ان را به عبارت ديگر، من خوا دگاه صرفآ عقالنی از جھ يک دي عدم کفايت  ام 
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به گرايش مدلل سازم که از لحاظ تاريخی نتيجه قادی نشده ی واکنشی مشروط  ست ی انديشه ھای ن قرون وسطی  ل، ريتمايستر . ی  (از موضعی مقاب
Rittmeister (من  از مزيت فلسفه که توسعه) ego(ی دکارت در ابتناء بر يک  رده مستحکم و آزادی اش،  د ک د را ممکن ساخت، تمجي ی علوم جدي

کل. کامال به جاست[ تمجيد]شک اين  بی. است ا آن  راه ب ما و ھم سات  ه احسا ده است ک اما امروزه عقل گرايی علوم آنچنان سفت و سخت استوار ش
ارت، . رود که نابودش سازد کند و حتی بيم آن می ما را طرد می) soul(روح  ای دک ه روي ن توسعه(بنابراين اين نکته جالب است ک غاز اي ی که در آ

  )5(.به نحو نمادينی اين خطر را از قبل گوشزد کرده بود) جديد ايستاده است
 

 ... ای باشد برای غفلت چند سال اخيرم از اھميت خواب ھا اميدوارم اين يادداشت من کفاره
 
 

سوگواری"ی بيژن شاھمرادی به نام  مثآل رجوع کنيد به مقاله )1( ياری نقش نمادين گياه و گيسو در  ن"  ھای بخت ه اي يران ب ياد مطالعات ا سايت بن در 
 :آدرس

iran.org/index.php/shahraokh_moskob/714-http://fis 

ا سنت"  مدعی سنت"می گويم  )2( اطی ب مترين ارتب ه ک دارد ھمچون چون حکومت ما گاه با سنت ستيز نيز کرده است و گاه آنچه را ک وی ن ھای معن
د. اصلی نگھبانی کرده است بوده ان مردان آن را دارا  حتی اگر  وده است  .از جمله ھمين درافتادن به گيسوان بلند است که خود، گويا رسمی معنوی ب

سھروردی"  گيسو دراز"در ميان مشايخ صوفی بوده اند کسانی که ملقب به  شيخ اشراق،  ه حضرت  د ک بوده اند و ھمچنين از قرائن تاريخی برمی آي
سھرودی می. کرد ھا پريشان می گيسوان بلندی داشت که بر شانه تر از  دگان غربی را بھ ه خوانن ا ک ا از آنج گی م سئولين فرھن سفانه م ما متآ ند ا شناس

ا می سھروردی می بالطبع رفتار جوانان را ھم با آنھ انی ھمچون  ه بزرگ خود را ب بار  ه ت شان ک ان، دروي ن مي تثنی سنجند و در اي ھا مس نه تن انند،  رس
 .کنند نيستند، بلکه اگر مجالی باشد به خانگاه آنھا حمله نيز می

 
ه پيشاھنگان علوم اما تحقيقات تاريخ علم نشان می. ھا عجيب به نظر برسد کند به نظر خيلی ممکن است اين نحو استدالل که فون فرانتز می )3( دھد ک

ن است اين قبيل قياس کردن. ای ملھم بوده اند جديد از جمله دکارت، کپلر و نيوتن کامال از باورھای دينی و اسطوره که يقي ھا تنھا يک حدس نيست، بل
خود ھای کيمياگری که آنھا را می ی مبنای مشترک علوم خود را از نوشته که فی المثل دکارت ايده سفی  خوانده گرفته است و در ھر مرحله از تفکر فل

مثآل الگوی ھندسی. ھيچ ترديدی صادق است ھمين نکته در مورد کپلر، نيوتن و اليب نيتز بی. به چنين تناظرھايی توجه اگاھانه و عامدانه داشته است
 .ھای کپلر، کامال تحت تآثير تثليث مسيحی بوده است فضا به صورت سه مختصه در نوشته

 
کرده"  رنه گنون و کميت گرايی دکارت"ای تھيه کردم به نام  من چند سال پيش مقاله )4( سعی  ستی که با اتکاء به ھمين کتاب سابق الذکر  ن يکد ام تبيي

فه ه فلس اد او ب م از انتق ت دھ ه دس ارت ب م. ی دک ال کن ر ارس ه آدرس زي رد، ب دان خ ايت جاوي رای س ه را ب ن مقال ت اي ن اس :ممک
www.javidankherad.ir 

(5) Dreams, Marie Louise von Frantz, SHAMBHALA pub. 1998, (first: 1985) p. 160  
 . پيداست که تمامی نقل من از اين کتاب، و از فصل رويای دکارت است
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 واپسين خواِب خليل
 

 
 

ساخت ِی شب چشمان کورسويی از دوردست ھاِی پھنه. کرد نگريست و در دل نجوا می ابراھيم به آسمان می. پاسی از شب گذشته بود روغ  اش را پرف
غ. کند اينبار اما پيامبر در رؤيا ديد که خود را ذبح می. ابراھيم باز ھم خواب ديده بود. اما ديری نپاييد که او را در تاريکی، تنھا و درمانده وانھاد يا تي آ

ا خود يل ب شده است؟ خل چه  راھيم را  خداِی اب ود؟  ار ب جايگزينی در ک يا ھرگز  ود؟ آ ده ب يده ش او باز ھم نخواھد دريد؟ اينبار کدامين جايگزين برگز
د؟ چگونه خداوند می. گمان برآمده از فريِب شيطان است اش بی حالی گفت اينبار پريشان می انی ساختن او را بخواھ خويش، قرب امبر  خواِب پي تواند در 

د اما گويا عھِد يھوه باژگونه محقق می ]1[مگر بنا نبود خداوند يھوه سپر ابراھيم باشد؟  خدا خواھ دگار  سپر خداون گردد و اين ابراھيم است که ناگزير 
ِد خويش. گذارد قرارِی خليل او را آسوده نمی بی. گرديد ا فرزن ه ب براھيم اراده. اينبار ابراھيم بايد با خود به موافقت دست يابد و ن ه ا ند نسبت ب ِی خداو

ای اما اکنون حاِل ابراھيم بماننِد اسحق. اسحق را از او پنھان ساخت و بدينگونه خود را در چشم او خوار گرداند تا خداوند در چشم اسحق خوار نگردد
ھد داد. دھد و ھم ايمان به خدا را ست که ھم ايمان به پدر را از دست می وه ھر دو را از دست خوا به يھ .ابراھيم با اين آزمون، ايماِن به خود و ايماِن 
قدر و قيمت. پيامبر بايد به نابودِی خويش رضايت دھد وه  ه در شريعِت يھ ود ک د ب ه خودکشی خواھ ن يگان او بايد به فرماِن خداوند خودکشی کند و اي

 .دارد؛ خودکشی از سر بندگی
م ه ابراھي دی است ک دگی اب مرگ و نيستی در کسوِت زن جز  گويی پيامبران با پاياِن پيام رسانی، خود نيز ناچارند به نابودی و مگر پيام الھی چيزی 
ه آن فرزنِد تارح فرزنِد ناحور فرزنِد سروج فرزنِد رعو فرزنِد فالج فرزنِد عابر فرزنِد شالح فرزنِد ارفکشاد فرزنِد سام اينچنين فرمانبردارانه و مؤمنان

ه داد؟ مگر پيامبران در نھايت بشارتگر مرگ نيستند؟ آيا خداوندگار خدا فرستاده را به مردمان بشارت می ده است؟ ب ه سوِی خويش خوان ِی خود را ب
پيده ه گوش نرسيد سوِی مرگ؟ ابراھيم اما تا س ند ب سوِی خداو ندايی از  سپرد وانگھی  ه آسمان  ا و بارھا دل ب ار. دماِن روز موعود بارھ امبر اينب پي

 .رساِن مرگِ خويشتن بود آنھم مرگِ خودکرده پيام
ن آزمون آنچه از چه ابراھيم ديگر به ناممکن باور نداشت و به عکس، می. يھوه با اين کار براستی فرمان به نابودِی خويش داده بود ه در اي دانست ک

شه از. اش، ديگر به او باز پس داده نخواھد شد آن دست بشويد، ھستی راِی ھمي خود را ب ان  ما در کنع ود ا ابراھيم در زمين موريا، اسحق را بازيافته ب
ان. ِی ابراھيم، شھسوار ايمان را بر زمين زد بختانه شور نگون. داد دست می ارِت ايم ه عم چرا ک ود،  رده ب ده و او پيش از آنکه بميرد م ابود گردي اش ن

 .ھر آنکس که به ابديت پناه برد، براِی ھميشه در ابديت دفن خواھد گرديد. شور ايمان در او جاِی خود را به وحشِت مرگ بخشيده بود
که امروز. ھايی نااستوار و دلی پرترديد راِه ميعادگاه در پيش گرفت ابراھيم فرزنِد سام با گام ود  ده ب اِن خويش را حقير ندي ن ايم ر. ھرگز اينچني پيامب

ابراھيم پيش از آنکه آزموده گردد، شکست. نمودند اش ترحم می نمود که ريگزارھاِی کنعان ھم به حال ديگر پيامبر نبود، پيرمردی نااميد و بی پناه می
يان باشد. ارزش جان را ھرگز تا بدين حد احساس نکرده بود که امروز. خورده بود شتن در م جاِن خوي اِی  تی پ جا. جان براستی ارزشمند است وق اين

ن از اخالق  را رفت اِی ف ود ]2[ديگر پيش از آنکه پ ان ب راھيم در مي ام ھستی اب اِی تم د، پ ن باش ه سوِی«. در بي اھی ب پھر تکليف گريزگ فراسوِی س
ون در ابراھيم رھايی. بسا ناگريزراھی بسوِی نابودی يا چه ]3[»  .يابيم نامتناھی می يافته از آتش نمرود، ابراھيم سرافراز از آزموِن قربانی اسحق، اکن

 .بنِد بندبنِد خويش بود
خدا او را يک خليل نااميدانه با خود زمزمه می دگار  د کرد که خداون ر او تکليف کن مرگ را ب ان،  ا در پاي مرگ نجات داد ت دم. بار از  ھر ق با  امبر  پي

بود آرام. کرد بلکه مرز ايمان و الحاد در او از ميان رفته بود ابراھيم ديگر نيايش نمی. گرديد بسوِی قربانگاه، گويی يک گام به کفر نزديک می تر شده 
ان اکنون اين خليل است که بر فراز پھنه. کرد اش سنگينی می اش در پيشگاِه خداوند بر گرده بار نابردباری. تر اما نه سبک ای ناشناخته از سرزمين کنع

م. خواند که گويی وحشِت مرگ آنان را به آغوش خويش فرامی ای از حدقه درآمده چندان ايستاده است، با ديدگان نيز از ابراھي ا  ن موري ند در زمي خداو
 .اش بودن ِی بازنمودِن نھايِت خداترس اش را بيازمايد و اينبار خليل بايد خود را قربانی کند به نشانه قربانی خواست تا خداترسی

ان چه در دل. بفرجام ابراھيم سر آن دارد تا خود را قربانی سازد اما نه بھر خداترسی که از روِی خودھراسی چنين خواھد کرد اش ديگر نشانی از ايم
مه به خداوند نيست و نابودِی خويش را نيز جز از بھر ھولناکی زيستن ا ھ ه و ديگر ِی ھستی ای اينچنين برنگزيده است؛ پيامبری که ب ه يافت اش مواجھ

ته است نمی يد روا داش ام خويش ترد يامبری و پي مه، خود در پ يش از ھ شده و بيش و پ ده  گر سزاوار زيستن. داند از سوِی چه کسی برگزي يا او دي آ
ه رخ ِی نفس است؟ پس از قريب به دو صد سال پيامبری آيا اينچنين حالی براِی ابراھيم تاب آوردنی بود؟ ھستی فرد تنھا يک زمان جلوه گير خود را ب

تنھا در اين ھنگامه بود که. ھستی ابراھيم در کنعان بود که او را سرگشته ساخت نه در موريا. کشد؛ در آزموِن گذر از خويش و نه گذر از ديگری می
د. را دريافت و آنرا در ستيز با ايماِن خويش ديد"  فرد"ابراھيم حقيقِت گوھرين  ا چيزی جز شور. ھستی ابراھيم، شور نيستی در او افکن ين شور ام ا

ود وار فرمانبرداری از امر يھوه را به نشانه ايمان بود، چرا که عصيان دل ساخته ب حال. ای از شرارِت او ب ا تاب نی نيستی، ام ابودی، يع نی ن ان يع ايم
بن و شور ايمان در ابراھيم نيستی ديگران را در پی داشته نه نيستی ابراھيم را و اين ھمان پارادوکسی بود که او شيطانی می پنداشت که در  اش حال 

 .بنياد الھی بود
ق و بازگشت تر از مواجھه بسی ژرف) پارادوکس شيطانی(ِی گناه  ِی منفی با امر مطلق و گسست از آن، بواسطه گمان مواجھه بی ا امر مطل ِی مثبت ب

ی ِی خودکشی چگونه بود؟ او ديگر با مطلق نه مواجھه اما حاِل ابراھيم در ھنگامه. است) پارادوکس الھی(ِی شور يا جھش ايمانی به آن بواسطه ِی منف

مخلوق
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اِی"  مطلق"داشت نه مثبت، نه از مطلق گسسته بود و نه به آن پيوسته بود، بلکه يکبار براِی ھميشه  شته، معن ران و سرگ رِد وي ن پيرم راھيم، اي نزِد اب
 ".شر: "گر ساخت اش را جلوه حقيقی

ست و چون پيامبر پيمان بسته بود و عھد با خداوند چون شکسته گردد مايه. آور خدا ابراھيم اکنون پيامبر وحشت و ترديِد خويش بود نه پيام نابودی  ِی 
زدگان اين راز را تنھا ِی نابودی ست و ابراھيم ناباورانه با چشمانی مات ھمچون مردگان و رخساری ھراسان ھماننِد بھت به آن وفا گردد، باز ھم مايه

ره تر، سنگھاِی کنعان چون ياقوِت سرخ گشته بود و ندايی مرگ دمی سپس. اکنون بخوبی دريافت ياد برمی بار و دلھ ين: آورد آور از سوِی آسمان فر ا
 .ام است فرجامين آزموِن پيامبران

ا ھاِی سرِد خليل ھمراه بود با نوازش آخرين نفس رد ت ه ک قوچ روان يامبر آن  براِی پ که  ند، کسی  م گردا ر او عقي تش ب که آ شده؛ کسی  ده  ھاِی يک ران
دگی ا زن د ت شه گرداني راھيم را دودل و کفرپي اه اب ه در راِه ميعادگ سازد، آن کس ک بانی ن دارد فرزندش را قر نی ن ند ارزا به خداو ن. اش را  شيطان، اي

ه ِی ناشناخته ِی گيتی، پيکر ابراھيم فرزنِد سام را در پھنه ترين آفريده ترين و محبوب انديش راست ِی کنعان رھا ساخت و ابراھيم چه ديرھنگام دانست ک
 .يگانه فريبکار تنھا و تنھا خداوندگار خدا ست

واب برخاست يمه از خ ل سراس ود می. خلي ر خ ان ب ِد ديوانگ ناخته ھمانن راس ناش ويش، سراسر وجودش در ھ اِی خ اد آوردِن رؤي ه ي د و از ب ای پيچي
ِب شيطان است اش بی حالی گفت اينبار پريشان پيامبر با خود می. گداخت می ده از فري بدِن خود گويی گرمی نوازش. گمان برآم ر  ده را ب ده ش ھاِی ران

براِی! آری. شناخت ِی کنعان را نيز گويا می ِی ناشناخته پھنه. کرد ھنوز حس می گاھی از  ھمانجا بود که خداوندگار خدا بر وی ظاھر شد و خليل قربان
که نخستين ابراھيم کنون دريافته که آن قربانگاه، مرگ. بار او را يھوه ناميد خدا در آنجا برپا ساخت و اول ر سراِی خوِد اوست و در ھمانجا  وه ب بار يھ

ود. او ظاھر گرديده، آخرين ديدار نيز به وقوع خواھد پيوست د می. چنين رؤيايی اما براِی ابراھيم باورکردنی نب نه خداون ر چگو خواِب پيامب ند در  توا
مروز ه ا بود ک ده  ير ندي اِن خويش را حق ين ايم راھيم ھرگز اينچن کاری است؟ اب خداِی فريب وه  ار. خويش، قربانی ساختن او را فرمان دھد؟ آيا يھ اينب

 براستی مگر بنا نبود خداوندگار خدا سپر ابراھيم باشد؟. ھستی او بتمامی در برابر خداوند ايستاده بود

 

: ھا نوشت پی

 .ھستم) دخو(ويس آبادی .ِی رؤياِی ابراھيم را مديوِن دعوِت دوسِت بزرگوارم م ِی نگارش مطلبی درباره انگيزه -
.1، 15: سفر پيدايش –عھِد قديم " ».من سپر تو ھستم و اجر بسيار عظيم تو! ای ابرام مترس«: کالم خداوند در رؤيا، به ابرام رسيده، گفت "... ]1[
ود بر اساس فلسفه ]2[ وانين آن ب ِت ق ر از اخالق و کلي براھيم در. ِی وجودِی کرکگور آنچه ابراھيم در قربانی ساختن اسحق مرتکب شد، امری فرات ا

ِه آفاقی/کشتن فرزنِد خويش، به تعليق اخالقی دست يازيد و در اين کار تنھا و تنھا توجيِه درونی ر از توجي ِه انفسی واالتر و برت شت و توجي ردی دا ف
تر از ذبح سابقه ای ديرين"  تعليق اخالق"در می يابيم که ابراھيم در ) سفر پيدايش(بھرروی با نگاھی به بخشھاِی آغازين اولين کتاِب عھِد عتيق . است

که او در رابطه با خطری که از جانِب زيبايی و دلفريبی ساره نسبت به خود احساس می. اسحق دارد ساکناِن سرزمينھايی  ادا  ترس اينکه مب کرد، از 
ذر می اره امر می از آنھا گ ه س د، ب ای در آورن به چنگ آوردِن ھمسرش او را از پ ه طمع  ود ب تا طمع نم راھيم است  يد خواھر اب ورزان و کرد بگو

اين ھمسرفروشی ابراھيم به قصِد حفِظ جاِن خودش، از. شيفتگاِن ساره بتوانند براحتی به او دست يابند و ابراھيم در اين ميان جان در امان داشته باشد
ر فرعون. (جمله در مورِد فرعوِن مصر به ھمخوابگی او با ساره نيز منجر گرديد سختی ب اِی  و خداوند در کماِل شگفتی،بجاِی سرزنش ابراھيم، بالي

آموزتر اما توجيِه ابراھيم است پس از اعتراض فريب خوردگان که مدعی از ھمه عبرت.) و اھل او از آن رو که ساره را به زنی گرفته، وارد ساخت
د می اِن شھرھا وانھ ن در آغوش والي د ھمسرش را اينچني اگزير نميش ه او ن وده و گرن ان خداترسی نب وم آن اِن ق ردد در مي وه. گ ار بناچار از نح ِی رفت

انه اِن خودش، نش ھدارِی ج ِت نگا بال ساختن او بجھ اره و سپر  حريم س به  ان  بار دادِن والي که  ابيم  جه دست ي ن نتي ای از خداترسی ابراھيم بايد به اي
ا اسحق را بيشتر دوست می و به واقع آيا خداترسی را فرجامی جز اين تواند بود؟ حال می. راستين او ست راھيم آي ا خودش توان پرسيد که اب داشت ي

ھر پيشينه. توان پرسيد که شرائِط حاکم بر ابراھيم در موريا خطيرتر بود يا در کنعان می. را ِی ابراھيم نشان می دھد که او خود را بيش از ھر کس و 
نابود می خوددوستی ابراھيم چنانکه در ماجراِی ساره نظاره کرديم گاه تا آنجا پيش می. دارد چيز دوست می ه  ق ک ا تعلي .سازد رود که اخالق را نه تنھ

 .ِی ذبح اسحق است ترديد شرائِط ابراھيم در قربانی ساختن خويش بمراتب دشوارتر از وضعيِت او در ھنگامه پس بی
 نشر نی -ِی عبدالکريم رشيديان  ترجمه -اثر سورن کرکگور " ترس و لرز"ِی ژان وال بر  مقدمه: رک ]3[
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 ...زنی، شترق چشاتو باز كن، يخ می
 

 
 
 

 شبـی خيـال تو گفتـم ببـينم انـدر خـواب
 ولی ز فـكر تو خواب آيـدم، خيالست ايـن

ھم باھاش»  سياه بيشه«بھم داده بود كه غيرممكن بود حتي توی »  وست اِند واچ«بابابزرگم اون زمانا كه ساعت مچی ھنوز چيز مھمی بود، يه ساعت 
چار رنگ، اين ولی حاال اين ساعت مسی. بری ته دّره، از بس كه شبرنگش نور داشت ه-ھمه گرون،  ا آخر بفھمی ك ی ت يد بھش زل بزن قه با ج دقي پن

پوشم و از روی می -فھمم كه پشت و رو بعداً می–بلوزم رو . »س كه وارد روز جمعه شديم درست ده دقيقه«گه   سه داره می خوشگل شبكه مجری ريش
شانه) نه مثل سوزان روشن(طوالنی »  ش«كنم كه يه  پرم و با زانوم يه كــَمكی ھم بالشتك ساقش رو له می زنه، می كه داره تند تند پلك می[...]  ی به ن

می كنه، به شيوه جوری كه تخت داره قيژ قيژ می گه و ھمين فحش می به سمت توالت كورمال  م رو  ور و. كنم ی شھودی توی تاريكی راھ چھل وات ن
ه  االن يادم نمی. كنم كم رو به كائنات باز می م رو كم شه و چشمای مچاله عرق چربی كه روی پوستم نشسته بخار می. لذتی ولرم و سيال ،»ضمن«آد ك
ا بستگان درجه كسی رو می. تاب وجود نداره كنم كه كرم شب»  مراعات نظير«تونم برای قشنگی،  كردم ولی می به چی فكر می ه خودش ي شناسين ك

 .ش چاخانه؛ كارتونه ھمه. تاب واقعی ديده باشن؟ ھمينه ديگه تو عمرشون كرم شب) به جز دومادشون(يكش 

 نظران خواب ببستی حب ی صا بر ديده
 ترسی كه ببينند خـيال تـو به خـوابی

صدای آبميوه»  كالً «فرستم به  افته، لعنت می ھا كه می چشمم به طالبی. رم تو يخچال  می شتره كه ھنوز  سيلندر بي ار  تور ماشين چھ ه. گيری از مو با ي
ته شليل و يه نون خامه يه مشت پس تازه می ای و  می ی  تی  يرون و وق تازه می آم ب ل،  ه  افتم رو مب ترل«بينم ك ين مجله»  كن ه ھم ه و ب ی روي تلويزيون

ه رو سر فرصت می كشم بيرون، بسنده می آد دم خونه و از زير تنم می تبليغاتی كه مجانی می ی، كنم و آذوق ود از كودك ق عادت معھ د طب خورم و بع
م شست بعد از كلی كش و قوس، موفق می. ندازمش توی لپم كنم و می تر پاكسازی می ی شليل رو با خالل دندون، با دقت ھرچه تمام رگ و پی ھسته ش

ه پام رو از بند دوربين كه روی ميز كوچيكه بود رد كنم و بكشمش دم دست و عكس نا رفت چيز اي ا  كه ب نم  اه ك باب«بوديم  ھای امشب رو نگ و»  چلوك
يرون و ھمون می»  ديليت«خمار بود و با خيال راحت داشتم ھی »  ھيزا«ی عكسا چشمام مثل  طبق معمول من توی ھمه جوری كردم كه از اتاق اومد ب

 .مالفه سرخپوستيه رو پيچيده بود دور خودش. »تخته رو بچين تا بيام«رفت طرف توالت، گفت  كه نوك پا داشت می

 ھر شبم زلف سياه تـو نمايند به خواب
 تا چه آيـد به من از خواب پريشان ديدن

كردم ، تخمه ژاپونی اوردم، مھره)فصل باشه، حاال مطمئن نيستم كه با پسته تازه و شليل ھم(گوجه سبز اوردم . چھار تا بالش اوردم عا  ھا رو چيدم و د
م»  تاس خوش«امشب زياد  ه ھ .نباشم كه نه بخواد حرصش بگيره و بازی رو بريزه به ھم، نه بخوام عمداً الكی بازی كنم كه بفھمه و بازی رو بريزه ب

مه زده می تا وقتی دندونام شروع كرد به خاريدن، داشتم گوجه سبز نمك ه ھ ه اون لحظاتی ك م ك ك می خوردم و اگه فرض كني نج و ي رم ش پ اوردم، فك
گی ھای قديمی رو يادم اومده باشه كه از بين بچه تری بوده، ممكنه اون آخر ھفته روزگاران جاھای يادبادآن نواده زند كه مستقل از خو ودم  من ب ھا فقط 

د می لند و چمستان و اينا، و صبحای پنج كردم و ديزنی می د و می شنبه براي ھركس ليست چيزھايی كه باي ر«اورد رو  خري اس.ام.اس(كردم  می»  تقري
م و ) التحصيلی كشف شد بعد از فارغ ر از فيل اری فرات نه»  بحص«و ھرگز ك ای پاش گران، پ ای دي ه پ ايی ك رديم، مگر وقت لم نك گران، در و ش بلند دي

دارم و نمی ام كه جنبه ولی خب، من آدمی. شد كاری و جـِلفورگي ھم اضافه می ميون بود كه بزن و برقص و شلوغ تاس ی باخت ن دونم چرا ھرجوری 
نامزدی چيز، چي می ھفته«آد و تنھا راھش اينه كه  ريزم ھمون پنج و يك می می د ھمون»  پوشي؟ ی ديگه  می و بع قت گوش  ا د كه ب قدر جور  دم، اون

الكن و بگم  تو ب برم  د، از ھمون آشپزخونه  يه«طبيعی برم قولوپ قولوپ آب بخورم و بع چه ھواي ن  ا ببي ه بگه »بي ه ذھنش نرسه ك ه حتی ب با«، ك
 .»دھن؟

 شكايت پيش از اين حالت به نزديكان و غمخواران
 كردم، كنـون از دست ناخفتن ز دست خـواب می

ازموسيس
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ه ی خوشمزه كه ھيچ از اون شبا كه نسلشون داره مثل نسل فالوده. يعنی ھوا كه گرمه، چه آسمونيه. ولی جداً چه ھواييه كس يادش نيست آخرين باری ك
ستاره از اون شبا كه ھر سی ثانيه. شه  بوده، منقرض می ی خوشمزه خورده كی فالوده ه می ای كه به آسمون خيره بشی  ر می ھايی ك نی دو براب شن و بي
به»  پوووف«كه وسطش بگه يه چيزی بخون و من تو دلم يه  شن مگر اين شه كه سفيديا بيشتر از سياھيا می كم جوری می كم گم و  جاش ھمون ناجور ب

يق حرف و قصه«گه  آھنگه رو سوت بزنم كه می من، رف ديم  اً ھيچ»  ...م  ھمكالس ق ـا؟(كدومتون  و قطع خودم ده) كـي چون  شنيدينش  الی-ن دوازده س
وقت واسه آخه من ھيچ. كشيدم اوردم و براش پيپ می ام رو می رفتم پـيـپ بعدش اگه امشب تازه آشنا شده بوديم، می. گردم  می ش»نوار«ھست كه دنبال 
تومن»  بازار«كشم، حتی ھمون روز اولی كه زيباترين پيپ كائنات بود كه شانسی تو  خودم پيپ نمی ی. پيداش كردم و دقيقاً خريدمش ھشتاد ھزار  يعن

حاال پيپ و بيل و كلنگش ھميشه توی كيفشه و ھر جا. ھا سيگاری بودن و من ھيچی ی بچه ش واسه اينكه ھمه كل ماجرا نود درصد قـــيـــف بود و بقيه
می. »خوای؟ پيپت رو می«گه  صالح بدونه می د از سوت  قه در ضمن اينو بايد بع د دقي كه االن چن ه ھمون گفتم  لو ای ھست ك ه زي الكن روی ي تو ب ا  ج

 .زنيم و ھر دو موافقيم كه جيرجيرك بھتره ولی زيادی فـّراره دراز كشيديم و در مورد سوسك حرف می!) زيلو(

 شھری به گفت و گوی تو در تنگنای شوق
 كنند و تـو در خواب صبحـگاه شب، روز می

ـد«ی كاناال رو زير و رو كرديم و فقط يه بار واسه اون كليپ  بعد از اينكه سه دور ھمه می»  ريـديـوھ ل راه  و تون رده ت شينا ھی می كه م ن ره و ما زن
م بھش، زديم بغل و من برای بار ھزارم گفتم كه فقط كافكا از تام يورك افسرده بذار ببيني پارتی رو  م  ه. تره، گفت خوب فيل ه ي پارتی البت م  ين فيل توی ا

فشارم، برای س كه به ھمت يكی از دوستان اھل ذوق كه از راه دور دستش رو می ھست، ولي كالً يه فيلم سه ساعته»  پيتر سلرز«صحنه ھم از پارتی 
ده و سرشار از صحنه شنبه شب پنج فرح و  ھا مونتاژ ش گيزه دل ھای م صحنه. ان سفيد«ی  از اون  به  ياه؛ گر به س »دادان«ھا از دست  كه نارنجك»  گر
ا اون صحنه می ه، ت ورو«ي كنسرت و رقص  افت ان تورت وی »  ج ايی«ت و كج رادر ت ا اون صحنه»ای ب ورم صحنه(ی   ، ت اً منظ راه«) س واقع بزرگ

روبكس  فلينی و البته سكانس»  شھر زنان«ی پايانی  جلوی ماشين، و البته چند دقيقه»  گمشده م(ھاي متعددی از ژانگولرھای شخصی ب .اوغ، چرت گفت
م رو ھمون كنه و منم كه بستنی خوره و اصالً ھم من رو نگاه نمی ش رو می خودش ھم خيلی خونسرد داره بستنی يخی). اون موقع ھنوز اين كلمه نبود

من پلك. »ساعت چھار و نيمه ھا«دم كه  گيره و ھشدار می عصر قبل از اينكه بريم، خوردم و زورم می نه اون، خب كه چی؟ فعالً كه نه  ھام سنگينه، 
م االن می زنه عقب و اين صفحه ھا رو می زنه جلو و بعضی تيكه ھا رو می و كنترل ھم دست خودشه و بعضی تيكه ه اُه، زنم عقب و می ھا رو ھ بينم ك

د از اين. خيلی طوالنی شده عد، بع ساعت ب ه فقط جلدی بگم كه يه  ھی چون سينه ش می كه  اد رو  ترل از دستش ول می افت شب«شد، گفت  ش و ھی كن
شيرقھوه»  بخير، خواستی بخوابی كولر رو خاموش كن وان  يه لي تم  راش شمردم و اول رف ا گوسفند ب د و منم حدود صد ت ردم و بع ی تگری درست ك

د دست  ردم و چن ن ك امپيوتر رو روش نود«ك م »  اس ه بنويس ا ك دم اينج ازه اوم د ت ب، موجودی پنج«زدم و بع نبه ش تراع ش ن اخ رای خـفـتـ ه ب ست ك
 بندی اينقدر روش كار شده كه نمی اين پايان(» نشده
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 متمّدنانه خوابيدم
 

 
 

.االصغر خوانَند از آنکه چه خفته و چه مرده، که ھيچ دو را از عالَم آگاھی نيست اّما حکيماْن خواب را موت
اندر خفتن و آسودن: نامه، باِب ھفدھم ـ قابوس

١- 
جوان دعوت نشد، محِض کند که چون فرشته طور روايت می  را اينزيبای خفته داستاِن شارل پرو ِد شاھدخِت  ی سيزدھم از سر خطا، به مراسم تعمي
اثر ساخت و اعالم کرد کودک ـ شاھدخت زيبای قّصه پری مھرباِن داستان اّما، جادوی فرشته را کم. ای خواھد ُمرد بينی کرد کودک با حادثه انتقاْم پيش

جای چنين، انتقاِم مرگ با انتقامی خفيف اين. ـ در عوض مرگ، به خوابی طوالنی خواھد رفت ی. گزين شد تر  ر ب ـ درعنصرالمعالیراه نيست  پس پُ  
وم اخ ھمان. االصغر خوانَد نقلی که رفت ـ خواب را موت ه الن قوِل  طور که در افواه ھم ھست ک ه  يا ب موت ـ  ّامال يدن«. »با اجل باشد جفت« خي خواب

 .مرگ است» بی درد و ُغّصه«و » بدون الاليی و قّصه

 
دن. رسد ی امر اجتماعی، غريب به نظر می گونه اگر باشد، سخن گفتن از خواب به مثابه اين ادن و َکن شبيه دور افت شتر  ما بي خواب، در منظِر من و ش

دیپروست ی  رفته در جستجوی زمان از دستی  درباره) ۴٨:١٣٨٣( بارت. طور که آمد ـ شبيه مرگ ست؛ چيزی ـ ھمان از زندگی اجتماعی ا بن که ب
ه از ھمين(ی بخش آغازين  ھمه«نويسد که  شود، می ی خواب آغاز می درباره ر ک اِم اث ن، تم اد م به اعتق جه،  ا سرچشمه می و در نتي در يک) گيرد ج

گوييم اللفظی ھمان ام از نظر تحت من خوابيده: مانَد اغتشاش دستور زبانی معلّق می ه ب غيرممکن است ک در  مرده: ق االصغر خواب اگر موت»  .ام من 
ا-توانيم از عامليّتش سخن بگوييم و بنابراين، خواْب اگر نه پاد باشد، وقتی يکی خوابيده، احتماالً نمی داد می-اجتماعی، دسِت پايين ن ماعی قلم .گردد اجت

 :توان خطا گرفت گويد بر خفته نمی می) ٩١:١٣۴۵-٩٠( نصرالمعالیکه ع کما اين. عامليّت اجتماعی فرد خفته و مرده به يکسان محّل ترديد است

 :ام در دوبيتی که من گفته چنان. که بر مرده قلم نيست، بر خفته ھم قلم نيست چنان. اّما مردم تا خفته بَود، نه در حکِم زندگان باشد
 گـر تو به جفا، پـشِت مرا دادی خم
 من، مھر تو در دلـم نـگردانم کـم

 که ای شـُھره َصنَم  از تو نـبُرم؛ از آن
 ای و به ُخفته بر، نيست قلم توُخـفته

ه خالصه اين ای خفت ر زيب ه اگ د ک رده-ی برونھيل تان، ُم آِب داس ادوزده م ِت ج يرم موقّ ا بوسه اختياری ی بی ی گ ه ب رافيل ست ک ھرياِر ی صوراس واِر ش
 . توانيم از اھميّت اجتماعی خواب سخن بگوييم گيرد، احتماالً نمی خيزد و جان می کاره برمی نََسِب ھمه-ی زيگفريد سواره

 
 ـ٢

ه با اين شان حال اندکی جستجو و َکند و کاو در تجرب سته، ن فه مان می ھای شخصی و زي د انبوھی از مؤلّ اريخی، سازه دھ ماعی و ت ه، اجت ی ھای آموخت
با کی می اين. دھند خواب را سر و شکل می فه که چرا، چطور، ِکی، چه وقت و  انگر مؤلّ ن ی خواب ھای برسازنده خوابيم، بي بيه ھمي ا اينکه ش ند؛ کم

 . توانيم بشماريم نيز می» مرگ«ھا را در  مؤلّفه

ِد -شناِس مھم و اينجا کمتر مشھوِر آلمانی  ـ جامعهنوربرت الياس لد ١٩٣٩( شدن متمّدنلھستانی ـ در فراين ردان انگليسی، ج د ١٩٧٨: ١، برگ :٢ و جل
ه می ھا و شماِر آن نشيند و به نھی با ديدگاِه تاريخی شگرفش به کنکاش متوِن راھنمای آداب معاشرت و تشريفات می) ١٩٨٢ ون توجّ د؛ ھا در اين مت کن
بارهالياسھا ـ که به کّرات از  ترين نھی شايد يکی از معروف. ايم، بيشتر شده ھايی که ھرچه در زمان پيشتر رفته نھی غذا خودن  نقل شده ـ در ی آداب 

ھا و که در ُکتُب قرون وسطايی اشاره شده که غذای نيم در حالی. کردِن شکم است و خالی د در راھرو رد و نباي ا ک جويده را نبايد در ظرف مشترک رھ
دن وجود دارد ھا، شکم را خالی و خود را راحت کرد؛ در قرن نوزدھم، دقايق بسياری درباره اتاق ر ب لّط ب گال و تس ياس. ی استفاده از قاشق و چن ،ال

به شدن تشخيص می در فرايند متمّدن»  ی بدن از انظار عمومی شرمانه کردِن کارکردھای اکنون زشت و بی پنھان«گرايشی را در جھِت  ه منجر  د ک دھ
 . •شود پيدايی اتاق شخصی يا دستشويی می

اميرپويان شيوا
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رديم و موضوع را ملموس واب برگ ه خ ازيم ب ر س اس. ت ابش، بعضی از نقل) ١۶٢:١٩٧٨( الي دگاه در کت اوت دي ا و تف ر ھ اريخ، ذک ول ت ھا را در ط

 :گويد، که از آداب بستر اين طور می.  م١۵۵۵ در سال پير برومثالً . کند می

ا . حرکت باش اگر بسترت را با مرد ديگری شريکی، آرام و بی انی افش د و ناگھ مراقبت کن تا او را نيازاری و خود را با حرکات تن
 .اگر او خوابيده، مواظب باش بيدارش نکنی. نکنی

 :کند به خوانندگانش توصيه میال ساله رسيم،  اّما ھنگام که به قرن ھجدھم می

بروی ه، مگر اين مھم. نبايد که در حضور شخص ديگری لباست را در بياوری يا به تخت خواب  شی،  تر از ھم رده با که ازدواج ک
د؛ . نبايد در حضور کسی از جنس ديگر عزم بستر کنی ختی مشترک بخوابن تا در ت نبايد به کسانی از دو جنس مخالف رخصت داد 

ی نزديک  اگر در سفری ناگزير بودی تخت را با کسی ھم. سال باشند که خيلی بّچه مگر اين ه خيل د ک جنس خودت شريک شوی، نباي
 . که اصالً شايسته نيست پاھايت را روی پاھای ديگری بيندازی ضمن اين. او دراز بکشی؛ مزاحمش شوی يا حتّا لمسش کنی

ه بی که برمی ھنگامی. کردن کنی پچ زدن و پچ خود را سرگرم حرف] در بستر[اصالً مناسب و مؤّدبانه نيست که  باس  خيزی، نبايد ک ل
 .جا که در معرض ديد است، قرار دھی کالھت را روی صندلی يا ھرآن يا شب. بستر را ترک کنی

خت می کند ـ در خانواده گزارش می) ١۶٣:١٩٧٨( الياسست که در قرون وسطا ـ آنطور که  اين در حالی ردم لُ ی، م دِن ھای معمول دِن ب د و دي خوابيدن
کم خواب داشتند، مالقات می ھايی که تخت مردم، دوستانشان را در اتاق. برھنه چيز غريبی نبود سِت  ستر، د يک ب نه در  کردند و چه بسا، افراد ـ اگر 

اق ـ می د در يک ات اسھرشکل،  به. خفتن ا مثالالي ان می  ب راوان نش ای ف ال ھ ذِر س ه از گ د ک م و بيش  دھ ه موضوعی ک دن ب ه«ھا، خوابي و»  محرمان
ردی« ا جايی»  ف ده است ت دل ش ه  ب ره شريک«ک يرون از داي ی ب ا کس تر ب دِن بس رم ش تر ش تر و بيش ه ـ بيش ا غريب انواده ـ ب د ی خ اس،(»  .آور ش الي

١۶٨:١٩٧٨(•• 
 
 ـ٣

ده خواب ی جمع برخاسته و به اتاق ست اجتماعی که اتّفاقاً در طول تاريخ، از ميانه که، خواب ـ خواِب پيشتر غريزی ـ امری غرض اين ردی خزي ھای ف
ی اھده م واب مش ت خ ه وق ايی ک روزه رؤي ر از آن، ام ا فرات ته و حتّ دل گش ه موضوعی خصوصی ب ی ب ری عوم أثير فرھنگ و از ام کنيم، تحت ت

که در. خوابيم خوابيم، صرفاً نمی ترتيب، وقتی می اين به). ٢٠٠۶شويتزگبل، ھوانگ و ژو، : به. ک.مثالً ن(تکنولوژيک و فيلم و سينما قرار گرفته  بل
گاھيم ھنگامه ه. ی خواب ھم اجتماعاً آ ا آموخت ارت ديگر، م خوابيم به عب ه ب که متمّدنان ير . ايم  ته خواب«تعب اه رف اعی آگ ظر اجتم يا»  ھای از ن ه گو ـ ک

 .شناس مشھوراست ـ به خوبی گويای ھمين مسأله است جامعهويليام ترنر پيشنھاد 
 

با خواب در سربازخانه. شود ھای متنّوع آن در زمان ھم يافت می توان حدس زد که گونه جز سير تاريخی خواب که در باال به آن پرداختم، می ه  ھا ـ ک
ه ھمان. اش متفاوت است رسد ـ با خواب فرد غيرموظّف در خانه بيدارباش يا خشم شب به پايان می ادِر گوش ب در و م طور که در ھمان خانه، خواِب پ

 . ی نوازد، با خواِب کودِک خسته از بازی اينک آرميده در بستر مھيّا، فرق دارد زنگِ گريه
 

 .ست ، مطلقاً غيرانسانی»صرفاً غريزی«: يا. ی انسانی فارغ از جامعه وجود ندارد ھيچ پديده: کند حکم بدھم ام می دست وسوسه ھايی از اين مثال

 

 گام نو: ی اميد مھرگان و صالح نجفی؛ چاپ اّول؛ تھران ؛ تنھايی دم مرگ؛ ترجمه)١٣٨۴(الياس، نوربرت * 

 افق: ی احمد اخّوت؛ چاپ اّول؛ تھران ؛ پروست و من؛ گردآوری و ترجمه)١٣٨٣(بارت، روالن * 
ار  بن اسکندر ابن قابوس عنصرالمعالی کيکاووس*   بن زي ران ؛ قابوس)١٣۴۵(بن وشمگير  ام غالمحسين يوسفی؛ چاپ اّول؛ تھ به اھتم مه؛  اه: نا بنگ

 ترجمه و نشر کتاب

* Elias, N. (1978); The Civilizing Process Vol.1: The History of Manners; Oxford: Basil Blackwell 
* Schwitzgebel, E., Huang, C. and Zhou, Y. (2006); “Do We Dream in Color? Cultural Variations and Skepticism”; 
in: Dreaming; 16,1; pp. 36-42 
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 ١٣٨۴الياس،: شدِن مرگ و احتضار و راندِن آن از انظار عمومی افراد خانواده به اتاق و تخت بيمارستان، نگاه کنيد به برای شرحی از متمّدن •

ی ھای اخير، شايد بخوبی بيانگِر وجھه ھا با نمونه ی آن ھای فراوان دارد که مقايسه در باِب خفتن و آسودن، توصيه) ٩٣:١٣۴۵-٩٠(عنصرالمعالی  ••
 .فرھنگی خواب باشد
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 نورد تأمالت يک خواب
 

 
 

بی ای که ناگھان رشته لحظه ه تصاوير  م ب م ک جير کلمات ھميشگی، ک ديل می ی افکار پيش از خواب، زن گی تب ين تصوير. شوند ربط و گن گاھی اول
 .شود يکه بخوريم و ھشيار شويم لغزيدن است و فروافتادن، که باعث می

 .ايم ی عمرمان را فراموش کرده آوريم که شايد بھترين لحظه حتی به خاطر نمی. از خواب که بيدار شويم آن لحظه را به خاطر نخواھيم آورد

* * * 

 .روی سطح، در دو بُعد ھستم

د خودشان. دانم زيرزمين، ھزاران تونل ھست، ھزاران داالن خرگوش می به واندرلن سقوط  دام در حال  ھر ک ن. شايد ھزاران آليس ھم در  يکی از اي
 .شبی تابستانی. شب است. کنم خان تھران نگاه می ی مھدی ھای قديمی محله از باال به خانه: حاال بُعد سوم ھم ھست. ربايد ھا من را می چاله

ھای شان را ببينم، اگر بدانند که از فراز آن پرده توانم خانه ھايش عرب ھستند و غيرتی، اگر بدانند از اين باال می ای است که اکنون بيشتر ھمسايه محله
ر می شان ديده می» ناموس«اند  بام ھا کشيده ی پشت بلند که بر لبه د شود، شبانه تمام محل را از سر و صدای فريادشان پ سايه. کنن صعوان ھم قديمی،  ی 

شانه می خانم، حاال موھای بلند قرمز بافته د اش را باز کرده روی تخت نشسته و با برس، با خشونت، آن موھای زبر را  مرا نمی. کن ه صعوان  د ک بين
 .ديد مثل ھميشه نقاِب آن لبخند مرموز را بر چھره داشت اگر می

ند برگ بر لب پشت. آيد پاشی شده می اند و بوی کاھگل آب ھا خنک چقدر مالفه وی ت ھم ب شب رھا بام گلدان شمعدانی  ِی  دِک خنک اِل ان ھايش را در مج
يد، از راه شايد بوی ھندوانه ھم می. کرده له آ به پشت پ ه  ه دست در آن راه می. رسد بام می ای ک ه سينی ب نم ک شوھر صعوان را ببي له توانم فضيل،  ی پ

د. ترسم می. ھوس در خنکاست و خلوت. شده فرو کرده ی دو نيم آيد و چاقوی بزرگی در شکم ھنوانه باريک باال می را نبين شايد م صعوان  روم،  يد ب با
 !چه باليی سر آن ھندوانه آورده... بيند و آن چاقو ولی فضيل حتماً مرا می

ام يک شب امتحان که زياد خوانده بودم کشف کردم که فضای خواب: فضای خواب فضای عادی نيست. نوردم من خواب. کنم روم يا پرواز می فرو می
 .تر پذير است، در جاھايی که توزيع احتمال بيشتر بود غليظ مثل يک فضای توپولوژيِک اندازه

رنگ چراغ شصت آشيخ حسين در غلظت آن فضا زير نور کم. زيرزمينی که بر خالف پشت بام جھنمی است از گرما. حاال در يک جای غليظ ھستم
چه. اش نويسد در دفترچه است و چيز می واتی نشسته ه چھارزانو روی تخت نشسته، روی تخت قالي يز پاي يک م من. کوتاه است ای است و جلويش  از 

ا از تصوير ساخته می. گونه ميز را در خواب به ياد بياورم، انتظار ھم نداشته باشيد از شيخ حسين بپرسم انتظار نداشته باشيد که اسم اين ه رؤي شود ن
شد وگوھای ھرز و بی نوردی بايد ياد بگيرد وگرنه در گفت اين اولين درسی است که ھر خواب. از کلمه د  يس. معنا با موجودات تخيلی گرفتار خواھ آل

 .مثال خوبی است از اين گرفتاری

ه اش را که باز شده می ای از عمامه گاھی گوشه. کشد از الباليشان عرق جاری است پشت می ھای کم آشيخ حسين دستی به آن ريش گيرد و عرقی را ک
تفاده آن گوشه. کند اش جاری است پاک می بر روی شقيقه يا پيشانی کرر اس ده از ت چرک ش مه  شيخ ی عما ھا دود چراغ گفت سال آشيخ حسين می. ی 

ندن و وگرنه آدم را کور می. انگيز آن است که شبيه نور فانوس است خورده، حاال حتماً حکمت استفاده از اين چراغ شصت واتی، نوِر خاطره کند خوا
 .مانند شيخ است ھای صندل جلوی تخت ھم دمپايی. المپ آويزان از يک سيم، باالی تخت چوبی در يک زيرزمين وسيع. نوشتن در اين نور

رار داده می در داستان، اول فضا ساخته می. اين خصوصيت ديگر رؤياست ات در آن ق عد. شوند شود بعد جزئي ات ھستند ب يا ھميشه اول جزئي در رؤ
 .شود ی ديد بازتر و بازتر می اول نمای بسته است و بعد زاويه. شود فضا ساخته می

ه شيخ حسين من را می ه گون ا لبخندی ک يِش کم بيند و ب پس ر چروک می پشت ھايش را از  ندازد، بی اش  ره ا ا يک حرکت داي ای دست و گردن صدا ب
سوسک. اند، يک قدم مانده به تخت اش را داده ھای شيخ ترتيب کنم به سوسک چاقی که صندل نشينم و نگاه می می. »بفرما بشين«دھد يعنی  عالمتی می

 !)دھم باشد، باشد، خانم عزيز، بيشتر توضيح بيشتر نمی... (رود ای انتظار می شده طور که از ھر سوسک چاق له له شده و ھمان

امين
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 .دھد آشيخ حسين به نوشتن ادامه می

 کنيد؟ آشيخ چی کار می -

 .کنم پسر جان استنساخ می -

 .دود ، لغتی است که در فضای خواب مثل ھمان سوسک چاق می»استنساخ«

تاب سرمشق وبالگ. وبالگ است. کند کنم که چه چيزی را استنساخ می نگاه می بی در ک به شکل غري ه  اد، صفحات وب ک copy-pasteاش  ھای زي
 .اند اند از کاغذ بيرون مانده خوبی نداشته designھايشان که  اند، بعضی شده

 .ھا ارزِش استنساخ ندارند آشيخ اين -

به من می نگاه آزرده ندازد ای  ان لحظه مگس(دارد  اش برمی کِش پالستيکی قرمز رنگ را از بغل دست مگس. ا ه الزم است ظاھر کش در ھم ای ک
شه از اول ھمان. شود می چيزی ھمي ط در لحظه در اين دنيا نياز نيست ھر  ا باشد، فق دار می ج ده) شود ی الزم پدي زرگ پرن که در و سوسک ب ای را 

فرود آمده ند، ضربه است می ھمان لحظه روی يک ستون  سرش را بگردا يا حتی  ند  گاھش ک ه ن ين ک بدون ا د،  به ھدف می زن خورد و سوسک اش 
ارش وارد است ضرِب شسِت شيخ نشان می. ماند حرکت می پايش رو به ھوا بی افتد و شش جان روی زمين می بی خوب در ک ه  د ک ستدالِل. دھ ن ا با اي

 .ديگر جای سوآل نيست. ھا ارزش استنساخ دارند شود که اين محکم، معلوم می

 .ھاست گيری سوسک فصِل جفت

خواھم از اين می. کنم اش چسبيده فکر می صندل شيخ به پاھايم است و به بقايای سوسک چاق که احتماالً به کف. ام من چرا پاگير اين صندل شده. لخ لخ
ِم کِش بی ياد مگس -توانم بکنم  ديگر پرواز نمی. شوم که با آن بروم ام حاال مجبور می زيرزمين بروم اما بس که به صندل شيخ و آن بقايا فکر کرده رح

 .افتد ام می افتم و لرزه به اندام شيخ می

جا. دانست که در واقع چوآنگ تسو است حال ھيچ نمی ی خوش پروانه. چوآنگ تسو خواب ديد که پروانه شده ه از ک وقتی بيدار شد از خودش پرسيد ک
 .بيند چوآنگ تسو است ای است که اکنون خواب می معلوم، شايد پروانه

ی شد، گرگور سامسا می زيست، پروانه نمی اگر چوآنگ تسو در فضای رؤياھای کافکا می ود، شد، که بيدار شد و ب ده ب ھيچ شک و سوآلی سوسک ش
 .ماند ديگر جای سوآل از معنای دوگانگی و تغيير شکل نمی. تمام

د از شان پرواز می ای بودند که سرخوش در فضای خواب نوردھای بيچاره ھای کشته شده، خواب کنم شايد ھر کدام از آن سوسک فکر می کردند، اما بع
د. کرد شان را پيدا نخواھند  شسِت شيخ ھرگز فرصت بيدار شدن به شکل قبلی چشيدن ضرب شتافته بودن اقی  اِر ب به دي ردا در. حاال احتماالً در خواب  ف

ازه ييع جن ی تش ای واقع زار می دني اقی برگ انم چ اجی خ ا ح ا ي اجی آق وم ح کوِه مرح ود، بزرگ ی باش ای روح ش اال بقاي ه ح ان ک الن، ھم داِن ف خان
 .اش به کف صندل من چسبيده است شده سوسک

د ناراحت آوری می صندل شيخ دائم خودش را به پايم ياد ا آن بن ان انگشت کند، ب ه اش مي لِخ دنبال خ  ذاِب ھا و صدای ل اِر ع ه ب ين، انگار ک اش روی زم
نا می از زيرزمين خارج می. خاطر کردن شيخ باشد وجدانی از گناِه آزرده روی دری آش ه خودم را روب له. يابم شوم و يک دفع تا پ ند  م چ عريض ک ی 

خودی اش رنگ روغنی سبز خورده، وسط ارتفاع ھست تا برسيم به در، دری چوبی که قاب ساختمان آجری، از اين. ھايش رنگ ن خر و يک  ه آ ھا ک
االی قاب ھای چوبی ھای خيلی بلند دارند و در و پنجره اند و سقف عصر قاجار ساخته جر ب ا آ د و ب وان کوچک دارن ا اي شان را شان ھميشه يک تاقچه ي

 .اند ھای زمختی زده مقرنس

ل ھميشه عرق. در باز است و محبوبه در خانه تنھاست. ی کيست آيد خانه يادم می ده مث گر زبي ه ا ابی پوشيده ک با آن می گير رک دش عصبانی خاتون  دي
طول اش با توجه به بزرگی نشيمن بلند شدن(شد  کشيد و ُغرُغرکنان بلند می ی چادر نمازش را به دندان می گوشه دتی  گاه و جمع و جور کردن چادر، م
راھم می می ی ف ه واال«گفت  و می  )کرد کشيد که فرصت غرغر کردن را به خوب ھم خوب يا  م شرم و ح ا می و از آن»  !يه ک ده. رفت ج خاتون خود زبي

يوه رق می ش رد اش ف نه. ک ه بھا ه ی بچه معموالً ب ه زير مقنع ه اش داشت شير می ای ک ه بھان ا ب ع خورد، ي ردن چادر موق ع ک ان جم ل ھم ای ديگر، مث
سربچه در معرض ديد قرار می»  اتفاقی«اش يک لحظه  برخاستن، قسمتی از ھيبت زنانه ا پ ھان ای تازه گرفت، و ھمان کافی بود ت د، بالغ د از بمان اش ب

يده آن چند ثانيه اتفاق، ھزار بار در ذھن به ھای بی ترين زن در چشم خاتون جذاب اش تکرار شود و زب د تجر لوه کن ه در ھميشه فکر می. اش ج کردم ک
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 .حيايِی محبوبه، که از اين ناراحت بود که او چنين ظرافتی در نشان دادن خودش نداشت واقع نه از بی

ه در. جا را پاتوق خودشان کرده بودند نيستند ھای محل که آن کدام از خاله خانباجی اما حاال بر خالف ديگر عصرھای تابستان، در آن حياط ھيچ محبوب
ه ای در او نيست، از گرمای ھوا خيِس عرق شده، يک قوطی اسپری ضدعرق بر می شکل است، ھيچ چيز برانگيزاننده خواب ھم بی وی آين دارد و جل
ه می اش را در آن خانه داند تنھايی مثل ھميشه می. پاشد اش می به زيربغل ر لب زمزم ه يک ی درندشت چگونه پر کند، مثل ھميشه آوازی را زي د ک کن

ھم من را نمی»  ھيچی، برای اين که نترسم«بار ازش پرسيدم چيست، گفت  ه  د محبوب ه ايوان. بين ند و گوشه درھای رو ب از ا ه ب ا ھا ھم اط ب ای از حي
ه پاشی حياط، يک آفتابه آب. پاشی شده حوصلگی آب بی ار پل وان ظاھر می ی مسی را ھم کن د ھای اي ستان است و پنکه کننده دِم غروِب کسل. کن ی ی تاب

 .چرخد در يک اتاق پر از کاغذ می -اش را به خاطر بياورم  و انتظار نداشته باشيد مارک –ی آلمانی که رنگ سبز ارتشی دارد  عتيقه

 .گذرد طور دقيق نمی در اين دنيا زمان ھميشه آن. اين که شب باشد و بعد دِم غروب بشود عجيب نيست

ابی ورق می. محبوبه روی ھر کاغذی چيزی گذاشته که باد آن را نبرد ته می کت غذھا يادداشت. شود خورد و بس ه از کتاب کا ه محبوب تند ک ھا ھايی ھس
لف و  ای که در استفاده از رنگ خط ھميشه کودکانه، با آن ذوق دخترانه برداشته، با آن دست د  -ھای مخت قتی خودکارھای عطری آم عطرھای -از و

د ھا روی کاغذھا با باد پنکه می ھای رنگارنگ مولکول خواند و شکل شناسی مولکولی می زيست. مختلف دارد نه. لرزن اش پروين اعتصامی در کتابخا
 .کند از روی يک جلد کتاب به من نگاه می

ده خاله خانباجی. سکته کرده بود. است ھای زيرزمين مرده محبوبه در آن دنيای دوبُعدی، ده سال پيش، دم پله ه از. ھا نظريه دادند که البد جن دي محبوب
ای سرگرمی رای ترشيدگی او و صالح و مشورت دني راز تأسف ب رای شوھر دادن ھايشان حذف شد، اب اش، خبر دادن از در نظر ھای دِر گوشی ب

اش ھم که پاتوق بود چند سالی متروکه شد تا باالخره ورثه از يک فاميل دوردست پيدا شد، از خارج آمد و کوبيد خانه. گرفتِن فالن بقال و چقال برايش
 .و آپارتمان به جايش ساخت

ی: فھمد بايد برگردد نورد می حاال وقتی است که يک خواب. اند آورم، پاھايم را زده ھا را از پا در می صندل. نشينم ھا می روی پله داالن خرگوش به جاي
تباه. ای ندارد لجاجت فايده. داند ديگر نيست رسيده که می شد و حتی اگر دنيای رؤيا برای جبران اش رده با نه حذف ک ه را بالفاصله از آن خا اش محبوب

د، اگر کمی گردن. جاست اش آن صدای آوازش ناگھان خاموش شده باشد، ھنوز بوی اسپری ضدعرق خواھم دي رزمين را  ام را برگردانم البد پلکان زي
ور شود تلخ بازی می دانم که رؤيا لج می. شايد ھم محبوبه را ببينم که رو به آسمان دراز کشيده با چشمانی باز ا کند که بماند، حتی اگر مجب ترين چيزھ

 .را بازسازی کند

* * * * 

يده می. بيداری آغاز تعجب از معنای رؤياست ا از لحظه تا موقعی که رؤيا به نھايت تناقض خودش نرس د، ام يدا کن ه پ ند ادام د در توا ه بع داری ب ی بي
 .اند ربط آن دنيای عمق را با اين دنيای سطح بدانند اند، ھمه خواسته از قديم خوابگزاری و تعبير رؤيا پر رونق بوده. شويم معنايش درمانده می

ه زنند تا شب تمام روز در زنجير دست و پا می. آيند اما اين تصاوير به آسانی به زنجير کلمات در نمی د ھا چون ديوان فرار کنن ا  ا. ای گريزپ ير رؤي تعب
 .خواھد اين تصاوير گريخته را باز به زنجيِر کلمات بکشد از اين رو کاری بيھوده است که می

* * * 

داخل تر و آشفته آيا آن عمق در ناخودآگاه شخصی ماست يا در دنيايی مشترک و عمومی، اما وسيع انی؟ حدس ھا و جھش تر، پر از ت انی و مک ھای زم
ما. ھای ديگری ھم به دنيای رؤيا نقب زده باشند  ی ھزارتو نوشته زنم در اين شماره می ه  ه آن فضای ناشناس کجاست ک وم نيست ک ھنوز درست معل
 ديگر را خواھيم ديد؟ جا ھم رسند؟ آيا روزی آن ھا جايی به ھم می آيا اين نقب. کنيم ھای رؤياھايمان را در آن طی می نقب

 :ارجاعات درون متن. ام  برداشتهام ی قديمی اين نوشتهھا را از  بعضی تکه

ه شخصيت کتاب: آليس ستان کودکان د  (Alice Adventures in Wonderlandی  ھای دا Through the Looking-Glass, and Whatو ) آباد شگفت –ماجراھای آليس در واندرلن

Alice Found There) ی  نوشته) جا يافت چه آليس در آن از ميان آينه و آنLewis Carroll تان1865، منتشر شده در ن داس ی از اي انی ديزن ه کمپ ارتون کالسيک در سال ، ک ھا يک ک

د درمی پوشيده را دنبال می گو و لباس در کتاب اول آليس در رؤيايش يک خرگوش سخن. است ساخته 1951 ستعاره. آورد کند و با سقوط در سوراخ خرگوش، سر از واندرلن ی سوراخ از ا
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 .ھای متريکس خرگوش در جاھای ديگری ھم استفاده شده، مثل مجموعه فيلم

 .فيلسوف تائوئيست چينی قرن چھارم پيش از ميالد: )Zhuangzi(زی  يا ژوانگ) Chuang Tzu(چوانگ تسو

 .دھم ی صادق ھدايت ترجيح می ی فرزانه طاھری از اين کتاب را به ترجمه ترجمه. Franz Kafkaاثر ) Metamorphosis(کارکتر داستان مسخ : )Gregor Samsa(گرگور سامسا
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 ما خوابزدگانيم
 

 
 

شود، نمايی ميخکوب می تان بر مراسم تلخ عريان به سرعت چشم. برد، با دور ِ تند ببينيد کافی است کمی فيلم تاريخ را به عقب ببريد، زمان زيادی نمی
 .»زندگی در مسلخ«ی دار؛  ھای ساختگی، مراسم محاکمه، ندامتگاه، چوبه دادگاه

يه ر پا ه ب ندھان  ی فشار و خون و فريب آغاز می زندگی ِجوامعی ک ان مسلح_شود، فرما به سرکوب_  حاکم ه خشونت  نوع توسل ب با ابزارھای مت
شی آنکه مجال درک و تجربه مردم بی. کشانند ھای خوش، مردم را به سکوت می پردازند و سپس با وعده می ا فروپا ی زندگی را داشته باشند، ناگھان ب

 .شوند شان مواجه می ی زندگی مرزھای حوزه
شه ھای تاريک، برجای مانده از بقايای ساختارھای سياسی متنوع، خانه و خانه با ضربات تي ی منازعه و جنگ، چالش و ی دوره ھايی که  ھای طوالن

 .اند که گويی ھيچ اتفاقی نيفتاده است شده چنان مرمت شده رقابت بر سر قدرت ويران شده اما با دستان توانا و ھنرمند معماران گزينش
ته می ھايی که در ظواھری فاخر، پشت ويترين و انسان گه داش ی ن د ميليون دين و چن ه خوشبخت ھای چن د ک ا بپندارن بادی گويی در اوھام. اند شوند، ت آ

 .سازند کنند و با پندارھاشان، نظريه می شوند، بحث می کنند؛ در ميادين وھم جمع می زندگی می
يره شده، از شب و روز می اند، تصوير خوف بر رويا و خواب چون افرادی ھستند که با ديدن کابوسی، سراسيمه از خواب پريده آنھا ھم ند شان چ ترس

د ھراسند و به سوی اضمحالل می ای که از زدودن اوھام می زده ھای افسون زدگانند، انسان کنند؛ اينان خواب و از خواب دوباره پرھيز می ه. دون ا ب آنھ
ند، متواضعانه شان دعوت به سکوت می ی زندگی ھای عجيب و غريب در مقابل فرآيندھای ناخواسته شيوه ارش ناتوان ه در مھ شوند و در مقابل آنچه ک

 .کنند شوند و وانمود به عادی بودن امور جاری می آورند، تسليم می سر تعظيم فرود می
ند شان موانع اخالقی می دھد و مدام برای ھاشان نگھبانی می عصيان و ويرانگی با شالی از قداست، سر گذرھا و کوچه ی نبر ضايا پ ه ق به کن .تراشد تا 
به سوی متواضع شدن روی می با حد و مرزی از اخالقيات و ھراس از سقوط به ورطه ه آرامی  خواب، ب اد ی  گر کسی فري ان ا ين مي د و در ا آورن

بادا آرامش دروغين ای را که منادی تفکر ھستند، طرد می عده. خوانند اش می ديوانه )1(»...!زدگان، عمر کوتاه است ای خواب«: برآورد شان کنند تا م
شخوار می را برھم زنند، و عده د  ای ديگر که روياھای دروغين را در ضيافتی با ديگران ن ادمانه_کنن دگی می_  ش ستايش می خود ِ زن د و  د پندارن .کنن

شدن ھا و ساختارھا مدام در حال دگرگونی و ساخته بازيگران، بازی. شود ای که توسط زندگان فقط حمل می زندگی: اند آنھا گرفتار نمايش نازندگی شده
غزل که ھم_شان را  اند که زندگی ھستند و آنقدر غرق اين بازی دگرگونی، تغيير، نو شدن، کھنگی، تغيير و تغيير شده پردرد است واره چون  به_  ای 

 .اند فراموشی سپرده
ه  خواھند، باقی بمانند، انسان ھايی که برای بقا در حوزه انسانی، بايد به ھمان صورت که آنھا می انسان اپردازی«ھايی ک تاً در»  حق روي د و نھاي ندارن

 .شوند حاشيه ذوب می
دام ھای ندارد؟ چشم» نمايی حقيقت«تان توان  ی تاريخی تان را نبنديد، حافظه ھای زدگان؛ چشم ی جھان خواب و اين است تکلمه تان را نبنديد، شمايی که م

ده می_  ھای عبرت موزه_ھا  ھا، موزه به بازديد شھرھای قديمی و باستانی، کاخ ظاره فراخوان که ن د، شمايی  د و درس عبرت بگيري تا بياموزي شويد 
 .ی تاريخ را تان را نبنديد، مرور کنيد حافظه ھای گيريد، چشم زنيد و عکسھای يادگاری می کنيد، لبخند می می
 

 ».کنيم برای آن است که قدم بر سر پادشاھان نھيم ما اگر زندگی می... ای واالمنشان، عمر کوتاه است«: ای از شکسپير ی جمله تغييريافته )1(
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ود و ابرھای. داشتی تا بتوانی به آنجا برسی می ھای سرسبز سرزمين رويايی، جنگل انبوھی بود که بايد آنقدر آذوقه بر پشت بيشه لی رنگ ب آسمان ني
ود و چمن. ی افق را پوشانده بودند ای ھمه کپه د تازه باران زده ب مد، نزديک از دور صدای آواز می. ھا خيس بودن دم گل آ ه شدم دي صورتی تر ک ھای 

ه ی ھم ت را پرکرده کوچک ون حوصله ی دش د و چ م آواز می ان ا ھ ه ب ر رفت ان س د ش يدم. خوانن دانی پرس ورتی خن ل ص حالی و آواز: از گ ن خوش اي
با چشمانش. ی بعد از باران است اين ترانه: زد در گوشم بلند گفت جمعی برای چيست؟ در ھمان حال که داشت با لبانش فرياد می دسته د در حاليکه  بع

 .در اين دشت ھيچ چيز دليل ھيچ چيز نيست: خنديد گفت به من می
 

د گفت نام اين رود چيست؟ بی: پوشی را ديدم که پاھايش را در رود پرآب و آرامی گذاشته بود، پرسيدم جلوتر که رفتم دختر ژنده گاه کن ه من ن :آنکه ب
ه لب داشت گفت. گيرد اين رود از کوھھای صورتی سرچشمه می سان: پرسيدم صورتی؟ در حاليکه لبخند تلخی ب ما ان ه ش ان عجيب ھا ھم ی کارھايت

د ھا و گل ھا و دشت اين کوه: زد ادامه داد در حاليکه ھنوز تعجب در نگاه من موج می. ھايتان است، حتا اسم دين اسم دارن دام چن ھر ک به. ھا  کس  ھر 
شان می ه دوست دارد خطاب د نامی ک چه می. کن ا  ا پاھايش موج پرسيدم اينج منتظر: کرد پاسخ داد ھای کوچکی درست می کنی؟ در حاليکه داشت ب

اس را ترک می عصرھا قصر گل. نوازد لبکش برايم می او ھر روز آھنگی جديد با نی. ديگر بايد برسد. ھا ھستم ی شھر قصه شاھزاده ا ھای ي ا ب د ت کن
که رد: ھای ياس کجاست دختر زيبا؟ دستش را به سوی درختان صنوبر گرفت و گفت پرسيدم قصر گل. کنيم سواری  ھم اسب درختان ھميشه سبز را 

 .ھايش را ببينی توانی برج و بارو کنی، نرسيده به آسياب بادی می
 

سياب. رقصيدند اش با باد می ھای بزرگ چوبی ھا روی ھر کدام از پره بو رنگی درست شده بود و شب ھای و سقف سبز آسياب بادی از ديوار بان مرد آ
اين اطراف: پرسيد. بست خنديد چشمانش را می صورت مھربانی داشت و وقتی می. به طرفش رفتم. اش بيرون آمد و سالم بلندی داد با ريش چوگندمی

می قديمی. دانم راستش نمی: کردم جواب درست و حسابی برايش آماده کنم گفتم کنی مرد جوان؟ در حاليکه سعی می چه می اد  ه ي آورم ترين چيزی که ب
و. ھا باشی آھا شايد تو ھم يکی از رويابين: کشيد گفت بعد در حاليکه دستش را به ريشش می. ھای صورتی کوچک است بعد از باران آواز گل ال ت امث

 .کنيد کنيد اينجا جستجو می ھر چه در آن دنيای عجيب خودتان پيدا نمی. ھا، سرزمين ما را خيلی دوست داريد شما انسان. آيند زياد اينجا می
 

کر می سوال با خودم ف ا  م ت ا شروع کن صنوبر را نشان داد و گفت. شمارم را بپرسم ھای بی کردم از کج ان سبز  داد درخت ا دستش امت رد ب :که پيرم
په. دقيق نگاه کن: نه گفت: بينی؟ گفتم می پرواز می از کنار ابرھای ک داری  فيد بال د ای، اسب س بر اسب را می. کن رين و پسرک سوار  نی؟ او فقيرت بي

می. کند ھای ياس زندگی می ترين پسر سرزمين ماست که در قصر گل مھربان ان  شاه پري ھم اسب. رود االن نزد دختر  نار رود سواری می با  د و ک کنن
تم. نوازد لبک می نقره برايش نی ده: با عجله گف يان را دي اه پر ھايش در آب موج. ام اه من دختر ش ا پا بود و ب ته  ار رودی نشس ھای کوچک درست کن

پر لبک پسرک ھمه پريان و نی ی دختر شاه  ی ديگر صدای خنده تا چند لحظه: رفت گفت پيرمرد در حاليکه به سوی آسيابش می. کرد می ی سرزمين را 
 .خواھد کرد

 
دم. کردم نم باران را روی صورتم احساس می نم. ھای شمالی ادامه دادم ی طوالنی و سبز را به سمت کوه جاده ايين دشت نگاھم را چرخان .به سوی پ

ھای کوچک صورتی دشت، ھمه را ای، گل جنگل درختان صنوبر و رود نقره. ھای رقصان معلوم بودند بو چرخيد و شب آسياب بادی پيرمرد با باد می
ه صدای خنده. توانستم ببينم يکجا می اد ھم ا ب ختر ب ود ی د رده ب زرگ و سرسبز را پرک اھزاده نی. ی دشت ب بک ش قانه صدای ی شھر قصه ل ھا، عاش

. آلود راه افتادم ھای مه ھوا ھنوز روشن بود که به سمت کو. مثل يک ارکستر بزرگ و تنھا. گرفت ھا را دربرمی خنده
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 دريچه
 
 .)مانی ب( موسيقی راک در ھزارتو 
 

ه نيده باشيم بعضی تران ار ش ند و ھزار ب نا باش در آش ن گوشه اين. شوند شان تکراری نمی ھا ھر چق ار اي  In The Airآھنگ : ب
Tonight  ازPhil Collins .بشنويد 

 
 )سپينود ناجيان( کتاب اعتياد 

يد، تصديق می1384پور، نشر قصه،  شھريار وقفی کتاب اعتياد، رمان، يد و خواند ه نوشتن از آن،  ، اگر کتاب را تھيه کرد د ک کني
شوار است ند خط د ی می. حتا در حد چ نه، روايت را داخل گرداب پيروی از منطق خواب و روياگو ا  ان ب ين رم ير ا ن دوا ه در اي ماييد ک ندازد و ش ا

ه عمل شايد بتوان به جرات گفت که شھريار وقفی. سرگردانيد پور از معدود نويسندگان ايراتی است که خوانشی درست از پسامدرنيسم دارد و آن را ب
 . شود ايد خواندن اين کتاب توصيه می ھای آزاد و متفاوت اگر اھل تجربه... کند اش و اين رمان ثابت می ھای کوتاه در داستان

 
 )سر ھرمس مارانا ()1974 -باب فاسی(لِنی  

ظر می سفيد آقای فاسی، تقريبن ھم کار سياه حاال اين شاه ه ن اطراوت ب ازه و ب ه ت ين ھم نوز ا شده است و ھ ا وجود. رسد سن و سال نسل ما  ه ب گاس ک
ِی آن  ی ايکاروس وی کل ه از ھيچ –الگ ی ک ودن، اوج می آدم ی ب اال م يرد و ب ت، می گ رو می رود و در نھاي وزد و ف د  س ه دارد می-افت ی ک د، ، حرف زن

ه گاس که ھمين روزھا و سال. آيد ی ما جور درمی بدجوری با زمانه ا ھنجارھا و ناھنجارھای ھا، جامع ما، ب عه ی  ه جام تاده ک کا ش، جايی ايس ی آمري
يوه دار اجرا می شوھای خنده داستان آدمی که تاکينگ. حوالی چھل سال پيش ايستاده بود جرای ی منحصربه کند و با ش مات فرد ا تفاده از کل نی اس ش، يع

د ی رسمی فرھنگ نمی ھا را به حوزه ی ورود آن رکيکی که در متن جامعه به سھولت وجود دارد اما سيستم حاکم اجازه اِت. دھ ه وضوح اخالقي نی ب لِ
رای نشان. گيرد ی جامعه را به چالش می رياکارانه ه می دادن پوچی و عبث از عمرش ب سورھا ماي ن بودن سان تادانه اي زرگ، اس ِی ب اب فاس گذارد و ب

ه گی ھايی به زندان رفت و زنده لِنی به خاطر گفتن حرف: مضمون گفتار نھايی تيتراژ گوياترين است. کشد حرکت فردی را به تصوير می ش تباه شد ک
 خواھيد؟ تری برای نسبی بودن اخالقيات می دليل محکم. کنيم ھا در ادبيات و سينما و گفتارھای رسمی استفاده می ما امروز خيلی راحت از آن

 
 )سولوژن( ی متن ھزارتوی پن موسيقی 

يقی ن  موس وی پ ن ھزارت اوارت ) Pan's Labyrinth(ی مت اوير ن ر خ اجرای غرقه) Javier Navarrete(اث الت را م ای تخي تری در دني شدن دخ
 .داشتنی ولی محزون بنا شده است ای دوست ی اين فيلم بر تِم الاليی موسيقی. آوايد می

 
 )سيما( سوگواران خموش 

عليرضا قربانی : پژمان طاھری، خواننده: گروه ايرانی، آھنگساز و سرپرست گروه

تری حال، کار اخير گروه، به نظر اثر موفّق با اين. اند تغيير کرده»  سوگواران خموش«تا »  ريشه در خاک«تقريباً تمام اعضای گروه ايرانی، از آلبوم 
ن است التحصيل موسيقی از دانشکده فارغ) ، گرگان١٣۴٩متولّد ( پژمان طاھریسرپرست گروه، . آيد می م وي ران و مقي ی ھنرھای زيبای دانشگاه تھ

ن را داردشجريان و لطفیی اجرای چندين کنسرت و ھمکاری با  و سابقه أثير تصنيفطاھری.  و تحصيل در دانشگاه موسيقی وي يزھای   تحت ت پرو
محّمدحسين، الّشعرای بھار ملکی قّوتش دو سه تصنيف با اشعاری زيبا از  در دستگاه ھمايون اجرا شده و نقطه»  سوگواران خموش«.  استمشکاتيان
 .ست محّمدرضا شفيعی کدکنی و شھريار

 
 Yves Jamait) مريم گلی( 

 .پشتکار و شخصيت. فقط کار ات و کار. اينجا استعداد نقش چندانی ندارد
 .را می شناسيد؟ يک خواننده و شاعر آھنگھای فرانسوی Yves Jamaitشما . مقاومت در سختيھا ھيچ شرطی را نمی پذيرد

که. کارگر اخراجی يک کارخانه که به جمع خوانندگان بزرگ فرانسوی پيوسته است.لينک زير را برای ديدن گوشه ای از کار ببينيد خواننده بزرگی 
 .تنھا دو تا آلبوم در کارنامه اش دارد
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 )ميثم صدر( راز نو 
 
ليزاده ساخته) آلبوم ِ موسيقی( اھور. ِی حسين ِ ع شار. انتشاراِت م ه. 1377: تاريخ ِ انت ند، ب م دار ه ھ ادی ب اِی راز، ھمبستگی ِ ذھنیِ  زي خواب و دني

نو«. ای رازآلود نيز حرفی به ميان بياوريم ھمين دليل جا دارد از موسيقی گروِه ھم»  راز ِ  ان اجرا کرده را  و از آواي شناخته و ممل ايی ن ند و حس ِ دني ا
يارويی، در لحظه رده لحظه-وجِد رو نه ک اِی ملودی. اش خا ماِل دني که اصال  شعاری  دِن ا ھم، و خوان ه  دِنِ◌ صداھا ب دن و پيچي ی، درغلتي ھاِی درون

 . کند ِی بکری براِی شنيدن فراھم می ھاِیِ◌ رازآلود اَند، تجربه وھم

 
 )ميثم صدر( خواب 
 

د  نوشته ه). Ian Oswald(ِی يان اُزوال باطنی ترجم يا. ِی محمدرضا  شر ِ توت سوم. ن اِپ  گر می. 1385: چ ساده و روان، چيزھايی ا باِن  ه ز د ب خواھي
شما باشد می»  خواب«ِی خواب بدانيد، کتاِب  علمی و دانستنی درباره براِی  ی  ه. تواند راھنماِی خوب اب است، و ترجم ن کت سنِ  اي ھم از محا ِی خوب 

 . صدا و نسبتا مفّرحی خواھيد داشت-و-سر-اش، شروع ِ خوب، بی خالصه، اگر در اين زمينه، دغدغه و سوال داريد، با خواندن

 
 )نيما دارابی( آن سوی ديواِر تخيل 

Well you know my name is Simon
and the things I draw come true
Oh pictures take me, take me over
Climb the ladder with you

 . را بشنويداينپيشنھاد می کنم پيش از خواندِن توضيِح زير
بر(انگلستان  1975 محصول سايمون در سرزمين نقاشی ھای گچی) بيست و شش قسمت پنج دقيقه ای(سريال دوفصلی . البته نيازی به معرفی ندارد
 .ھر قدر ھم که بزرگ شده باشيد، نردبان سايمون وزن تان را تاب می آورد.  دريافت کنيداينجارا می توانيد از ) اساس کتابی از اد مک لشمن

 
 )مخلوق( سالومه 

 ی عبدهللا کوثری ـ نشر ھرمس ی اسکار وايلد، ترجمه نوشته
ان. رماِن سالومه از نويسنده ِی مشھور و جنجالی ايرلندی، اسکار وايلد، به سرپنجه ِی تواناِی عبدهللا کوثری به فارسی برگردانده شده است فضاِی رم

سفی و. برگرفته از فرجام يحيی در عھِد عتيق است ھاِی فل رمانی کوتاه اما بسيار دلپذير، ھمراه با زيبايی منحصر بفرِد نثر اسکار وايلد و نيز ته مايه 
 .شک انگارانه که در نوشته ھاِی وايلد بويژه نسبت به مسائلی چون خدا يا دين می توان سراغ گرفت

 
 )ازموسيس( كتاب موجودات خيالي 

د مي»  دورتر«ي يك ديمانسيون شما را به سرزمين خيال  ست كه به اندازه اين كتابي. ست كه شبيه ھيچ كتاب ديگري نيست اين كتابي دائرةالمعارف. كن
د جن و غول و نسناس را ھم آنجا پيدا مي. سوي دنيا سو و آن براي معرفي موجودات خيالي از اين ست كوچكي نده و چه كسي مي. كني ند نويس ين توا ي ا

 تاريخ؛ بورخس» بند خالي«كتاب باشد جز بزرگترين 

 
 )اميرپويان شيوا( در جستجوی زمان از دست رفته 
 

 ی مھدي سحابي، نشر مرکز ی مارسل پروست، ترجمه نوشته
ه نمیدر جستجوی  دورف، درباره گويند مشاور انتشاراتی اولن می ه ک د چطور می  گفت صفحه شود دلبسته فھم ه سی  ابی شد ک حاِل ی کت ی آن وصِف 
تْر اين آقايی ه در بس ده آن ست ک ده می دن برد دن وابش ب ا خ ود ت ه. ش ا ب فه اّم راوان دارد و فالس تگاِن ف ون دلبس اب اکن اره ھرحال، کت ياری، درب اش ی بس
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 .اند نوشته
ته«رمزگشای داستان است؛ بندی که با  ...در جستجواگر از بارت تبعيّت کنيم بنِد نخست  ستر رف ا روشن آغاز می»  ...ام ديرزمانی زود به ب تر، شود ي

د دارد. پردازد می»  خواب«بندی که به  ا بوسه. البتّه، خواب ھم خوب و ب شکننده ی گران خواِب خوب، ب ا و  د از بھ که راوی باي راه است  مادر ھم ی 
ه برد و در ھم واب ب اق خ ه ات ارخوری ب ه لباسش را درمی ناھ ّدتی ک د ی م ه. آورد، حفظش کن ور، زمين ول ريک ه ق ن ب نی معمولی و اي ه ی آيي ست ک

م گدايی ی انتظارکشيده در اضطراب؛ بوسه ی مادرانه، به ھنگام آمدن سوان؛ بوسه شده ی امتناع بوسه«: يابند خاطرات بر آن سامان می ده در ی باز ھ ش
 . را بخوانيددر جستجوکالم، يک» .بختی منتظَر شده از کيفيّت خوش شده، اّما در دم عاری ی سرانجام دريافته پايان مھمانی؛ بوسه

 
 )امين( آليس در سرزمين عجايب 
 

 ١٣٧۴ی محمدتقی حران، نشر جامی،  ی لوئيس کرول، ترجمه نوشته
هاين مقاله). literary nonsense(ھای کالسيک ادبيات انگليسی، و از پيشگامان ادبيات چرند  از داستان اب و دنبال اش،  معرفی خوبی است از اين کت

 .ھای مختلف فارسی از آن آليس آن سوی آينه، به ھمراه بررسی ترجمه

 
 )سرزمين رويايی( ھزار خورشيد رو 

سی در ماھی که گذشت رمان ھزار خورشيد رو اثر دوم خالد حسينی نويسنده يون از آن در  روش ی رمان پرفروش بادبادک باز که ھشت ميل  کشور ف
د پا وارد ش الی منتشر می. رفت به بازار امريکا و ارو ان انشار بادبادک ھزار خورشيد رو در ح سال از زم ه چھار  ه. گذرد باز می شود ک انی ک رم

اليوودی ساخته. کسب کرد 2003عنوان پرفروش را برای خودش در سال  ساس آن توسط يک شرکت ھ بر ا يز فيلمی  الدی ن تا پايان سال جاری مي
 .ھای خالد حسينی را از دست ندھيد ھزار خورشيد رو به زودی به فارسی ھم ترجمه خواھد شد حس لطيف رمان. خواھد شد
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 ی آخر صفحه

 ی سوم رود کرانه
 

 
 

حتی از بچگی ھای حسابی می آن طور که خيلی از آدم. شيله پيله بود شناس و بی راه و وظيفه پدرم مردی سربه ی  يل جوان مان اوا ند از ھ ين گفت اش، ھم
شود گفت ساکت. تر ھا و نه عبوس  آن ھا بود، نه بگو بخندتر از تا آنجا که خودم به ياد دارم مثل بقيه آدم. خلق و خو را داشته بود ا. تر شايد ب نه م در خا

من را دم فحش می. کسی که حرفش در رو داشت مادر بود نه پدر رادرم و  درم. گرفت مادر بود که ھر روز ما، يعنی خواھرم، ب يک روز پ تا زد و 
 .سفارش داد قايقی برايش بسازند

ه. قرار بود قايقی مخصوص خودش باشد، از چوب ميموزا. مسئله جدی جدی بود د و ب وی آب بمان از آن قايقھای محکم و بادوام که بيست سی سال ت
اھی. ای به راه انداخت مادرم سر اين قايق ھنگامه. اندازه يک نفر جا داشته باشد ه سرش زده م باره ب م قصد دارد. گير بشود نکند شوھرش يک ايد ھ ش

ا می. گفت پدرم چيزی نمی. شکارچی بشود ه اينج ود و آرام و عريض می فاصله خانه ما با رود يک کيلومتر بود، و رود که ب قدر گ يد آن ه آن رس د ک ش
 .طرفش پيدا نبود

گری. کنم ھيچ وقت روزی را که آن قايق پارويی آماده شد فراموش نمی شه کالھش. پدرم نه شاديی از خودش بروز داد و نه احساس دي ل ھمي ط مث فق
ما انتظار داشتيم مادر دنبالش بدود و داد و قال راه. ای ای، بسته ای برای خودش برداشت نه بقچه نه آذوقه. را به سرش گذاشت و از ما خداحافظی کرد

 :تنھا حرفی که زد اين بود. رنگش پريده بود و لبش را به دندان گرفته بود. اما ھيچ کاری نکرد. بيندازد
 ».روی ھمان جا بمان، ديگر به خانه برنگرد ھر جا که می«

ردم از خشم مادرم می. نگاھی خونسردانه به من انداخت و اشاره کرد باھاش بروم. پدر جوابش را نداد با شور و شوق اطاعت ک ا  يدم، ام م. ترس با ھ
 :کردم که گفتيم آن قدر احساس شادی و شجاعت می. رفتيم به طرف رود

 »بری؟ پدر من را ھم با خودت می«
دم و پشت. کنم وانمود کردم که حرفش را گوش می. برام دعا خواند و اشاره کرد که برگردم. فقط نگاھی به من کرد رد دوي اما ھمين که پشت به من ک

 . روی آب افتاده بود سايه قايق مثل تمساحی دراز و آرام،. پدر رفت توی قايق و شروع کرد به پارو زدن. کند ھا پنھان شدم تا ببينم چه کار می بوته
اده. ھمه حيران مانده بودند. گشت زد و می تمام مدت روی آب ھمان درو و بر پارو می. جايی ھم نرفت. پدرم برنگشت فاق نيفت چيزی که تا آن وقت ات

 .آمدند تا درباره اين ماجرا صحبت کنند ھا و آشنايان می بستگان ھمسايه. افتاد جلو چشمشان بود بود و احتماال ھيچ وقت اتفاق نمی
ن) آن که به زبان بيارند بی(نتيجه آن وضع اين بود که تقريبا ھمه مردم . گرفت زد و يکسر جلو خودش را می کم حرف می. کشيد مادر خجالت می به اي

جا می ھا ھم بودند که می اما بعضی. فکر رسيدند که پدرم ديوانه شده ه  ا يکی از قديسان دارد ب م گفتند شايد پدر نذری را که پيش خدا ي شايد ھ ا  آرد، ي
 .ھا باشد خواھد نزديک آن در عين حال دلش می اش از خانه رفته، مرض و خيمی مثل جذام گرفته و به خاطر خانواده

د می کردند و آن کسانی که بر رود سفر می ه خشکی نگذاشته ھايی که در دو ساحل رود ساکن بودن ا ب ه شب، پ ه روز و ن يچ وقت ن در ھ ند پ ط. گفت فق
قه مادرم و بستگان.  به دوش ھدف، مثل آدمھای خانه چرخيد، تنھا و بی روی آب می ن روزھا آذو تند ھمي يده داش ان مان عق ايقش پنھ وی ق ا ت ه حتم ای ک
 .گردد شود و به خانه برمی يا پشيمان می) آخر اين کار دست کم آبرومندتر بود(رود  شود و به ناچار از آنجا می کرده تمام می

رايش می من ھر روز از خوراک خودمان می. پدر يک منبع غذايی مخفی داشت. اما خيلی از مرحله پرت بودند دم و ب ه رفت. بردم دزدي ی ک شب اول
ان. خواست کار ديگری ھم برايش بکنم دلم می. خيلی نگران بودم. مان کنار رود آتش روشن کرديم و برايش دعا خوانديم ھمه روز بعد با يک قرص ن

به شکل نامحسوس از خيلی دور،. بعد قايق را ديدم. ھا منتظر ماندم ھا و ساعت ساعت. موز و چند تا کلوخه شکر سرخ رفتم کنار رود يک خوشه ذرت،
شاره مرا ديد، . پدر ته قايق نشسته بود. کرد روی سطح صاف آب حرکت می نه ا رد اما نه به طرفم آمد و  ذا را نشانش دادم و آن را در. ای ک ظرف غ
 . آنجا از شر جانورھا و باران و شبنم در امان بود. پناه تخته سنگی کنار آب گذاشتم

گذاشت که من بتوانم خيلی راحت  در کمال تعجب فھميدم که مادرم خبردار شده بود و عمدا غذا را جايی می بعدھا،. ديگر ھر روز کارم شده بود ھمين
 .داد کلی چيزھا در دل داشت اما بروز نمی. بدزدمش

د ه از مدرسه عقب. مادر فرستاد سراغ برادرش تا بيايد و در رسيدگی به مزرعه و کار و کاسبی کمکش کن ا ک ه م ا ب ه آورد ت ه خان م مدرسه را ب معل
ه يک روز کشيش به خواھش مادرم لباس رسمی.  درس بدھد افتاده بوديم، پدرم خان م  وی جس ه ت جنی را ک کرد  سعی  اش را پوشيد و به ساحل رفت و 

د و. خطاب به پدرم فرياد زد که وظيفه دارد دست از آن عمل شريرانه بردارد. کرده بود بيرون بيارد روز ديگر مادرم ترتيبی داد تا دو تا سرباز آمدن
مد شد که به چشم نمی گشت، گاھی اوقات آن قدر دور می پدرم ھمان دور و بر می. ای نداشت اما اينھا ھيچ فايده. سعی کردن پدرم را بترسانند جواب. آ

ه آن طرف رود،. توانست به او نزديک شود کس نمی  ھيچ داد، کس را نمی ھيچ د رفت ب ا ازش عکس بگيرن د ت چ آمدن ا لن دتا خبرنگار ب ه چن يک بار ک
م می وی آن گ ی زود ت د توی باتالق و نيزار که خودش مثل کف دست با آن آشنا بود اما ھر کس ديگر خيل متر راه پيچ. ش ند کيلو توی چ ا  چ و آنج درپي
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 .ميان شاخ و برگ پرپشتی که ھمه جا را گرفته بود، کامالً در امان بود
ا کسی فکر می. وقت نتوانستيم عادت کنيم ھيچ. ناچار بودم اما نکرديم. ناچار بوديم به اين واقعيت که پدر آنجا روی آب است عادت کنيم کنم خودم تنھ

ه مشقت را فھميدم پدر چه می بودم که تا حدودی می ه چطور آن ھم ود ک ين ب سردرنياوردم ا خواھد و چه چيزی را خوش ندارد چيزی که اصالً ازش 
د تکه رخت اضافی،  زير آفتاب و باران، در گرمای تابستان و سوز سرمای زمستان، روز و شب،. کرد تحمل می نه و چن ته پشت  با ھمان کاله کھ  ھف

خاک برسد،. رفت حاصل ھدر می اعتنا به اين که عمرش چه بيھوده، چه بی  بی ھفته، ماه پشت ماه و سال از پی سال، به   خواه ھيچ وقت نشد که پايش 
ره بی. ای و خواه در ساحل رود در جزيره نار جزي بد ای می برو برگرد گاھی اوقات قايقش را در جايی پنھان شايد مثال ک ا کمی بخوا شی. بست ت نه آت
تم برمی فقط کمی از غذايی که برايش زير آن تخته سنگ می. کشيد، چراغ قوه ھم نداشت کرد نه حتی کبريتی می روشن می ه گذاش م ک در ک داشت آن ق

ارو. کرد چه بگويم با اين وضع چه حال و روزی داشت؟ از توش و توانی که خرج می. به نظر من برای زنده ماندن آدم کافی نبود سر پ ه  آن جانی ک
جور کرد، وقتی آب رود باال می ھای ساالنه چه می ھا با سيالب جدا از اين. کند زدن می مد و ھزار  ا آ ل شاخه درخت و الشه حيوان ب  آت و آشغال مث

 .آورد که ممکن بود به قايق کوچک او بخورد و کار دستش بدھد خودش می
ببريم نه، اصالً نمی. فقط توی فکر بوديم. زديم ما ھم ديگر از او حرف نمی. زد ای حرف نمی با ھيچ جاندار و جنبده اد  درمان را از ي د پ نی. ش گر زما ا

.آوردمان پريد و واقعيت آن وضع ھولناک به خود می کرديم، اين فراموشی چرت کوتاھی بود که خيلی زود از سرمان می کوتاه ظاھراً فراموشش می
اد ای می چون ھر بار که غذای خوشمزه. باری داشتيم حال و روز مصيب. خواھرم ازدواج کرد، اما مادرم نگذاشت جشن عروسی بگيرد به ي خورديم 

ھا و بی خزيديم باز به ياد او می ھای سرد و توفانی توی رختخواب گرم و راحت خودمان می وقتی در شب. آفتاديم او می ه تن اديم ک با افت بود  اه ناچار  پن
زد يرون بري ه من می. دستھايش و با يک کاسه چوبی آب را از توی قايقش ب ا چشمشان ب ھا ت اد می بعضی آدم پدرم افت بيه  شتر ش ه روز بي ند روزب گفت

پيش خودم او را الغر و. ھاش ھم دراز شده دانستم که تا آن وقت ديگر موی سر و صورت پدرم برای خودش جنگلی شده و ناخن اما من می. شوم می
اس برايش. کرد  احوال تصوير می مريض خودم گھگاھی يکی دو تکه لب ان، اگر چه  يش عري م و ب تاب سوختگی، ک ياه از ريش و آف با صورتی س

 .بردم می
 :گفتم کردند می ھر وقت به خاطر کار خوبی تشويقم می. گذاشتم و دوستش داشتم اما من او احترام می. پدرم انگار اصالً به فکر ما نبود

 ».اين را پدرم يادم داده« 
ود. اين حرف گرچه خيلی ھم درست نبود، از حقيقت چندان فاصله ھم نداشت ما نب به فکر  درم ظاھراً  که پ م  ا دور. قبالً گفت ر م ما چرا از دور و ب ا

 .دانست رفت جايی که نه او ما را ببيند و نه ما او را ببينيم؟ فقط خودش جواب اين سوال را می شد؟ چرا به باال يا پايين رود نمی نمی
ابی ھمگی. اصرار دشت که اين نوه را به پدرم نشان بدھد. خواھرم صاحب پسری شد نار رود يک روز خوش و آفت م ک فيد. مان رفتي باس س خواھرم ل

نديم عروسی داش. اش را پوشيده بود، بچه را روی دست بلند کرد شوھرش چتری باالی سر آن دو گرفته بود پدر را با فرياد صدا کرديم و منتظر ما پي
 .مان يکديگر را بغل کرديم و اشک ريختيم خواھرم به گريه افتاد، ھمه. نشد

د. خواھرم با شوھرش به جای دوری رفتند ندگی کن توی شھر ز شتاب نامحسوس گذشت. برادرم رفت تا  ان  ا ھم ان ب شھر. زم ه  م ب مادر ھ باالخره 
 . رفت

ھمان جا با بار سنگين. فکر ازدواج ھم نکردم. من سنگ ته جوی بودم، ھمان جا تک و تنھا ماندم. ديگر پير شده بود، رفت تا با خواھرش زندگی کند
 .کند دانستم که به من احتياج دارد گرچه ھيچ وقت به من نگفت چرا آن کار را می می. پدر آن سرگشته تنھا روی آب به من نياز داشت. زندگی ماندم

گر گفت اين بود که گويا پدرم دليل کارش را به مرد قايق کردم تنھا چيزی که می وقتی رک و راست و سمج از کسی سؤال می ساز گفته اما اين مرد دي
د ھای ابلھانه می فقط حرف. آورد دانست و نه چيزی به ياد می مرده بود و کسی نه چيزی می د و سمجی می. زدن باران تن تار  قتی گرف دند، می و ند ش گفت

ين حرف.  داده برايش قايقی بسازند بينی کرده، پدرم مثل نوح عاقل بوده و چون سيل و توفان را پيش مردم از ا ه  ادم ھست ک د و ھا می کم و بيش ي زدن
 .شد کم موھام داشت سفيد می کم. کردم کرد مالمت نمی اما خودم پدرم را به خاطر کاری که می

ه يکسر. ھای پرغصه دارم فقط قصه ود، ھميشه رود، ک من ب ا  شه ب تش ھمي ود و غيب درم ھميشه ازم دور ب بود؟ پ چه خطايی کرده بودم، گناه من چه 
کردن می کم کم گرفتار مشکالت پيری می. ھميشه رود. شد تکرار می ا  پا و آن پ ن  ل اي کردن، مث يکسر. شود شدم، آن سالھايی که زندگی مثل درنگ 

آخر ديگر. کشيد کرد؟ حتماً خيلی عذاب می و او؟ چرا آخر چرا آن کار را می. روماتيسم امانم را بريده بود. دست به گريبان بيماری و اضطراب بودم
ن ماند، قايق را به حال خود می بسا که يک روز ديگر رمقی برايش نمی. پير پير شده بود گذاشت تا واژگون شود، يا جريان آب ببردش و از آبشار پايي

اه من چيزی. او آنجا بود و من ديگر آرام و قرار از دست دادم بودم. آورد اين فکر دلم را به درد می. بيندازش در آشوب و غل غل آب در آن پايين گن
زنم کجای سعی می. آوردم شايد اگر اوضاع جور ديگر بود سردر می. دانم، و درد من زخم بازی است در درونم است که می حدس ب خود  کردم پيش 

 .کار خراب است
چون در تمام آن سال. آورد ديوانه شده بودم؟ نه توی خانه ما کسی اين کلمه را به زبان نمی. اه، دست بردار ه  ه کسی نگفت ديوان چ وقت کسی ب ھا ھي

فھميدم چه کار خوب می. من کارم فقط اين بود که بروم آنجا و دستمالی تکان بدھم شايد اين جوری ببيندم. اند يا شايد ھمه ديوانه. ھيچ کس ديوانه نيست
تم. منتظر ماندم باالخره پيداش شد، از آن دورھا دور دور پرھيبی نشسته در ته قايق چند بار صدايش کردم. کنم می ودم، گف نش ب .چيزی را مشتاق گفت

 :با تمام توانم فرياد زدم
ھر. روم، اگر بخواھی ھمين حاال برگرد، من به جای تو می...  ديگر ناچار نيستی آنجا بمانی برگرد،. ای ديگر پير شده. پدر خيلی وقت است آنجايی«  

 ».گيرم جای تو را می. روم توی قايق می. وقت که بخواھی
 .زد گفتم قلبم تند تند می اينھا را که می
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مام رگ و ريشه. پيشنھادم را قبول کرده بود. پارويش را به کار انداخت و آمد طرف من. از جاش بلند شد. صدايم را شنيد اره ت د يکب رزه درآم ه ل .ام ب
ال، و من نمی چون پدرم دستش را باال برد و تکان داد، مه س عد از آن ھ ار، ب ن ب ستم  برای اولي ه دو... توان پا ب شد،  م سيخ  بر تن و  شت م رم دا ترس ب

 .کنم التماس می کنم،   و من دارم طلب بخشايش می آمد، چون انگار از آن دنيا می. ھا فرار کردم گذاشتم، مثل ديوانه
د از. اش ھول و ھراسی مرگبار بود و به جانم افتاد، مريض شدم ديگر نه کسی پدرم را ديد و نه چيزی از او شنيد سرمايی شوم که سرچشمه آيا من بع

د می د ساکت باشد. بودم آن وادادن َمرَدم؟ من چيزی ھستم که ھرگز نباي ه باي تم ک ر است می. چيزی ھس ی دي ه خيل يد در برھوت پرت. دانم ک اده با افت
ن آب خواھم وقتی مرگ به سراغم آمد،  اما می. تر کنم ترسم که اين زندگی راکوتاه زندگی خودم بمانم و می ر اي دم، ب ايقی کوچک بگذارن ببرندم و در ق

 .رود... ھای کشيده، و من روی رود، گم شده در رود، درون رود جاودانه ميان کرانه
 

ی، چاپ پنجم، ھای گوتاه آمريکای التين، گردآوری توسط روبرتو گونسالس اچه ژوائو گيمارس روسا، داستان ری، نشر ن دهللا کوث ردان عب وريا، برگ
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 ی اول صفحه

 خاطر زرد آرل به
 

 
 

 . کرد؛ بدون کاله، زير آفتاب ونسان نقاشی می
زد  از خود فرو،آشفت کننده احتياج داشت تا خلجان وحشتناکی را که درون او را می به حرارت سفيد و کور وره. ري که مغزش چون ک ود  دازان ب ای گ

 . آمدند ور يکايک از آن بيرون می ھای شعله پرده
ھان می از ساعت چھار بعد از نيمه ظره را از نظرش پن امگاه من شی پر. کرد  نقاشی می،داشت شب تا ساعتی که ديگر تيرگی ش ه از ھر نقا شنجی ک ت
 . ريخت ی يک سال عمرش بود که می  شيره،کشيد اعماق حياتش بيرون می

با پرده. کرد آمد کاری بود که با روزھای عمرش می حساب می  آنچه به،طول وجودش روی زمين برای او اھميتی نداشت ان را  ه می زم يد ھايی ک آفر
 . ي تقويم گرفت نه با اوراق بيھوده اندازه می
شيده ای که سال  لحظه،برد سر می اليه بحرانی وجود خويش به در منتھا. کرد که ھنرش به اوج خود رسيده احساس می ظارش را ک دانست نمی. بود ھا انت

چيز می. اين دوران چه مدتی طول خواھد کشيد ند به بايست نقاشی کند؛دم می:دانست تنھا يک  شی ک شتر نقا له می. دم بي ر ق دگيش بايست ب  در آن،ی زن
 .  بيافريند،چه را که در او جوشان بود ی آن بدان آويخته بماند تا ھمه.  خود را نگاھدارد،ی کوچک اليتنھاھی نقطه

 
ه داوم روزان بانه،نقاشی م ی  کم، دعوای ش ون و ابسنت،غذايی  بی،خواب اب و رنگ و ھيجان و توت ق ھنری   کوشش تباه، اشباع از آفت ده در خل ،کنن

داخت. کرد روز سالمتی را کاھيده تر می روبه می. خورشيد می گ ه  تن تازيان ر  شمال ب عده. سوزاند ھا را می  چشم،رنگ. زد باد  سنت م ھی را اب ی ت
 . انداخت گرفت بر جان می دم فزونی می به کرد و تبی را که دم متورم می

 . آشفت در لرزه بود ھای گرم و پرھيجان را می ی زرد از طوفانی که شب خانه
ا ويش پ اق خ ه ات ت و ب اال رف رخ آن ب ان س ان از پلک اد ونس ه.  نھ يده آين ود را کش وير خ ا تص روی آن بارھ ه روب مان،بود ای را ک ت و چش  برداش

 . کرد ی خويش را در آينه نگاه برافروخته
 . ھمان بھتر بود که کار را تمام کند. خواند که دفتر زندگيش به انتھا رسيده در تصوير خود در آينه می. پايان کار بود

 . ی بّران فوالد را بر گوشت نرم گلوی خود احساس کرد تيغ را باال آورد و لبه
يده کننده خورشيد آرل ديوار کور. صداھايی در گوشش چيزھای عجيبی زمزمه می کرد ه کش يان چشمان او و آين د. بود ای م خود را بري .گوش راست 

ه. جای گذاشت ی آن را به ی کوچک نرمه تنھا يک تکه داخت و حول ين ان بر زم غ را  رد سر خويش پيچيد تي اق می خون قطره. ای گ بر کف ات طره  ق
 . چکيد
 . . . 

 
 . ی پرگل را کشيد دوھفته طول کشيد تا باغچه. گذاشت ديگر ھنگام کار کاله حصيری بزرگی بر سر می. ونسان در بيمارستان شروع به نقاشی کرد

از می ه حرف. يافت سالمت روح خود را خيلی آھسته آھسته ب دک صداھايی ک ندک ان ه گوشش می ا د ھای عجيب ب ا در،خواندن ند و تنھ ان رفت  از مي
ه ممکن است کسی مغز خود را درھم. گرفت شد و اشتھايش افزايش می اش بھتر می بنيه. گشتند ھايش بازمی کابوس که چگون ود  زد و فرو متعجب ب ري

 . سالمت بازيابد سپس آن را به
 

ه. ديگر ونسان قادر بود که تمام روز در کارگاھش کار کند. ای گذشت چند ھفته به احساس می. بود سودای ديوانگی و مرگ از سرش رفت ه  حال کرد ک
 . گشته است طبيعی باز

 . بود  مزارع زرد گندم را غرق آتش کرده،خورشيد. سرانجام تصميم گرفت که برای نقاشی از خانه بيرون برود
 . يابد توانست بر آن دست ولی ونسان نمی
 . بود داده کردن را ازدست داشت ولی شوق کار  خود را از ھيجان برکنارمی،خوابيد  خوب می،خورد خوب غذا می
 . توانست نقاشی کند کرد که ديگر نمی ای عادی و سالم احساس می اندازه خود را به

ند است. توانيد مثل ساير مردم زندگی کنيد اعصاب شما خيلی حساس است و ھيچوقت نمی:"دکتر به او گفته بود مردم عادی. البته اين خصيصه ھنرم
ھا را برای ما توانيد آن کنيد و برای ھمين ھم ھست که می زندگی و طبيعت را عميقاً احساس می. شما بيش از حد حساسيد. آورند آثار ھنری بوجود نمی

 ."سازد  ھنرمند را نابود می،کند فشاری که ايجاد می. برد  اين خصيصه شما را از بين خواھد،اما اگر مراقبت نکنيد. بيان سازيد

ايرونيگ استون
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اظر آرل چيرگی داشت می دانست که برای دست ونسان می ر من ه ب به اوج رنگ زردی ک شود يافتن  .بايست دستخوش عصبيت و ھيجان و خلجان ب

 . و اين راه او را به نابودی می کشيد. توانست مثل سابق نقاشی کند  می،گشت می اگر به چنين حالی باز. سوھان بخوردبايست  اعصابش می
 "ی زندگی کردنم چيست؟  فايده،خواھم نقاشی کنم گونه که می اگر من نتوانم آن. ھنرمند ماموريتی دارد که بايد انجام دھد:"بخ خود گفت

 
، از گوش آتشين زرد خورشيد،ی آسمان ھای شوريده خود را از رنگ. بدون کاله به کشتزار رفت و خود ار در معرض نفوذ نيروی خورشيد قرار داد

د. ھا سيراب کرد  از شکوه گل،از سبزی کشتزار ينه. خود را رھا کرد که باد شمال بر تنش شالق بزن شبانه نفس در س ند و سنگينی آسمان  ره ک اش گ
 . گردان تخيل او را بشورانند ھای آفتاب گل
ذيان اش رنگ برابر چشمان برافروخته شب تا صبح در. شد  اشتھايش کم می،گرفت تدريج که ھيجانش فزونی می به ناظر می ھای ھ تند آوِر م گاه آن. گذش

 . افتاد گذاشت و به سوی کشتزار به راه می اش را بر شانه می پايه باز سه
ند ساعت بکشد و آن توانست پرده با احساسی که از وزن جھانی طبيعت داشت و می. نيروی خالقه به او بازگشت ور خيره ای را در چ ده را غرق ن کنن

 . پشت سرھم سی و ھفت پرده کشيد. آفتاب کند
 

چاپ يازدھم  1376برگرفته از شور زندگی، داستان زندگی ونسان ونگوگ، ايرونيگ استون، انتشارات يزدان، 
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  رنگ ای پر قھوه
 

 
 

ين است  گذرم و جلوی دری می روم، از مقابل تمام آن درھای يک شکل می  از پله ھا باال می         يه ا ا بق فاوتش ب ا ت دش را: ايستم که تنھ من کلي ط  فق
تری را می گذارم کيفم از روی دوشم سر بخورد و پايين بيافتد، تا آشپزخانه پاھايم را روی زمين می می. بندم  در را پشت سرم می  .دارم گذارم کشم، ک

بينم که قرمز شـده، گلدان سفالی رنگ و رو رفته روی ای تراس آسمان را می از ميان در شيشه. اندازم روی مبل روم خودم را می بعد می  .روی اجاق
 . تراس ھم از اينجا پيداست

مردی  ... "الو. " روم دھم و به آشپزخانه می اش را فشار می دکمه. زند چراغ پيام گير چشمک می. شوم بلند می  صدای  ل  صدايش بم و گرفته است مث
 . که تازه از خواب بيدار شده، يا اصال تمام شب را نخوابيد باشد

 " ليال؟ " -
می دانم کتری جوش نيامده ھمين با اينکه می ر  می طوری درش را ب گاه  ز و بی. کنم دارم و ن ھای ري سطح می حباب ه  تری ب ا رنگ آب از کف ک د ام آين

 .ھنوز مانده تا آب جوش بيايد
 . " ولی به من زنگ بزن، به من زنگ بزن ليال  قبول،  باشه نمی تونم،... به من زنگ بزن، ببين، فکر نکن ديگه نمی تونم "  -

که می ليال گفتنش صدای کشيده شدن اره روی چوب را به ذھنم می نه آورد، آن صدای آخر، صدايی  ين دندا د ا د گوي ند و برگردن ار ديگر برو يک ب ھا 
 .روی گوشت چوب، کار تمام است

ستاجر. شايد با مستاجرھای قبلی کار داشت... دانم عوضی گرفته بود يا نمی ی م ه چسبانده... . ھای قبل کارتونی ک شه  اند روی به پوستر  شکستگی شي
شان است ای که سرش را گذاشته روی يال شير نر و ھر دو زل زده شير ماده. پنجره نگاه می کنم ه روي ه روب شم انگشتم را می. اند به بچه شيری ک ک

 .روی ترک شيشه که تا باالی پنجره رفته
شه، زن او را می بچه قدش نمی رسد، زن بلندش می کند، بچه که باالی پوستر را چسب می د روی شي پايين، عقب می زن ھی گذارد  ه پنجره نگا يد، ب آ

 .رود کند و از آشپزخانه بيرون می می
از را می. شود ريزد و گاز خاموش می آب از کتری بيرون می        دم شير گ وان می يک چای کيسه. بن ندازم و رويش آب جوش می ای در لي زم ا .ري

ذرم ھايی که کارگرھا گذاشته  از ميان جعبه. روم ليوان در دست به اتاق خواب می نم، می گ اق و فرصت نشده بازشان ک ستم می. اند گوشه و کنار ات اي
دا نيست اند، برگھای سبزشان چنان در ست که پيچکھا آن را پوشانده رو به رويم ديواری  .کنار پنجره ای ريز توسی پي .ھم رفته که از ديوار جز خالھ

مان ليوانم را می. شوم، مثل ديوار، پشت اين برگھای سبز رونده کنم، فراموش می کنم، فراموش می نگاھش که می گذارم روی طاقی پنجره، درست ھ
 . جايی که ديروز پيدايش کردم، تفاله ھای چای از بی آبی خشِک خشک شده بودند و افتاده بودند ته ليوان، مثل نعش

د      ا کن ا را تماش وار پيچکھ بار دي خرين  رای آ تا ب مد  ار پنجره آ خودش. ھمهء اسبابھايش را که جمع کرد، يک ليوان چای برای خودش ريخت، کن
 .رفت و ليوان جا ماند

 .می روم سمت ديوار کنار در، مثال اين فرو رفتگی... خيلی چيزھا از آنھا مانده، مثال     
د بی صدای شکستن شيشه که می      سمت صدا، بع د  يد زن سر برمی گردان دانش را می آ ا در چم دد اعتن ه می. بن اق خواب، دخترک مرد ک به ات يد  آ
مرد خون می چکد مرد چمدان را از دست زن می. کند پرد و خودش را پشت در قايم می می دگی کف دست  وار، از بري ه دي کشد، چمدان می خورد ب

 .روی زمين
ه چھار دست و پا آن طرف می      شد، جعب ته روم، بايد ھمين جاھا با ه رويش نوش ھا و صد دور چسب دورش چسبانده ای ک م ام را ھل می ام آلبوم دھ

 . اند جلو، آھان، اينجاست، ديگر اثری از خون نيست، اما اين تکه حسابی از رنگ و رو رفته از بس آن را سابيده
تمال را سفت می سطل آب و کشد روی موکت، می اخمھايش را کشيده در ھم دس د در  فرو کن ستمال را  د د ه دخترک را خواھ ار دستش ک  صابون کن

ليال. کشد و زير چشمی به مادرش نگاه می کند اش را گذاشته در دھنش، با انگشت روی موکت خط می بيند، نشسته پايين تخت، دم موی بلند مشکی می
سطل، کف صابون را می دست می وت می برد در  ا را ف سمت دخترک گيرد پشت دستش و حبابھ ه  د ب مردد  .کن ا، اول  ثالً، آره پري ا م خترک، پري د

ند گوشه نگاھش می ادرش را می بي نده م ه خ يال دستش را دراز می. شوند ھای لبش کمی جمع می کند بعد ک د و موھای دخترک را از دھنش در ل کن
 .شود شود و زير انگشت ليال يک چاله درست می گذارد روی گونه چپ او، دندانھای ريز و سفيد پريا پيدا می آورد، انگشتش را که می می

وده زنم به ديوار روبه  زل می. کنم توی شکمم دھم به ديوار و پاھايم را جمع می پشت می قاب بزرگی ب د جای  ه باي رو، به آن تيرگی مستطيل شکل ک
يا. پريا   ست ديگر با جا بماند و اگر کسی بپرسد می گويم عکس ليال طور ھمان گذارم ھمين می. باشد ما پر وم نيست ا ی معل ا خيل م اينج توضيح می دھ

 . اش خواھد انگشتت را بگذاری ته چاله گونه طوری که دلت می يک. افتد خندد گونه چپش چال می وقتی می
يه تخت روی موکت پايم را دراز می جای پا ايم را می کشم روی  و خودم را می. کنم، کف پ به پشت دراز. ام سمت چپ تخت حاال نشسته. کشم جل

 .بندم کشم و چشمھايم را می به پھلو دراز می. رود اما به روی خودم نمی آورم سردی کف اتاق تا تِه دلم می. گذارم کشم و دستم را زير سرم می می
ستاده و خواب ديده کنار پنجره اتاق خواب است و به خودش نگاه می. اند در ھم بيدار شده ليال، اما پلکھايش انگار قفل شده     ه اي پايين، برھن کند که آن 
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ه او، پشتش را چسبانده به ديوار پيچکھا، دستھايش را در امتداد سينه از ھم باز کرده، پاھايش را چسبانده به ھم، سرش را کمی باال گرفته و زل زده ب
که شود بی زنند، پريا گلدان سفالی در دست رد می روند تو و از چشمھايش بيرون می بيند چطور شاخ و برگھا دور تنش می پيچند، از دھانش می می آن

غ می دھد، با دست می او را اين باال يا حتا آن پايين کنار ديوار پيچکھا ببيند، دست تکان می ه است. کشد زند به شيشه، جي ا رفت يا، ام دود سمت می. پر
دستش  .کند، تاريک است، مرد دراز کشيده به پھلو، رويش به سمت اوست کشد و چشمھايش را باز می نفسی می  .در خانه، قفل است و او کليد ندارد

مرد چشمھايش را می. رسد ای تر به نظر می گذارد روی بازوی مرد، گرم است و وقتی از عرق خيس می شود قھوه را می سھای  به صدای نف دد و  بن
 .دھد گوش می کند، بعد خودش را می کشد جلو و سرش را به سينه مرد تکيه می

 نشينم روی زمين، برای من است يا ليال؟  کنم، می دستم را که معلق در ھوا مانده جمع می. شوند با صدای زنگ تلفن چشمھايم باز می    
می رسد رود روی پيام تلفن می من  ه  اق خواب ب ذرد و در ات می گ ھرو  عد از را :گير و صدای مرد مثل يک پيچک رونده می پيچد در اتاق نشيمن، ب

 "ليال؟"
د. آنقدر نزديک است که می توانم دستم را دراز کنم و نوازش کنم صدايش را دستم را می گذارم روی دھانم، مرد که نفسش را پر صدا بيرون می دھ

 . ماند آيد پايين و روی گلويم می کند، دستم می و تلفن را قطع می
تم را دور روم کنار پنجره می شوم، می بلند می. بينم سرخی آسمان سياه شده، و ليوان ليال روی طاقی پنجره مانده ام می جا که نشسته از ھمين  ستم، دس اي

د و منظرهء. ليوان حلقه می کنم و پيشانی ام را به شيشه تکيه می دھم، خنک است اما حريف داغی پيشانی من نمی شود کدر می کن شه را  نفسم شي
 . شود ای از بخار محو می اند در تاريکی شب، پشت پرده ديوار پيچکھا که تيره شده

ا بينم که روی تراس ايستاده و به گلدان، که آن باال روی جا گلدانی تراس است، آب می گردم به اتاق نشيمن، ليال را می بر می ه پري ما ب د، چشمش ا دھ
ستم را دراز می می. بعد برمی گردد و مرا نگاه می کند. کند است که سرش را تکيه داده به نرده، و دارد پايين را تماشا می ه سمتش، روم جلو، د کنم ب

ل جا. ای خورم به عکسم که افتاده روی در شيشه شود به سردی شيشه، ومن می که کوبيده می الی، مث لدانی روی نرده تراس تاريک است و خ به  .ھا گ
 .اند بينم که انگار از توی گلدان درآمده کنم و پاھای عکسم را می دنبال گلدان به پايين نگاه می

لدانی خودش کنم و دوباره می روم، گلدان را که خاکش از بی آبی خاکستری شده بلند می کنم و به تراس می ليوان را آب می ا گ اال در ج آن. گذارم آن ب
بان می آورد و به گلدان نگاه می گذرد سرش را باال می پايين زنی که دارد از خيابان می االی خيا ر می. رود کند بعد به سمت ب يوان را ب دارم و آب را ل

 . شود ای پر رنگ می بلعد و قھوه خاک آب را می. ريزم گلدان می  پای
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 گ رن
 

 
 

  

 
١ . 

ولن فقط رنگ ھای طرح. کند دوست دارم کار می»  مرکز«برای »  ابراھيم حقيقی«ھايی را که  جلد ھميشه طرح تند، معم ند اش ھم چيز خاصی نيس آن. ا
عادتزرد لذت متن . ھم يک رنگ يکه و تنھا و نه چند رنگ، که تمام سطح روی جلد را فرا گرفته و جايی ھم خيلی ساده نام کتاب نوشته شده است، 

ست که یسفيددست  است، حقيقت و زيبايی يکجگری فکری  است اگر اشتباه نکنم، کار روشنزرد و نارنجی بود، کتاب ترديد چيزی بين آبی کنيم  می
قاب گرفته دستی يکزرد و آبی تامپسون /تاريخ سينما و ھنر سينمای بردول. ی را قاب گرفتهزرددست  قاب يک سياھی را  ند اند که کالکت  لد. ا روی ج

يا اشکال را اند، باز رنگ گری در سينمای پودفکين ھم چند رنگ کوالژوار به ھم چسبيده فن سينما و در فن بازی کرده،  اطی و مخلوط ن ھا را با ھم ق
با رنگ ديگر دارد. »نشر نی«برای »  پرويز بيانی«، يا »آگه«برای »  بيژن صيفوری«ھای  مثل طرح جلد .ھر رنگ خودش است و مرز مشخصی 

 .جلدھا بخش است تماشای اين قدر لذت کنم چه ھميشه ھم فکر می. ھای تخت و يک دست رنگ
 
٢ . 

شده سری رنگ ھای تخت و يّکه فقط يک»  مارک ُرتکو«يا »  پيت ُمندريان«ھای  نقاشی طرحی. فقط رنگ. اند اند که با مرزھای مشخصی از ھم جدا 
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 .ای در کار نيست يا سوژه
 
٣ . 

اطی نشده ھم ق ا  تند و ب اند، مرز اگر به مينياتورھای کالسيک خودمان نگاه کنيم، درست است که پر نقش و نگارند ولی باز رنگ ھا تخت و يکه ھس
 .گی و حذف تا رسيدن به خود رنگ جور پيراسته يک. مشخصی دارند

 
۴ . 

باز می. ی مکعب مستطيل سفيد که روبان سرخی دورش پيچيده شده ايد، يک جعبه ی گل سرخ ھديه گرفته تصور کنيد يک جعبه غنچه ان را  د، روب کني
 دست سرخ؟ ی گل؟ يا يک سطح يک شويد؟ تعداد بسيار زيادی غنچه چيز مواجه می داريد، با چه در سفيد جعبه را بر می

 
۵ . 

م گفت... گويم آبی است، يا صورتی است و کنيم می معشوقی را توصيف کنيم، وقتی واژه پيدا نمی/توانيم حسی، يا دوست عزيزی  وقتی نمی املو ھ :ش
 . Love Is Blueای ھم بود به نام  ی موسيقی قطعه. ات پيدا نيست آی عشق، آی عشق، رنگ آبی

 
۶ . 

ه نوازی می رنگ ِ يکه، مثل تک ھم بداھ ه. ماند، آن  تی بداھ ار  که وق شه-نوازی ت ل  ن جلي گوش می -ناز مثل کر می را  د، ف د چه کني در کامل است، کن ق
م مخدوش می حتی ھم. نياز است قدر بی چه مال را نوازی تنبک ھ ن ک د اي ه. کن ه روزی ھم ن است ک ثل اي ه ی کتاب رنگ ِ يکه م د خان ا کني تان را رھ

 چه دارد آن يک کتاب؟. و فقط يک کتاب را نگه داريد، فقط يک کتاب...) بفروشيد، به کسی اھدا کنيد، بيندازيد دور و(
 
٧ . 

 ...»رنگ ِ يکه/خود رنگ «اين لذت ِ 
 
٨. 

اه ده آن نقاشی ش گ، حضور آفرينن ر از رن ه رخ می کار پ بز و اش را ب ز، زرد، س ی، قرم رای آب ه ب رای رنگ ِ يک گ، ب رای رن ی ب د ول چ... کش ھي
 .ای را نمی توان متصور شد آفريننده
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 آبی
 

 
 

يده شد. و در ھمان لحظه نيست شدن را تجربه کردم. آبی پوشيده بود خاک کش ه  م ب اھم، فرشته. قلب ند در نگ لدای باال و بل شب ي ود در  ی سپيدپوشی ب
 .او دريا بود و من، نشسته بر کرجی نگاھش، حيران و سرگشته در بند بودم. زندان تن

 
می قلبم درست مثل ھمان لحظه. ھمه چيز از زمانی شروع شد که چشمانم به دنبال آبِی بودنش رفت ه مادرجان در آغوشم، آخرين نفس ای  يش زد ک ھا

د لحظه نمی. کشيد را می ا چن تم آي ھانی نمی دانس ا و ناگ ای نابج ن تمن ه؟ اي يا ن يدنش را دارم  گر طاقت د يچ ی دي جاد شد؟ ديگر ھ نه اي دانم کی و چگو
ان. آورد ای چشمانم را به سر شوق می ھمانکه با باالپوش آبی فيروزه. ام نداشتم جز او ای از زندگی خواسته ود در رگ دگی ب ھمانکه موج سھمگين زن

ودم نمی. آب و علف من بی ابلش نب تن در مق سخن گف ه  قادر ب يه خبری از سخنرانی. دانستم بايد چه بگويم و اصلن  ع، پردازی ھا و نظر ھای من در جم
اين تنھا بودن و ھيچ شدن ناگھانی بيشتر. تنھا و بدبخت، مانده اول راه. خلع سالح شده بودم. ھيچ نداشتم. کردم الل بودن را حاال تجربه می. ديگر نبود
 .ترساند مرا می

 
م و خوب است از گام. موسيقی بھتر است. دار و لوس باشد نه ادبيات بايد برايش خنده. شايد بايد از ادبيات با او سخن بگويم اخ شروع کن ھای آھنگين ب

اه. بھتر است از خماری چشمانش بگويم. کشم نه شايد فکر کند دارم اطالعاتم را به رخش می. نظم رياضی پرولود او تی نگ د وق را مست می کن که م
يروزه. ای لباسش بگويم بھتر است از آبی فيروزه. اش نی سياه و فريبنده کنم در نی می بی ف ا آ ه معصوم است و. ای خالص و تنھ بش، ک بی آسمانی قل آ
 .پاک

 
د آبی. ديگر او را نديدم. گذرد و حاال سه سال است از آن لحظه می ل چشمانم آمدن يادی مقاب م. پوشان ز ار در حاليکه در آغوش ھ دين ب که چن سانی  ک

ود شان، آبی فيروزه اما ھيچ کدام آبی زندگی. گاه فراموش نکنم بوديم از من خواستند آنھا را ھيچ شه فکر می سال. ای او نب ا ھمي شته است ام کنم، ھا گذ
. گاه ديگر نخواھم ديد آبی او را ھيچ
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 بنفش، آن بنفِش مقدس
 

 
 

    اعتراف  آلخيا در اتاقك بار رودريگو دون  و رقت  واقعي سرگذشت
 

   شنيـدن  را در كاراموندا، به  عمرش  تمام  بود كه  معتمد بخش  رودريگو دون آلخيا، كشيش پدرش.  دنيا آمد  به  اعتراف  اتاقك  آلخيا در يك  دون آلفونس
   گناھان  شرح  به  و در سكوت نشست  كاراموندا مي  جامع  كليساي  اعتراف  آلخيا روزھا در اتاقك رودريگو دون. بود  گذرانده   ناحيه  اھالي اعترافات

 از  ، قبل  اتاقك  مشبك ي  پنجره  از پشت  معترفين ي  چھره  باتجربه و دنياديده بـود، با ديدن  مردي جا كه از آن. سپرد  مي  گوش قه  منط  مردم حقيـر و كوچك
 را در   آن  كه  آن  جاي  به است  يا قمار كرده  گي  ميخواره  را صــرف اش  ھفته  درآمد اين  تمام  مرد بيچاره  اين زد كه  مي  حدس  خوبي  به  سخني ھرگونه
   سن  و در آغوش  كرده  او خيانت ، به  در سفـر بوده  ھمسر وفادارش  كه ، ھنگامي  عفيف  زن يا اين.  برساند ش  ھمسـر و فرزندان  مصرف  به اش، خانه

  اھميت  بي  فرادھد و جزييات انگيز گـــوش  رقت  ھمخوابگي  اين  داستان  شرح  پدر رودريگو بايد به  و اكنون است گرد خــوابيده   دوره پيتروي
   مھربان اين  آلخياي  پدر دون روزھـاي.  شود  پاك داده دو دل  آن   و بدن  از ذھن وفايي  بي  نيگرو را بشنود تا آثار اين  كارلينا سانته  خيانت خوابِ  رخت
 آلخيا،   رودريگو دون گي  ساله  پنجاه و ھفت ي  در آستانه  درست  تا اين كه گذشت  كاراموندا مي  اھالـي ي  ھرروزه  گناھان  و تكــرار شنيدن  مالل  به گـونه

   زن  اين ي  چھـره  گذرا به  نگاھي  معمول بق  آلخيا ط پدر رودريگو دون.   نشست  اعتراف  چوبي  اتاقك  مشبك ي  پنجره  در مقابل  اعتراف ھلنا براي
   عادت  به  معتمد بخش كشيش.  نگــريست  آلخيا مي  پدر رودريگو دون  ناپيداي ھاي  چشم  به  بود و مغرور و خيره  را باال گرفته ھلنا سرش.  انداخت
 :  آلخيا را صدا كرد  رودريگو دون مئن  مط ھلنا با صدايي.   است  اعتــراف  شنيدن ي  آماده دھد كـه  كرد تا نشان  كوتاه اي سرفه  تك اش گي ھميشه

 پدر؟  -
 :  پرسيد اما ھلنا لجوجانه.  كند وارد اعالم  تازه  اين  بـه  شنيدن  را براي اش گي  كرد تا آماده اي  سرفه  آلخيا دوباره رودريگو دون

  منو ميشنوين؟  پدر؟ صداي -
 :  باز كند و بگويد  مجبور شد لب  زن  بگويد، در برابر اين  سخني  نداشت  عادت  آلخيا كه رودريگو دون

 !  بله -
 :  كرد  را بيرون داد و زمزمه ش ھلنا نفس

 !  پدر  كنم  اعتراف اومدم -
 :  پرسيد ش ھاي  دندان بـود از الي  نشنيده   ھلنا را خوب  صداي  آلخيا كه رودريگو دون

 ! ھا؟ -
 !  پدر  كنم  اعتراف  اومدم گفتم -
 ! بگو!  ميدونم -

   آلخيا عجيب  رودريگو دون  مورد براي  در اين آن چه.  كردن  اعتراف  كرد به  كرد و شروع  نزديك  اعتراف  اتاقك  مشبك ي  پنجره  را به ش بعد ھلنا دھان
   پـــرداخته  داستاني  شرح  به  ندامتي  گونه  ھيچ كرد و بدون  مي  در خــود احساس ش  گناه  ھلنا از انجام  بود كه  رضايتي  و احساس  نفس بـود، اعتماد به

  ـــور كه  ط ھمان.  بود  لرزانده ، از وحشت  ريز و درشت  گناھان  عمــر شنيدن  از يك ، را پس  معتمد بخش  آلخيا، كشيش  پدر رودريگو دون  پشت بود كه
   مو بر اندامش  ترس از شدت.  نشست  مي اش  بر گونه  عـرق رات لرزيد و قط  آلخيا مي  رودريگو دون  پشت ي آمد، تيره  مي  ھلنا بيرون  از دھان كلمات
 : داد که  بدبخت را ندا مي كـرد و كشيش  را قطع مي ش  سخنان ھلنا ھرازچندگاھي. بود  كليد شده   برھم ش ھايـ  بود و دندان  شده راست

 ؟   ميكنين  گوش پدر؟ دارين -
 :  گفت  مي  سختي  به اش  كليدشده ھاي  دندان  آلخيا از الي و رودريگو دون

 !   بده ادامه -
  پارچه  يك  از وحشت  سـرش موھاي.   نداشت  بر چھره  آلخيا، رنگي ، پدر رودريگو دون  معتمد بخش  رسيد، كشيش  پايان  به  ھلنا كه ي دھنده  تكان داستان

 ش ھلنا از جاي.  بود  در گلو مانده ش لزريد و صداي  مي ش ھاي دست.  بود  و كبود شده  تكيده  بدنش  بود و پوست  درآمده  از حدقه ش چشمان.  بود سفيد شده
 :   گفت  و آسماني ريف  ظ  آورد و با صدايي  اعتـراف  اتاقك  مشبك ي  پنجره  نزديك  را به سرش. بلند شد

 !  خداحافظ.   شدم  سبك كنم   مي احساس!  پدر ممنونم -
 # 
   ماجراجو را زير لب روس  پط  سنت لرزيد و دعاي  خود مي  در جاي  از وحشت تا خود صبح.  آلخيا نيامد  رودريگو دون  چشمان  به  خواب  دمي  شب آن

 را   و بلندي  قديمي رداي.  شد  بخش  كليساي  راھي  آرامي  را باز كرد و به اش  كاراموندا، در خانه  بخش  شد، كشيش  و ميش  گرگ ھوا كه. كرد تكرار مي
  ي بقه  باز ط ي  پنجره  و به  را باال گرفت سرش.  ايستاد  سفيه  آلخاندروي ي خانه  مھمان در مقابل. پوشاند  را مي  پايش  سر تا نوك  از فرق  بــود كه پوشيده
ھنوز .  خواند  دعايي  بر خود كشيد و زير لب  آلخيا صليبي پدر دون. خورد  مي  تاب  آن  در قاب  قرمز رنگي ي  باز بود و پرده پنجـره.   دوخت  چشم دوم

سر ھرمس مارانا
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.ترسيد  كاراموندا مي گناه  بي  مردم براي.  دھد  بايد نشان  واكنشي  بود، چه  پيوسته  وقوع  او به  در بخش  كه  و شوم سابقه  بي  اتفاق  اين  در مقابل دانست نمي
 . ترسيد  مي  كاراموندايي  آلخياي  پدر رودريگو دون براي. ترسيد  مي  ھم  خودش براي

 !  كني؟  با خدا خلوت ري  مي  داري  صبح  وقت  اين چيه!  پدر ھي -
 :  را تكرار كرد ش  سوال نت  آلخيا و با شيط  دون  بود به  را دوخته  ريز و سبزش ھاي چشم. گرد بود  دوره  پيتروي سن

 ! ؟  كني  و پاخت  با خدا ساخت ري  مي  داري گم مي!  با توام!  آلخيا  دون آھاي -
 .   كاراموندا دعا كن ي  ھمه براي.   دعاكن  خودت  برو پيترو و براي ات  خانه به -
 ! ؟  دعا كنين پدر  ھم چاره  بي  پيتروي  سن  شما واسه شه  مي گم مي!...   كه خوابيدم  نمي  و اون  اين خواب  تو رخت  كه  داشتم  از خودم  خونه  اگه من -
 ...  ما شود  حال  شامل  مسيح بگذار شفقت... برو... برو پيترو -

   را كه  نبود كاري مئن ھنوز مط.  كرد  مكث ه  لحظ  رسيد، يك  كليسا كه  پيچ به.  را تندتر كرد ش ھاي  آلخيا قدم رودريگو دون.   پيترو خنديد و رفت سن
حتا واتيکان .  بود  درگير نشده  موضوع  با اين  ديگري  بخش  كشيش  از او ھيچ قبل.   خواھد شد يا نه  كاراموندا تمام  اھالي  نفع  دھد، به  انجام خواست مي

،   قصد آن را داشت  كه  اقدامي  را براي ش  عزم  حال با اين. شد  آلخيا مردد مي  دون  اگر بود، مثل  ھم م  اعظ خود پاپ.   نداشت  مساله  اين  براي ھم جوابي
پدر . شد  مي  احساس  بخش  كليساي ي گرفته  دم انگيز ھلنا ھنوز در ھواي ر ھوس  عط بوي.  ھلنا خواھد آمد دانست مي.  شد  بخش  كرد و وارد كليساي جزم
   اتاقك  درون به. شود ، وارد كليسا مي خيال  و بي سالنه  سالنه شنيد كه  ھلنا را مي بال  و سبك  خرامان ھاي  گام  صداي  قلبش  در درون  آلخيا جايي دون
آخر سر .  كرد  زمزمه  ما را زير لب ي  مادر باكـره بعد دعاي.  را خواند  سرگردان  توماس  سنت  دعاي اول.  را درآورد ش  و رداي  رفت  اعتراف چوبي
 ... ر ماند  و منتظ  را بست  چشمانش سپس.  بلند خـواند ماريا را با صداي  آوه ھم
 ؟  كنين  مي گوش!  پدر  كنم  اعتراف  بازم اومدم!  ھلنا منم... پدر؟ -

 # 
  وط خط.  بيفتد  را بشكافد و بيرون اش  تا سينه رفت  مي  كه ش  ملتھب  قلـب  ضــربان جز صداي. شنيد  نمي  رودريگو آلخيا تقريبن ديگـر چيزي دون
  ، اندام اش  استوار و جلوآمده ھاي ، سينه  و سفيدش  مرتب ھاي ، دندان اش  سوخته  آفتاب  مغربي پوست. شد تر مي  واضح  داشت كم  ھلنا حاال كم ي چھره
   اتاقك  مشبك  چوبـي ي  پنجـره اش پيچيده بود، از پشت خورده  ھلنا، حرير بنفشی نازکی که که پيرامون پيکر تراش  و جذاب  باريك ھاي  و چشم كشيـده

بود   چسبانده  پنجره  را به ش  و سرخ  كوچك ھاي  لب ھلنا با معصــوميت. بود  كرده  خود جذب  كاراموندا را به  معتمد بخش  كشيش  و روح ، ذھن اعتـراف
   كرده  لرزش  به ، شروع  زير پايش ي  و زھواردررفته  چوبي ي كرد چھارپايه  مي  احساس رفته  رفته  كاراموندايي  آلخياي دون. زد  مي  حــرف وقفه و بي
   اعتراف  وارد اتاقك  معصوم بود و ھلناي اما دير شده.  بكشد  از وحشت  فرياد كوچكي تنھا توانست.   گـــرفت  اتاقك خوان  پيش ي  لبه  را به ش دست.  است
  ش  دھان  را جلوي  بود و دستش  چسبانده  ديوار اتاقك  را به  آلخيا خودش دون.  جا بود  سختي  دو نفر به جا بـراي آن. لرزيد  مي  اتاقك حاال تمام.  بود شده

 را  ش  سرتاسر اندام  بنفش  رنگ  به نوري.  گشود  را از ھم ش  داد و پاھاي  تكيه  چوبي  اتاقك  پشتي ي  ديواره  را به ھلنا خودش.  بود تا فرياد نكشد گرفته
 آلخيا تقريبن  دون. كشيد ــار مي  انتظ  دردي اندك بود و بي  را بسته  ش چشمان. نمود  مي تر از پيش  كشيده ش  بود و گردن  را باال گرفته سرش. پيمود
 را بيشتر  ش پاھاي. كرد  مي  ھلنا حركت  زير لباس شكلي  بي انگار جسم.  داد  تكيه  اتاقك ھاي  ديـواره  را به  را گشود و آن ش ھلنا دستان.  بود  شده ھوش بي

  اي آميزه.  بود ، زيباتر شده  از نور بنفش ھلنا زير لفافي.  رفت  مي  آن  فروريختن  گمان ه ھرلحظ. خورد  مي وقفه  شديد و بي ھاي  تكان  چوبي اتاقك. باز كرد
 پروردگار   نفرين ترين  بود تا شاھد بزرگ  را گشوده ش چشمان. بــود  وادار كرده گونه  مسخ  سكوتي  آلخيا را به ، پدر دون  مذھبي  و احترام از ترس
 .  كاراموندا باشد نواي  بي  مردم درحق

 # 
 از  ھايــي ھا بعد افسانه تنھا سال.  نشد  بيان  روشني  به وقت  افتاد، ھيچ  كارامـوندا اتفاق  بخش  كليساي  اعتراف  چوبي  بعد در اتاقك  به ه  لحظ  از اين چه آن

 پـدر رودريگو  گي  ساله روز پنجاه و ھفت  در سال  و زيبارو كه  مغـربي  بر سر زني  چه  كه دانست  دقيقن نمي كس ھيچ. ھا افتاد  بر سر زبان  ماوقع شرح
 از   در آغوش  بنفش  با نوزادي  بودند كه  آلخيا را ديده  تنھا پدر دون قه  منط اھالي.  است بود، آمده   شده   ديده  بخش ، در كليساي  كاراموندايي  آلخياي دون
نمود و   مي  و آبي  متورم  و دستانش  گردن ھاي رگ.  بود ، سفيد سفيد شده  معتمد بخش  كشيش  بدن  موھاي تمام.  بود  آمده  بيرون  اعتراف  چوبي اتاقك
 خود را از  گفتند ايمان  مي مردم.   كليسا نگذاشت  را به ش ، ديگر پاي  ھولناك ي  واقعه  از آن  آلخيا پس رودريگو دون.  بود  درآمده  از حدقه ش ھاي چشم
تنھا .  كليسا ندارد  مالوف  مراسم  به  و ديگــر احتياجي است  رسيده   قديسين  مقـام  آلخيـا به  دون  بـاور بـودند كه  براين  ھم گــروھي.  است  داده  دست

 كليسا باال   از سقف  كه است  خود ديده   چشم  را به  مجسم ان  روز شيط  آن كرد، شديدن اعتقـاد داشت  مي  كاراموندا گدايي ھاي  در كوچه  كه پيرمرد كوري
 .  است  پرواز كرده   آسمان  و به رفته

 # 
  گاه  و ھيچ  رفت  در كوھستان  دورافتاده اي  كلبه ، به  نوزاد مرموز در آغوشش  روز با آن ھمان.  باز نكرد  سخن  به  لب ش  آلخيا تا روز مرگ پدر دون
 چشم  به  كوه  پرشيب ي  در دامنه گاه  و بي  گاه گفتند كه  مي  بنفش  رنـگ  به رفتند، از آتشي  مي  سرسبز كوھستاني  مراتع  به  سحرگاه  كه چوپاناني.  بازنگشت

   ديدن  دور براي ھاي  از راه  كه  زايريني گاه  پرستش ، به  كشيش  آلخياي  دون ي  دورافتاده ي  شد و كلبه  فراموش  كلي  به  واقعه ھا بعد اين سال. خورد مي
   امروزه  كه  خود گـرفت را به»  باردار ھلن سنت«   نام  مرور ايام  كاراموندا به كليساي.  شد آمدند، مبدل  مي  ناحيه  آن  كاراموندا، به  كوھستـــان  بنفش آتش
 .   است  واقع  آرژانتين  در شمال  كوھستانـي شود و در نواحي  مي  خوانده  نام  ھمين  به ھم
# 
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 .  باردار بود  او را از ابليس  مــادرش  آلخيا كه  دون  آلفونس گي  سرگشته  داستان  اول  ويرايش پايان
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 باالتر از سياھی رنگی ھست
 

 
 
د١ ان فاصله بگيري م، از چراغھای خياب راوش می!...  التماستان می کن ه و نيرنگ از خودشان ت د حيل ه. کنن سکی ھم لوار نيف ه فريب و ب ی روز را ب

ساختمان چون فرشی بر آن گسترده می نيرنگ مشغول است، اما بدتر از ھمه شبھاست، آن زمانی که تاريکی ھم فيد  ا ديوارھای زرد و س ھا شود و تنھ
ور می... اند قابل تشخيص يرون می زمانی که ھمه شھر تيمارستانی از ھياھو و ن ان را روشن می خزد و چراغ شود و شيطان خودش ب د، ھای خياب کن

 .ای دگرگونه به نمايش درآورد تنھا بدين منظور که ھمه چيز را با جلوه
 )خشايار ديھمی/نيکالی گوگول/بلوار نيفسکی (

 
ه  آنگاه که شبحی سراسر شھر را تسخير می٢ کرده و ب مده و گرفتارشان  ه آ سراغ ھم کند و کوری سفيد و شيری رنگی مثل ابليس سفيد، مثل بختک 

چه کنشی کرد و  د  دام می اندازد و گويی فضا را نه ھوا بلکه دريايی از شير سفيد پوشانده، آن يک نفر که با يک جفت چشم بينا باقی مانده، چه خواھ
بر. اند و فقط او توان و امکان کنشی دارد در حالی که ھمه با وضعيت اضطراری واقعی روبه روشده. را در پيش خواھد گرفت آيا کاری از دست او 

ده شی ش به رنگ می آيد؟ آيا او دست به کاری خواھد زد؟ داشتن چشم يعنی چه؟ در شرايطی که حتا بر روی چشم صورت نقا سان خطی  ام قدي ی تم
رار می. يی سفيد بسته شده است ھای قديسان نيز با پارچه سفيد کشيده شده است و چشمان مجسمه ر دوش او ق ئوليتی را ب چ مس به راستی بينا بودن، ھي

رد؟ !دھد د ک بودن خواھ کور  د(؟ يا نه او نيز ھمرنگ جماعت شده و ادعای  اراماگو را خوان د کوری ژوزه س اره باي انگی پيرامون.) دوب مان در رنگ
اختگی؛ رنگ ھمه چيز رنگ می. شود رنگ می يی ھمه چيز بی لحظه ه سان معناب ان رنگ باختگی و رنگ بازد ب ن کم يان رنگي ھا شکل پريدگی در م
 ...بازند مفاھيم رنگ می. گيرد می
 
اره منطق رنگ ھای لودويگ ويتگنشتاين يکی از بسيار کتاب  درباره رنگ٣ ه درب ن ھايی ھست ک ايی در اي سی و چيزھ سی و روانشنا ھا و پديدارشنا

گاه ور دانش ای نم ه در داالنھ ت ک ايی اس اش چيزھ ان قم ت و از ھم ده اس ته ش ان، نوش ه مي دا ھا و کالس ھا، کتابخان وان پي ی ت ک م ای آکادمي ھ
سئله، ی ھمين کتاب نوشته، به چيزی اشاره می گفتاری که برای ترجمه با اين حال بابک احمدی در آخرين جمله پی. شنيد/خواند/کرد کند که فراتر از م

ن فلسفی"کشد  تری را پيش می موضوع و حتی ھدف مولف بوده و امر اساسی ا... مت تا از م تراند  ا می گس يش چشم م ان را پ ذير جھ يير پ ساختار تغ
ر." دخالت فعال در اين دگرگونی مداوم را طب کند ن و اث متر مت ا ک نون م از در اک يم ب حتا اگر در تفسير دخالت به دخالت نظری متن فلسفی قائل باش

شته تواند مدعی شود که دخالت راديکال و فعال در ساختار دگرگون فلسفی و حتا ادبی و ھنری می مداوم، دا پذير جھان و نيازمند دگرگونی و تغييرات 
اره مدرن و علم است چرا که متاسفانه فضا و رويکرد پوزيتويستی، پست کار، حذف و کن ال ان گيری زده نه تنھا چنين رويکردی نداشته بلکه به جد دنب

د از يک چنين فضا، روش و اھداف می سئله. باش ده م شه دوان ن ري خ و ب تا بي سفی  د در مسائل فل يی را حل نکرده و موضوعی را روشن اينکه تردي
ازد نمی ازاری می. س فته ب ن آش ا از يک چني ه اساس گ پست بلک ه فرھن ه چگون د ک وان فھمي ارنگی دل ت ب رنگ ج در غال کنک مدرن و راي ھای خوش

ه ی مدساالری و ترويج رنگ و لباس و کاال ھمان مفھوم و رويکردی را نشانه رفته است که جای خالی آن حس می ھرزوزه ان امر اساسی ک شود ھم
ه در"  مرگ رنگ"و نه در "  ويتگنشتاين"  شود و چيزی که نه در از ياد رفته يا تعليق و فراموش می بان و ن برق خيا ر زرق و  ه در رنگارنگی پ و ن

ده و متالشی می و آنچه که در اين ميان تھی. سپھر فانتزی دنيای مجازی قابل مشاھده و دريافت است ه می ش عالی است ک ارز و ف ند شود ھويت مب توا
 .داشته باشد...) در قالب متن فلسفی ادبی و ھنری و(مشارکت فعال نظری و عملی در ھر اثر 

 
غ می٤ با حذف ويژگی  آنچه که در اکنون ما بيشتر کاربرد داشته و تبلي ده  ته ش چيز خواس اال و  ه ھمه جور ک ه ھای زيان شود تھي برای ھم ی بارشان 

ته بوده و رنگ و جنس و مد کاال مھم... ھای دمکراتيک بدون در تظر گرفتن رنگ و زبان و سوژه دار در نظر گرف يت خري تر از رنگ و جنس و مل
روج نمی می ده و ت ته نش ه خواس ری ک ه ام الی ک ود، در ح ال نمی ش ت رنگ س چ وق ه ھي ان رنگی ک ده است ھم ه گمش ان حلق ود ھم ود ش ر. ش و کمت

 .سازد  کارگردانی برايش فيلم می
به يک رنگ واحدی  در افسانه برج بابل ھمه در يک سرزمين و به يک زبان صحبت می٥ ه  که ھم وان در خوانشی راديکال نوشت  می ت د،  کردن

نده بوده اوت جداکن يز به اند و اختالف فاحش سياه و سفيد و زرد وجود نداشته و با اختالف و تف ھا ن جاد شده، رنگ ا اي ه در زبانھ به ھم يی ک ا  ريخته و م
يان ھا و زبان ايم و ھنوز برتری و نابرابری رنگ ھای مختلفی در زمين توزيع شده رنگ تاده جر ه راه اف ھا و نژادھا و سلطه و ستمی که در اين ميان ب
 .دارد

 
شکل می سفيد بوده و مبارزه/شود، مسئله سياه برده می/رود ھا آنچه از ياد می  در مورد رنگ٦ ين و خاک  ا د ان ي گيرد، در يی که در غالب رنگ، زب

ی و سه نور مرئ اگون  ايی و رنگ سال گانه مقابل طيفھای گون ياه در حساس...ھای کيشلوفسکی و بھشت و طبيعت و زيب ازيکن س م ؛ ب ازی تي ترين ب
که می ی تماشاگران بازی را ترک کرده و در کنشی راديکال بی اش در اعتراض به شعارھای نژادپرستانه باشگاھی د که به بازی و پولی  گيرد، فکرکن

مھدی انصاری
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ه می ی ک د آن و گل ال توان د، در کنشی راديک ان کن ا را قھرم انی ھ دگارتر و انس ن واژه تر و مان ازی ھمي ايقی ب ا دق رده و ت رک ک ازی را ت ه تر ب ی ک ي
رده و سرگرم ھا و روياھا مشغول کرده و از سياه و ترک و کرد و مسلمان بودن ھا و کاالھا و فيلم خواھد ما را در رنگارنگی خيابان می مان مان تھی ک

مار و توخالی و بی... ھا، تبليغات و ھای تلويزيونی، رسانه کند به ھم می خورد و بازی، برنامه مده و فضای بي ق در آ ه حالت تعلي ھويت منحل شده، ب
رار گرفته دھد و در اين لحظه است که می مورد بازخواست قرارمی ه در آن ق يم توان حتا اگر شده برای دقايقی ترمز قطار را کشيده و جايگاھی را ک ا

 .تر بنگريم تر و دقيق تر عميق مان راديکال کنار زده و به محل برگزاری بازی، به بازيکنان و جايگاه
 
مان ای که نه تنھا دست به ھيچ کنش و فعاليتی نمی طلب و زھوار دررفته  پايان شب سيه سپيد است تفکری جبر انديش، عافيت٧ ه دا که دست ب د، بل زن

سياه شب متوسل می امال  يده و تقدير و سرنوشت و حرکت طيبيعی شده و به نقطه تاريک و ک با صبر و حوصله، سحر فرارس يدوار است  شود و ام
ه ؛ بی پشتوانه و در مقابل کنش تکراری و بی. برای او روشنايی و نور سپيد روز را به ارمغان آورد قدم ب ند  ستاده باشد و فراي که در دکان رنگرزی اي

ارز دورانديش/روشنفکر(ھای رنگرزی را شنيده يا خوانده باشد آنچه را که در توھم خود به مثابه جان زيبا  قدم رزيدن را ديده باشد و عاقبت دکان مب
خواھد ھمه چيز را برھم زند و فرياد بکشد و يا بنويسد که باالتر ازسياھی بدان رسيده، به صورت آخرين مرحله رنگرزی ديده و می) و وجدان معذب
مه راه در حالی که می توان خطر کرده و با آگاھی کامل به سويه. دکان ديگری بايد زد. رنگی نيست ن ھای وضعيت در بحران و ھ يش تعيي ھای از پ

 ."باالتر از سياھی رنگی ھست"چنين نوشت؛  شده و از قبل امتحان شده، شعارمان را اين
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 سنج ِ برآمدِن رنگِ الجورد زمان
 

 
 

فھمم، من که جھان را چنين خوب می«
».ای ُدردانه دارم از آن رو ست که محبوبه

الدين ِ صدرا شمس
 

ا باشم  نه اين. کنم ام احساس نمی ِی دانايی يکی از معضالِت ھميشگیِ  من اين است که به اندازه ی دان ا کوچک(که خيل اره يا حتّ ن ب عايی در اي ترين اّد
أثيرش را می مثالً خوب می. کنم دانم را ھم خيلی دير احساس می قدر که می ، ولی ھمان)داشته باشم حرف بيشترين ت ی دانم زمانی يک  ه ُکل که ب گذارد 

که من می. از گذاشتن يا نگذاشتن ِ تأثيرش دل بُريده باشم ندازه  شم، حرفم را مھم نباشد کسی باور بکند يا نکند، يا حتّا آن ا خواھم حرِف مھمی زده با
د، آن که اين را خوب می با اين. مھم شنيده باشد سات و عقاي رژی مصرف می دانم، اما در گفتن و قبوالندِن بعضی احسا در ان اک ق خر پ سِت آ ه د کنم ک

سندانه َشک می نم ِی حرف کنم که من اگر من نباشم، چرا بايد ظاھر ِ جذاب و احتماالً خودپ باور ک لِ  خودم را  کی مث شيوه! ھاِی ي ه  نی ب نه، يع ای ابلھا
دا می کلّه-و-شود و دوباره، زمانی سر ام با موج ِ احساسی قوی به عقب رانده می دانايی بيِه آدم اش پي ه ش رده باشم شود ک ار ک ادان رفت شه. ھاِی ن و ھمي

ديل می کند و به خاطره که آن احساس ِ پُرشور در وجودم فروکش می شوم، يا اين زمانی که کامالً نااميد می ن موقع ای روزمره تب که شود، ھمي ھا ست 
فھمم و که معموالً ھم می و جالب اين! شان ندارم چه موقع ِ مناسبی براِی گفتن ِ اين کلمات فراھم شده، و چه خوب که حسِ  زائدی از گفتن! فھمم؛ بَه می

 :رود معموالً ھم ھميشه ماجرا با ھمين رواِل منطقی پيش می
 

 برآمدِن بھترين َدم/ روزمرگی / نااميدی از تأثير / ِی گفتن  وسوسه/ شور 
 

شايد(ھر شوری انگار بايد يک بار از مدخل ِ يک روزمرگی بگذرد تا به َدمِ  بھترين زماِن گفتن، بھترين زماِن عيان شدن، نزديک شود  ين  براِی ھم
د، دھند، و معموالً می تان نگوييد، و معموالً می ِی گرم و َشَرربار ندھيد و چيزی از عشق و مستی گويند؛ در اوج ِ عشق و مستی، وعده عاقالن می گوين

رساند که احساس و دانايی چقدر از شايد اين می). ؟!ِی گرم و َشَرربار را کجا بايد به زبان آورد مانند که؛ آخر پس وعده و ھمواره با اين ترديد تنھا می
د م ندارن ه ھ چ ربطی ب بارتی، در خوش. ھم دور اَند و گاه، ھي ه ع ه يا ب لت، طول می بينان شود ترين حا دل  ه احساس ب نايی ب که دا حال،. کشد  ھر  به 

پير نمی خود و بی ھا بی انسان ه جھت  پير می ِی آن شوند، و ھم ه  دازه ھايی ک به ان م،  ه و دانش شوند ھ د  شان احساس نمی ِی تجرب قط(کنن گر ف پيری، ا
می). ای است ِی جاودانه نگری باشد ھم، لحظه ِی به استادی رسيدن در درون لحظه ه طرز ِِ◌ عجيبی فکر  ته و کالً ب راز ِ احساسات و نوش ھايی کنم؛ اب

 .زنند شان را بعد از بيان و بروزشان طی کنند، پس از مدتی دِل خوِد آدم را می ھای که روزمرگی
 

ه؛ او: مان بياندازد بُری ھا، من را به ياِد استاِد گچ ِی اين خواھد که ھمه دلم می ود ک ته ب ين نک امبرِ  ا ودنش پي پيرمردی که ھر لحظه از حرکات و آناِت ب
شان يادم ھست وقتی می. تواند ھميشه به درونش بنگرد و خودش را با يک نظر برانداز کند خوب می گِ الجورد را ن ا رن ار ب ا خواست ک د، ب مان بدھ

ی رنگِ خوب زمانی بَرمی«: گفت می -اش بوديم شنيديم  سه نفری که خيلی نزديک-جوری که فقط دو -ِی غليِظ اصفھانی، زيرِ  لب  لھجه ه ُکل که ب آد 
» .ات به استاد شدن تو اون کار نباشه شی، که ديگه حواس که؛ زمانی تو يه کار استاد می اش نااُميد شده باشی، عيناً مثل ِ اين از بَراومدن

ميثم صدر
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 ھای من رنگ آدم
 

 
 
برای شادی او کسب می شايد فرشته. کنی چقدر صبر و چقدر آرام گاه فکر می گه يت را فقط  ھر موفق ی  تو و گوي يت از  پای. کنی ای است برای حما

تان«ھا حس کنی و بعد ھم سر به سرش بگذاری  ی شنبه ھا و بقيه شنبه ھا و سه شنبه ھای يک  تلفن شوقش را از ديدن دوستانش و دوره آن رفقای پير پاتال
ھايش را اش، که تمام گوشه توانی پنھان شوی از تمام دنيا در خانه ی گرم و آرام ھميشه پذيرايت است و می دانی آنجا خانه آرامشی که می. »کنند چه می
 .او رنگش نيلی است. ھايش و لبخندش اند و عتيقه ھای او پر کرده نقره

 
دمی از تمام ادعاھای حقوق کارگر جوانی ھم جوگن تالينی را دارد، آن را  ند آن ھنوز می. اش االن فقط سبيل اس اده توا سر س در  ترين چيزھا عصبانی ق
دا و ی روزگار و ھر از گاھی ھم غر بزند در مورد مسؤوليت شود که خشمش نيستت کند از صحنه يج خ ھا و کارھا را سر وقت انجام دادن و تو ھم گ

نوی ر برسی و غر بش نی و دي ر ک ه دي ی مگر اين. ھميش ده ول ل خن ا در مقاب ه حساب می ھ ه می ھايش ب انی ک ر اطمين ا در براب د؟ ي مان آين ا آس ی ت دان
 .ای روشن است برايم او قھوه. پابرجاست او ھم مثل کوه آنجاست که بتوانی ترسيده و خسته پيشش پناه بجويی

 
ھا و ھا و ماکت ھا و طرح ھا و شکل حتی االن که دنيايش شده است خط. کند به او ھا را برای اين دوست دارم که ھر سال بيشتر نزديکم می گذشت سال

رايش می. پالن و خالقيت شوق ب ا  تی ب که وق ن  اوت؟ ھمي ن تف تی دارد اي ام می چه اھمي ه کلمات تم د ک دگی و بع حس می گويی از زن ام شوند  کنی تم
ھا و وسايل آرايشش را بريزی ھر بار بروی اتاقش و خرت و پرت. خواھی گويی و چه می داند چه می ھايت را شنيده است و حتی بھتر از تو می ناگفته

 .شايد چون عاشق بنفش است ھميشه رنگش برايم بنفش بوده است. به ھم و بياندازت بيرون از اتاقش
 

اده مملکت باشد گمانم ھنوز ھم به جای استخراج طال به فکر ايجاد اتاق فکر در ھمه ن. ی جاھای دورافت تد اي بار راھش بياف اه يک د م منتظر باشی چن
اش را لمس کنی تا يک لحظه سربرگرداند و ھای جانش و جانت و با چند جمله بريزد به ھم اين نظم دنيايی را و شوريدگی ھا و بگويد از تناقض طرف

ه. »بيراخ«خندان بگويد  که ھر از گاھی حرف از آن ھيچ بزنيد که عين واقعيت و حقيقت و بقي د روز است  ا چن که مگر دني يد  د ول کن اش است و بع
 .ای تند است او قھوه. نيمی را به تحليلش بگذرانيم

 
ياد می. پرد و در جستجوی آب است ام انگار يک ماھی است افتاده در خشکی و باال پايين می ھميشه فکر کرده م می سيگارش را ز د ک د، بع د، در کن کن

می گيرد و يک ھفته توضيحت می شود و ھر از گاھی نتايجی می معادالت رياضی غرق می سماعی دھد تا ملتفت شوی چه کرده و فردايش  ان  رود چن
که اين خودش ھم می. فھمد چه گفته است و يک فاجعه کس نمی کند الی سؤاالت امتحان که ھيچ می م  ه نمی داند و من ھ ند چه می ھا ھستند ک د فھم .گوي

 .ای ھا رفيق سرمه ھا را داريم که حرف بزنيم تا صبح ھا، شب ول کن اين حرف
 

م شده ام حاضرم موھای بيست سال زود جوگندمی ھزار بار گفته ن نحيفش. ات را با موھايم عوض کن ازکش و ت ه سبيل ن سيگار ب که  ا کسی است  تنھ
ا. ھايش ھستند گويد تو گويی معشوقه ھايش می چنان از دکل. ھر کاری را بايد امتحان کند، نوشتن را، خواندن را، حتی مردن را. آيد می ه آن روزھ البت

ای مگر ممکن است بتواند روزی جايی لحظه. دانم، ولی يقين دارم باز چيز عجيبی جذبش کرده است و فکر و ذکرش مشغول آن است اند و نمی گذشته
 .او خاکستری رنگ است. آرام و قرار گيرد

 
د بشکند خندد که نکند دل آن که تعريف می نمک و بانمک دنيا می ھای بی خندم که به تمام شوخی می. شمارد می»  نبود«خندم صد روز مانده  می که. کن

د گويی آمده است دل ھمه را شاد کند، با ھمه مھربان باشد، دوست ھر کس و ناکسی باشد و وقتی ناراحت است نيايد بگويد بشنويد درد دلم را، باز نکن
 .او سبز رنگ است. اش که ھميشه بر لبش است، حتی وقتی ترسيده است، حتی وقتی نگران است خندم به خنده می. کسی برنجد

 
صدايش می. کنيم خان صدايش می ه  ما ک می. کنيم خان خان قشقايی است آخر، شايد يک خان واقعی نباشد، ولی  حن منشی کنيم از خان کيف  اش، از ل

ستاد را گوش می. شعر خواندنش م از اينکه التماس کنيم چند دقيقه با صدای زيبايش برايمان آواز بخواند و يا لذتش را وقتی صدای ا حس کني د  ھر. کن
ست، می. مان گيری بدھد و ما ھم مثالً اعتراض کنيم از گاھی به يکی فت حاال ھم زندگيش به قول خودش پترول ا باروت و ن قايی است و  د قش او. گوي

 .طاليی است
 

جانش است ھای دنيا را فتح کند، به ھمه و به خود ثابت کند می قرار است تمام قله جوش در  ن جنب و  ن نيست و اي م قصدش اي ھر از. تواند، شايد ھ
د می گاھی می اد بزن د آن شود صدای زنان سرزمينش که فري م توانن مان می. ھا ھ ه گ شده است ک ان  سختی پنھ ان الک  ه در چن ن قلع بری ھرگز از اي

ميرزا پيکوفسکی
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لت خوش می ه بيرون نخواھد آمد و د که قلع ابی  ه بعضی روزھای آفت قدم زدن ھمراھت اش را ترک می شود ب رای  د ب ه سياھی. کن ياه است، ب او س
. گيسوانش
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 ديگر دود نکرد"دودو: "سفيِد کمرنگ 
 

 
 

 .اش بودم نشست پشت ميزی که من آنطرف آمد می ھا بود که بدون ھيچ حرفی می مدت
 

دازم داد و ھمينطور از گوشه بيرون می،که انگار مراسم خاصی باشد جوری،گرفت و دود سيگارش را با تعلل اش را باال می ی نيمرخ چانه ی چشم بران
 .گفت چيز نمی کرد و ھيچ می
 

م الم ن ھ ا م ی  ت ام حرف نم دھای محکم.زدم  ک تخوانی دست بن ال اش را می اس ه باآرامشی مث دم ک امالً بی،زدنی پايي يز؛ و حرکت می  ک گذاشت روی م
 . باال بيايد و روی صورتش را بگيرد،ی نازک سفيد ھا مثل يک پرده داد تا دود از الی آن ھم فشار می ديدم که عامدانه روی ھايش را می لب
 

ھم.کنيم ای فکر می يا داريم به موضوع بسيار مھم و جدی.ايم کرد شايد با ھم قھر  فکر می،ديد اگر کسی ما را در آن وضعيت می اًً◌ فکرش را  ما حتم ا
 .کرديم کرد که ما درواقع فقط داشتيم تفريح می نمی
 

تر است  که يک روزی وقتی سيگارش را توی زيرسيگاری خاموش می،آنقدر از پشت اين ديوار سفيد دودی ھمديگر را نگاه کرديم ه بھ کرد گفت ک
 . ديگری قبول کردم بدون ھيچ حرف.ی خوبی بود ايده.ازين به بعد با ھم زندگی کنيم

 
ه رديم و خان م ازدواج ک ا ھ ا ب واع توتون م رديم از ان ر ک اب و پيپ مان را پ ای کمي ف ھ ای مختل يگارت.ھ ايی و س رگ کوب يگارھای ب ھای س

يم می.ماند ای از چشم ما پنھان نمی کن-دود-ھيچ چيِز خوبْ .سوختند کردند وعودھای خوشبويی که ھميشه می ھايی که دود می نفتی چراغ.کلکسيونی آورد
 .برديم خانه و از ھم لذت می

 
ه سرفه می جايی رسيد که ديگر وقتی حتی اسم دود را می ھا ھمديگر را تماشا کرديم که کاربه آنقدر دود کرديم و از پشت آن اديم برديم ب د او يک.افت بع

 .مان ادامه بدھيم ھا ممنوع کردند که ما اينجوری به تماشا کردن  پزشک.روز خون باال آورد
 

الن ونيم  بخور سرد با قطر يک کردن را ترک کرديم و رفتيم يک دستگاه  دود،روز اين شد که يک ھم اسم. متر خريديم و آورديم گذاشتيم وسط س اش را 
 ".دودو" گذاشتيم

 
ود خبری نب ايی می. از آن به بعد ديگر از سرفه و اشک  روی  دوت ه رقص"دودو"نشستيم روب سفيدی ک ه و از تماشای بخار لطيف و  ان از دھان ی کن

 .شديم ای رخوتناک و خنک می غرق در لذت،آمد بازش باال می
 

ين آتشفشان قطبی تماشا می ه ا ه،کرديم ک ه را از م يق و آرام  چطور خان فيد می کرد و چطور تن می بخش پر ای رق ين.انباشت مان را از آرامشی س ،ا
 .روزھای خوشبختی ما بود

 
 .ديگر دود نکرد"دودو"،مقدمه اينکه يک روز بی  تا

 
 .کرديم احساس بدبختی می.کار بايد بکنيم دانستيم چه نمی
 

 .دانست ھرکدام ديگری را مقصر می
 

 .اي که خيلی زود به جر و بحث مبدل شد ھم حرف زدن آن.برای اولين بار شروع کرديم به حرف زدن
 

د"  دودو"کرديم که واقعاً کی بود که باعث خرابی  ھا و بلکه روزھا سر اين موضوع بحث  ساعت کردن .ش ار متوجه دودن ن ب ه اولي ود ک "دودو"کی ب
 .ديگر کار نکرد" دودو" شد که  يا اصالً چی.شد
 

نگين
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 .ام برد و ديگر حرف نزدم مات،زديم  يک روز ھمينطور که حرف می،آخر دست
 

 .و او ھم ديگر حرف نزد. زل زده بودم به او،مان بود که از ورای ھوای شفافی که بين،گفت چی شده و ھمان موقع زل زد به من
 

 .ھايمان را از ھم جدا کرديم برای خودمان خريديم و خانه"دودو"چند روز بعد رفتيم دوتا 
 

 شش و ماه ھشتاد تير-نقطه الف

ی ھزارتو مجله
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 از ھفت بنِد رنگين کمان
 

 
 
1. 

ه در آغاز. آغاز کرده اند، که آفرينِش رنگ ھا از اساس با اين رنگ آغاز شده»  بنفش«بی سبب نبوده که رنگين کمان را با  جريان اش ھم اين بوده ک
شود چه. کلمه بود ا  ه پ ا است ب ه بن يايی ک ه دن باب ک ن  ند در اي فرشتگاِن درگاه گرِد ھم نشسته بودند و با آن تنھا چيِز موجود با يکديگر حرف می زد

شد ل. گونه بايد با الِم ُمثُ ه ع د ب تاده بودن قع فرس ی. من را آن مو يِه طرح جاودان ل عل تی عزرايي م وق ودم دست ک جا ب غ بزرگی است چون اگر آن دري
يد به ھر حال .آفريدگان رأی جمع کرد، کاری می کردم ا رس ه. می گويند آنھا از ھر چيزی سخن گفتند و طرحی ريختند تا سخن به رنگ ھ ا ب از اينج
اره ی . بعد ھر کس ھر چه گفت، ديگران نفھميدند ھا درب ساعت  ثيری سوخته"نوبت که به جبرئيل رسيد،  فرابنفش است"  ا ِف  که از رنگ ھای طي

بود، حوصله اش. باز ھم ديگران نفھميدند. صحبت کرد قرب  وز م ه ھن شکوِن اساسی از او گرفت سر شيطان ک يک ني غ زد. رفت و  يل جي و. جبرئ
 .بنفش آفريده شد

2. 
م ق شوم،. يادم ھست در جايی اعتراف کرده بودم که حروف الفبا را رنگی می بين گر روی واژه ای دقي ن، ا نيدن و گفت دن و ش اِم خوان ه ھنگ ندان ک چ

کِی من. حروف اش، نقاشی شده با رنگ ھای شان به چشمم می آيد ابی در کود نيز کت نه ای دارد  ه ھر حرفی رنگ يگا ذير ک ن حِس گريزناپ منشأ اي
.اين کتاب ھر حرف را به رنگی در آورده بود و تا پايان عمر اين پيشداورِی رنگين را در روزگاِر من باقی گذاشت. بوده که خواندن را از آن آموختم

ا  که يکی از آنھ ی«رنگ آميزی ای که علی رغِم امتيازات اش، گاه تناقض ھای تصويری ای را در ذھن من ايجاد کرده و می کند  ين از. است»  نيل ا
نم. معنای اش را شما می دانيد. آن واژگان است که شکل اش به يک رنگ است و معنای اش به رنگی ديگر ان توصيف ک بگذاريد فرم اش را برای ت

يبی سرخ  »سفيد -طوسی  -سفيد  -قرمز «که بر اساس حروف چھارگانه اش، به ذھِن من ی. صورتی است -را متبادر می کند که در نھايت ترک خيل
 .از اين دست دورنگی ھا در ديدرس من بسيار است. بد است که فرم و معنای يک کلمه ھر دو رنگی باشند و ھر دو تا اين حد متفاوت

3. 
ی می. می نامند و به ما ھم از ديرباز قالب کرده اند، در واقع خوِد رنگِ فيروزه ای است»  آبی«آنچه که در طيف رنگين کمان  ه آن آب ا ب ه م چيزی ک
ا و. به ھر حال از ھر نوع اش که باشد، رنگِ آرامش برای بسياری از ما ھمين آبی است. گوييم ھمان نيلِی بند پيش است دليل اش می تواند رنگِ دري

 :آسمان باشد، اما برای گروھی از ما اين آرامش دليِل محکم تری ھم دارد
م نيست  م ھ رد(کور رنگ ھا که شمارشان ک ر از دوازده م د) يک نف فاوت را يکسان می بينن ھای مت چرا. برخی از رنگ  ه  ند ک می کن ا درک ن آنھ

د. ديگران نام ھای متفاوتی می دھند به رنگ ھايی که آنان يکسان می بينند دگی می کن من زن از آن. يکی از اين کور رنگ ھا در ھمين نزديکی ھای 
کار. را يکی می بينند) زرد(دسته است که سبز و سرخ و آنچه که بين اينھاست  ه  ا ب اطع ھ ايی تق اين سه رنگ، ھمان ھايی ھستند که در چراغ راھنم

م. او پشت فرمان، اين چراغ ھا را از جای قرار گرفتن شان می شناسد .رفته اند ن کسی را تجس ای چني د دني ن راحتی می تواني ه اي ه ب د ک ان نکني گم
مورد عالقه. مثلن بنفش را از فيروزه ای. او ترکيب ھای سبز و سرخ با آبی را نيز از ھم نمی شناسد: کنيد ھر وقت رنگ  از کودکی به ياد دارم که 

ھم. »آبی«: اش را می پرسيديم، می گفت دليل اش را االن می فھمم؛ اين تنھا رنگی است که با اطمينان می تواند نام اش را بگويد، چندان که ديگران 
 .با او توافق داشته باشند

د:  علم را چيزی مانند افسانه ھای پريان می داندفايرابند. 4 نظريه ھای علمی ھم اصولن جھان را با استعاره ھای ساده و عامه فھمی توضيح می دھن
 . که به اندازه ی افسانه ھا از واقعيت فاصله دارند

ره. پوشانيده اند به يک کره»  سبز«يک لباس کاموای : در اين راستا اين مدل علمی بديع را تجسم کنيد و حال اش را ببريد شود و ک ھوا دارد گرم می 
ببينيد مدل را که به چه گويايی توضيح می. اين است که يک سر کاموا را می کشد و ھمين جور لباس را می شکافد. ی مزبور احساس خفگی می کند

 .دھد که چرا گرم شدن کره ی زمين حيات را به خطر انداخته و باعث جنگل زدايی شده است

5. 
 : اين تصوير را در ذھن تان نقاشی کنيد

قره ای را. سفيد پوش با آسمانی يکدست از ابرھای خاکستری يک چشم انداز برفی و تا چشم کار می کند درختان کاج ته ی ن خ بس ه ی ي يک رودخان
اب. ھم روی قطِر شاھکارتان رقم بزنيد بيرون ق ه سمت  ر دارد ب اييِن اث سوم پ يک  فيد در  حاال پيرمردی را ببينيد که با بارانِی چھارخانه ی سياه و س

خالی است»  زردِ «نه؟ خوب، جای گرمای . ھمه چيز خيلی سياه و سفيد شد. قدم می گذارد اب  ن ق باز. آفتاب در اي تان  اب  يد در ق رای خورش جايی ب

نيما دارابی
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ن تصوير بشويد. کنيد تا. اگر کاِر دشواری است خوب، اصلن بی خيال اي شيد  برف بشا سير در  يک دل  ه دست داد  ن فرصتی ک به جای آن در اولي
 . دست تان بيايد که چه می گويم

6. 
رديم م . اگر قرار بود طيف رنگين کمان را با ھمين دقت نامگذاری کنيم، بايد شش تا رنگ را نام می ب صلی داري ا سه رنگ ا سرخ و(چرا؟ چون م

ند) سبز و آبی صلی را دريافت می کن ھای ا شان. به ازای سه نوع سلول مخروطی که در شبکيه ی چشم مان رنگ  ين  گِ ب ا آن سه رن ا ب ين سه ت ا
گران. اما يک ناِم اضافه در رنگ ھای رنگين کمان ھست. می شوند شش رنگ) فيروزه ای و بنفش و زرد( دازه ی آن دي ه ان که ب ين، رنگی است  ا

 : بگذاريد ھمين جا جريان اش را اعتراف کنم و اين بار سنگين را بالخره از دوش بردارم. اصلی نيست، اما آن را می شماريم
سرخ اين شش روز موسوم به. در شش روزی که جھان را می آفريدند، من مثاِل روباه بودم در عالم ُمثُل يروزه ای، سبز، زرد و  ی، ف بِی نيل فش، آ بن

جای . اين شد که کاتِب خلقت را فريب دادم و در دفترش بين زرد و سرخ ابرويی باز کردم. اين خيلی به من بر خورد. بودند ه  اھی«اما ب نوشتم»  روب
ن. رنگين کمان را به ھفت رنگ ناميدند. جھان که بر پا شد کار از کار گذشته بود. تا به من بدگمان نشوند»  نارنجی« که زمي حتا خيلی جاھا شايع شد 

يد. اما بگذريم. اينکه چرا روباه ھا نوک دم شان سفيد شده ھم به ھمين داستان بر می گردد. را در ھمين ھفت روز ساخته اند غضب الھی را داشته باش
 . که نارنج ھا را ترش کرد تا قياِم قيامت

7. 
در اين. در اين روزھای تابستاِن داغی که آتش می بارد و پوست را در جا می سوزاند، به ھر جا که رو می کنم رنگِ ھشدار می بينم و عالمِت خطر

شده، شايد از آن روست که رنگِ نگرانی ھای»  سرخ«لحن ام اگر قدری بر افروخته است و زبان ام . روزھای تنش زا بوی جنگ، بوی خون می آيد
 .تبدارم را گرفته است
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 از رنگ تا نوشتار
 

 
 
 
1. 

ه کمک واژه سارتر معتقد است به کار بردن رنگ و صوت چيزی ان می. ھا ست متفاوت با بيان مفاھيم و قصدھا ب د نت او بي ھا ھا و نقش ھا، رنگ کن
 . کنند نشانه نيستند، زيرا بر چيزی خارج از وجود خود داللت نمی

چ واژه ه ھي د، سطحی ک ظر بياين ه ن گی، خنثی ب تراوش نمی شايد در نگاه اول سطوح رن يره شوی دال و ای از آن  به آن خ ه  ا کمی بيشتر ک شود، ام
ستند، واژه آن. کنی ھا را به وضوح کشف می مدلول تند در قالب رنگ، واژه ھا رنگ ني لف  ھايی ھس سطوح مخت ه در  ون مختلف(ھايی ک ی) مت معان

د، ھا در ساز و کار نوشتار قرار گيرند، حياتی تازه می آنگاه که واژه. ھای نامرئی متن رنگ واژه: اند واژه_ھا رنگ آورند، آن متفاوتی به وجود می يابن
ا مصرانه بازی می ھا رنگ گويی حقانيت واژه. شوند بخش می فرمی ھويت: کنند ی خود را بيان می مايه گيرند و درون در معرض نمايش قرار می د ت کن

. متن را به نمايش گذارد/دروِن تن

2. 
انی و برداشت مايه ھايش با درون ی واژه ای را در نظر بگيريد که با مبادله واژه_رنگ ف، مع سطوح مختل اوتی می ی  د ھای متف ی واحد برون: آفرين ذات

 .  سرشار از انرژی است واژه_ی اين رنگ مايه که درون با نظر به اين). متن و معانی متفاوت(ھای متفاوت  مايه با درون) رنگ(
خشم: شھوت، تن مرتعش: ای دارند، تن برھنه ھايی که ھر کدام دنيای گسترده سازد، متن ھای مختلف، متنی ديگر می ای که در حضور تن واژه_رنگ

گی ھا متن ھا و ھراس ھای واکنشی، در زد و خوردھا، دفاع تن. انقالب: خون، تن آوانگارد: شرم، تن حيات: و ھيجان، تن ِ در خود فرو رفته ھايی رن
 .گيرد ھای گوناگون، خورشيد را در انحصار می  با طيف واژه_شود، به ھنگام غروب رنگ متن می/گاھی آسمان نيز منظری از اين تن. شوند می

سحرآميزی و ھای متناقض به وفور ديده می اش دوگانگی ای که در ذات و جوھره واژه_رنگ نايی  قد توا ه فا ا ک شته باشد و از آنج شود بی که طلسم دا
 . آفريند شود، متونی متقاعدکننده می ھای کنش و واکنشی درگير می پردازی است و بيشتر با فعاليت خيال
ه ای می چون تردستی جسورانه ھم ر از تکان داد، پ ر از روي د پ ز و راز مان ر از رم واج، پ تفاده. ھای م اِن جسورانه اس اه از واژگ يز گ ان خود ن در بي
 .طلب، يا مردمی و پشت پا زده به دنيا واژگان فاخر و تجمل: کند می
 . گردد آورد و به دنبال آزادی می چون کودکی کنجکاو و بازيگوش، ھمواره مترصد فرصتی برای کسب لذت است، محدوديت را تاب نمی يا ھم

ی معکوس(شود  اش در خودکشی نمايان می نه نشانی از تنھايی و معصوميت در آن است و نه نشانی از سکوت، نااميدی ندگی را). حرکت انقالب نه ب
 .دھد پوشی بيزار است و داوطلبانه شھادت می از چشم. و نه خنثايی ِ سفيد را) ماند در خدمت يک ايدئولوژی باقی نمی(آورد  تاب می
ی وضعيت ق موقعيت ھای انقالب ان می اش در خل اقض نماي ای متن ام می ھ ن ابھ ه مت ود، ب تباه می ش ه اش ده را ب د و خوانن دازد بخش د غريب و می. ان توان

بس نفوذ کند و آن) ھا و اشياء چھره(ھايی  تواند به درون متن می). تمايل به طيف روشن(و يا واضح و شفاف ) تمايل به طيف تيره(مرموز باشد  ھا را 
د و می وه دھ اخر جل د ف رافکنده کن نی را س د مت اه می. شرم: توان ود  گ رورده ش از پ د ن ه رنگ صورتی(توان ل ب ا تماي ر) ب م ب اه سرسخت و محک و گ

 . ھشدار: رسانی به کنشی آشکار تبديل شود او قادر است در اطالع. تواند اوج حضيض باشد می. بازسازی کند و بيافريند: اش پافشاری کند جوھره
ه ی وظيف ه خوب ان ب رگرمی کودک داری و س ام می در نگھ د اش را انج ب می: دھ ود جل ه خ ان را ب ه کودک ری توج ر رنگ ديگ ش از ھ د او بي در. کن

ال انقالبی_او فعالی اجتماعی. کند آفريند و شاد می خنداند، شوق می شود، می رفتارھايش لودگی ھم ديده می ه اعم م ب دان ھ سياسی است که حتی در زن
 .يا مرگ و يا آزادی: اش دست يابد پردازد تا به ھدف می

 . کند تراژدی را او آغاز می). توجه به رنگ سوءظن(ھای ژرف و گسترده است با اين ھمه خالی از سوءظن نيست  اگرچه پر از تجربه
عدش منسوخ نمی. آفريند طلب است، اما گاھی ھنجار ھم می مرج و ھرج. تابد گاه کارکردی خردورزانه دارد، اما قواعد اخالقی را برنمی ر قوا شود و ب

 .رسد پوچی در آن راه ندارد و با اين ھمه به رستگاری عرفانی ھم نمی. از تقليد بيزار است. ورزد آن اصرار می
 .او حضور مدام است). بخشد زندگی می(آفريند  ميرد و با مرگ، خودش را می می: با مرگ رفتاری پارادوکسيکال دارد

انی پيچ ع زرد را؛ واژگ ه طم ش را دارد و ن رور بنف ه غ ی را، ن ردی آب ه خونس بز را دارد، ن ادت س ه حس ار از ن و دارد، او سرش چ و تودرت درپي
 .»قرمز«: ست دوگانگی
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شفاف"  پسند مرد"توان  ای که به اصطالح می ترالن کمی چاق است با چھره ه تصويری  تر از بررسی ناميدش شايد اين برچسب ھمگانی مخاطب را ب
ه تاريخچه گويی خوداری می با قبول اين اصطالح نويسنده از زياده. ھای چھره ترالن سوق دھد مشخصه ه ب يک کلم ا  د و مخاطب را ب ای فرھنگی کن

وان"  مردپسند"  ای  خوب پس ترالن چھره. کشاند می"  پسند مرد"برخاسته از لغت  می ت ند  يدا ک شمول پ ان  دارد البته چون اين واژه ميتواند حکمی جھ
تر شد. ( بازاری دارد –ای ايرانی پسند  کرد يعنی ترالن چھره آن را محدودتر طور بھ ن را می) اين  م اي د و خودش ھ رای. دان که ب تان  ظھرھای تابس

د، پارچه بر روی سر می انداختن لباس بر روی بند به پشت بام می آي د شال  ه ی ھمانن ا يک دست لب شال را می کشد و ب ا ی  ا دست ديگر ب گيرد و ب
اود کرختی تمام لباس را تکان می ند را ميک می. دھد و چشمھايش جايی فراسوی ب گاه  ه ن ی را می از دور ک باس را تکان کنيم زن ا کرشمه ل که ب بينيم 

ای بند و کمتر از ثانيه ھای آب در چشمانش نرود، آنھا را کوتاه می لرزد و گاھی ھم برای آنکه قطره اش می دھد و احتماال گوشت زير بازوان برھنه می
جره. لرزاند و اين لرزش در دل برادر من يعنی ھيوا نيز وجود دارد اين تصوير از ترالن دل ھر مردی را می. کند باز می رده پن ھيوا را گاھی پشت پ

ترالن برخی. مھابا پرده را کنار می زند و چشم بر حياط آنھا می دوزد بينم که از پشت پرده، خانه ترالن را زير نظر دارد و گاھی بی اتاق نشيمن می
ندازد رنگ بر روی شانه می آيد و بيشتر اوقات چادری سپيد با گلھای ريز آبی   اوقات به حياط می ثر. ا ده در اک ن پدي ع اي ور رنگی دارد در واق يوا ک ھ

 بيند؟ دانم ھيوا به واقع رنگ لباسھای رنگين و چادر ترالن را به چه رنگ می آوری کرده است و من نمی مواقع در خانواده ما ايجاد ماجراھای خنده

 بينيم، سياه ببيند با بالعکس؟ توان تصور کرد کسی تمام چيزھائی که ما سفيد می آيا می. 84
جام می وقتی کورھا از يک آسمان آبی و به ويژه پديده. 294 نه ان ھم داوطلبا ار را  ين ک ند ھای بصری حرف می زنند و ا ه آن را می بي د، کسی ک دھن

 داند که او چه چيزی را متصور شده است؟ چه کسی می: اغلب با خود می گويد
نه آيا کسی که طبيعی می. 77 ان گو به ھم ند  ه کور رنگ است نمی توا ند؟ کسی ک وم را دار بيند و کسی که کوررنگ است، از کور رنگی يک مفھ

 .بيند عبارات رنگ ما را فرا گيرد، و حتی ھمانگونه نمی تواند بيان کوررنگی را به کار گيرد کسی که طبيعی می
توان کسانی نمی: ای ورای ھندسه ما از رنگھا داشته باشند؟ چيزی که در نھايت معنايش اين است توان اشخاصی را متصور شد که ھندسه آيا می. 66

ن است ايش اي خود معن به  ه نو يا می: را متصور شد که مفھومی ورای مفھوم ما از رنگ داشته باشند؟ و اين ب مان آ ه ھ شد ک شود کسانی را متصور 
 ٭."می ناميم" ھا مفاھيم رنگ"شان شبيه ما است، به طوری که ما آنھا را ھم  مفاھيم ما را از رنگ ندارند و مفاھيم

ه برروی شانه"  طنازی خاصی"ام که چادرش را با   پرده اتاق نشيمن گاھی وقتھا که ھيوا خانه نيست، او را ديدهاز پشت ی اش کشيده و با يک دست لب
ازی"برای "  خاص"در واقع صفت . کشاند ی و قرمز رنگ، می شرتی حلقه چادر را روی برھنگی بازوان پوشيده در تی صفت شمرده"  طن خود  که 

ه ". خاص"است و ھم "  طناز"که ھم "  طنازی"يعنی . شود، معنايی تاکيدی دارد می تند ک نان کمی ھس که ز ا  ن معن از"به اي م طنازی"  طن تند و ھ ھس
قرار دارد. دارند"  خاصی" ان  سته از زن رالن در آن د ه ت خاص. و اين به اين معنا است ک ازی  با طن انی  اط می. زن به حي دم  تی ق که ترالن وق گذارد 

د ی دھ ای حياط را آب ه شلنگ می. عصر باشد و بتواند باغچه و موزائيکھ فيد است و او انگشت شصتش را روی دھن ا شلنگ آب س گذارد و آب را ب
ده. پاشاند فشار بيشتری بر روی خاک، موزائيک، درختان و گلھا می ترالن را از نزديک دي د. ام من دستان  ا بلن ه ب گرد ک ايی  به و ناخنھ انگشتانی فر
کوشد شود که آگاھانه در برطرف کردنش می اين يک عيب برای او محسوب می. شان دارد کردن آنھا سعی در برطرف کردن گردی کودکانه و ابلھانه

 عيب و نقص به چشم آيد؟  خواھد زنی بی آيا او می. تر و زيباتر جلوه دھد و به ياری بلند کردن ناخنھايش و زدن الک سپيد، آنھا را کشيده

 .)اند کنند که حتی به شفافيت ھم فکر نکرده اين کار را وقتی می(چرا؟  -زنند که انگار بی رنگ است اغلب از سفيد طوری حرف می. 67
يان می شود . 211 ا نما نه(اين قابل توجه است که سفيد گاھی در ھمان سطح باقی رنگھ ه) مثال روی رودخا اھی ن يا يک قرمز. و گ چرا يک سبز 

ا را نمی نامند؟ چرا سفيد، رنگ مخلوط با سفيد را مثال غليظ نشده می ن ک که زرد اي الی  د، در ح می کن سی ھا را ضعيف  ه روانشنا وط ب ين مرب د؟ ا کن
فاوت" کثيف"، "غليظ" شود يا منطق آنھا ؟ البته اگر برخی کلمات نظير  رنگھا می به ت گر  ا ا و غيره به کار برده شوند به روانشناسی مربوط می شود، ام

 ٭."گردد محسوسی منجر شود، خودش به رده مفھومی برمی

انزده می. آيد و وقت آبپاشی زير چشمی متوجه پنجره خانه ماست بينم عصرھا به حياط می ھاست که ترالن را می االن ھفته د و اين مرا ھيج م می. کن دان
"حسی ناشناخته"البته صفتی نادرست برای حس من است در واقع "  عجيب. "دھد پندارد و اين لذت عجيبی به من می که او گاھی مرا به جای ھيوا می

ه ن . تر است ای درست کلم ه اي ناخته"اينک ناخته می"  حس ناش ی ش ه راھ ا از چ رانجام دست از سرش دقيق ن س ه م ه است ک ردد، تالشی مذبوحان گ
 . گيرد ھای زندگی مرا دربرمی به واقع اين ناشناختگی خيلی از موارد زندگی و ناخودآگاه من و زمينه. دارم  برمی
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ه اذعان می  ويتگنشتاين از تفکرات اوليه در دوران گذر فلسفی: "گويد گفتاری بر ويتگنشتاين می بابک احمدی در پی ه اش، او به اين نکت ه نظري د ک ی کن
ژه. نادرست است" تصويری معنا ه اب د، و در نھايت ب ازگردد، چرا او متوجه شد که معنا امری نيست که در ذھن ما پديد آيد و تکامل ياب ای در جھان ب

ع نيست، و نمی سته و که معنای واژگان در بيشتر موارد محدود به يک مورد يا يک امر واق يق دان ه طور کامل و دق ژه ب يک اب ه  ا بازگشت ي ند ب توا
 .مطرح شود

ند به يقين چيزھائی را مستقيما نشان می. دھند چه معنايی می" قرمز، آبی، سياه و سفيد" اگر از ما بپرسند . 68 وط باش ا مرب ين رنگھ ه ا ن -دھيم که ب و اي
 ."توان ما برای تعريف معانی بيش از اين نيست: تمام چيزی است که ما قادر به آن ھستيم

 "*شود چون قرمز نيست يا زرد يا آبی؟ توان گفت سفيد به اين دليل سفيد خوانده می آيا می. 69
نام آبی می گردد آبی را بخوانيم آبی، کدام است؟ آيا به واسطه مفھومی که باعث می ه  ده ی ھستی شناختی خود آبی به رنگی ب ا پدي يم ي ی رس ھای بيرون

 بخشد؟ شود و اين بعد رنگی به نام آبی شکل می واقعيتھابی ارجاعی ما ھستند؟ يعنی آبی ھمانند سازی مفھومی با آسمان می
ه می" معنا در کاربرد" و در اينجا است که اصطالح  تاين جوان ه معنا می يابد در ذھن ويتگنش د و نظري ان را دگرگون می زن افيزيکی زب د ی مت ی. کن يعن
ان ھمچون فراشدی ذھنی و فکری در. داند ای ذھنی يا متافيزيکی ميان واقعيت و زبان می نظريه ای که معنا را رابطه که زب بيشتر مردم قبول دارند 

ين جھان نھايت اشاره ای است به امور واقعی و ابژه ما حرفی می. ھای ا که  انی  نان، زم ان آ تنی را می به گم ا م نويم، ي ا ش وانيم، چيزی از ذھن م خ
فھم. ويتگنشتاين عليه اين برداشت قيام و اعالم کرد که شناخت نه فراشدی ذھنی، بل توانايی است. است"دستيابی به معنا"يا " خود معنا" گذرد که ھمانا  می

ماعی و شکل ه اجت دگی واقعی، زمين دگی است پيش از آن که فعاليتی در ذھن باشد وابسته به فعاليت عملی، زن ی و. ھای زن يری ای عمل شناخت درگ
 ٭."ای توانايی انسانی است گونه

خيره می گاھی اوقات برای اينکه او را درگير حسھای اشتباھی نکنم پرده را کنار می وا نيست زنم و بی تفاوت به روبرو  ودم، ھي من ب نی  و. شوم، يع
کند يا نه؟ چندی پيش که مادر متوجه رفت و آمدھای پياپی ھيوا دانم عکس العمل او چيست و آيا با دستپاچگی آب را روی درختان ول می آن وقت نمی

 .بر پشت بام شده، از او سئوال کرد و ھيوا جوابھای متعدد داد
 !رفته بودم يک سری به کولر بزنم -
 !شير کولر خراب شده بايد يک شير براش بخرم -
 ! بابا کجاست پشت بام ھم نبود آچار فرانسه -
 !کی به آنتن دست زده -

ارم می ترالن ھم ديگر کمتر به حياط سر می ا عجله از کن ه ب نم، ک ه ميبي برادر خردسالش را گرفت ات او را در حاليکه دست  د زند و بيشتر اوق .گذرن
ه داخل رفت ه روزی سر صالحه از بچه. چندی پيش صالحه را ديدم که در حياط با ترالن روبوسی کرد و ب اد دارم ک ه ي ود و خوب ب ھای مدرسه ب

ه وفن خوابش برده بود و معلممان که ھر چه فکر می کالس حرفه انتوی سبزش ب ا از او انگشتر درشت و زشت و م دارم، و تنھ اد ن به ي کنم نامش را 
ه بيشتر فکر می. ( خاطرم مانده، با کتاب در دستش بر روی سر صالحه کوبيد تا ديگر سر کالس نخوابد با گرچه حال ک مان را در زمستان  کنم معلم

 )کنم شالی قرمز با گلھايی سبز که به دور خود پيچيده، تصويرسازی می

 ٭"کدام تجربه به من آموخته که می توانم قرمز را از سبز تشخيص دھم؟. 167

فيد و ام خوب بود حتما می اگر با صالحه ميانه ن س اوت بي ا تف جان ي ل و فن يان في فاوت م ندازه ت پرسيدم که با ترالن چه کار دارد چون تفاوت آن دو به ا
ه و آن صفات 145صالحه با ھيکلی نحيف و قدی در حدود . سياه است کل فرب ا آن ھي رالن ب ار ت ر در کن ايی ف الد و موھ رج مي دی ب به بلن اغی  و دم

 .برجسته در قابی خاکستری تصور کنيد تا خود به اين ناھمگونی پی ببريد
 ام که سايه يک سيب  ھای ھنرآموزان قرار گرفته آورم که در مقابل نقاشی موارد زيادی را به ياد می

، و در مقابل پرسشم که چرا سايه شیء روی زمينه سياه يا خاکستری آميزی کرده ھای گوناگون، سياه يا خاکستری رنگ يا يک شیء را بر روی زمينه
 !اند که مگر سياه يا خاکستری نيست شود؟ نگاه کرده و پاسخ داده می

ورد نظر رويت می چگونه می ه محل م ور ب دم توان مطمئن بود که اين سايه رنگين است و رنگی که در پی عدم رسيدن ن ه ع ديل ب سايه را تب گردد، 
به ای بيفتد سايه ه به طور مثال اگر سايه يک مداد بر روی يک ميز قھو. کند تر می کند بلکه تنھا رنگ زمينه را تيره نور يعنی سياه يا خاکستری نمی ای 

 .آورد نه سياه يا خاکستری ای تيره به وجود می ه رنگ قھو

وا است، با آقای نيکويی ھمسايه 5:30چندی است که ھيوا سرپرست يک تراشکاری واقع در رودھن شده است و صبحھا ساعت  مان که صاحبکار ھي
وا از. بيشتر مواقع با زنان در حال رفت و آمد است. بينم ترالن را گاھی می. آيد شوند و شبھا نيز دير به خانه می راھی کار می تقريبا ديگر ترالن و ھي

 : اما مادر سر شب يکباره رو به پدر کرد و گفت. اند دايره فکری من بيرون رفته
 .از خانم زارع شنيدم که ترالن فردا شب عقدکنانش است -

ند"  طنازی خاص"و اين يعنی ھيوا بايد به دنبال دختری با  بی ھميشه نظرش را جلب ک ای آ پيد و گلھ ادری س با چ به. بگردد يا شايدم دختری  گرچه 
 . کند واقع ھيچگاه ندانستم ھيوا ترالن را چه رنگی معنا می
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 دريچه
 
 .)مانی ب( شاده 
ند ھا می است که صدايش شبيه صدای يک ساز در خاطره) ای نيجريه -انگليسی(ھای پاپ  يکی از خواننده Sade Adu»  شاده« . ما

سنگين و سبک در دو نسخه . از شاده Hang on to Yor Loveاين شما، و اين ترانه . زيبا، گرم و پراحساس

In Heaven's name why are you walking away? 
Hang on to your love. 

In Heaven's name why do you play these games? 
Hang on to your love.  

 
 )سر ھرمس مارانا( گور گوربه 

ه دانند و خوش ترين رمان ايشان می ترين و در عين حال کامل گوِر آقای فاکنر را معمولن ساده گوربه ه ترجم ندری را نشر ی گران بختان ای درياب در آق ق
به زور جلو می گور قصه گوربه. تر از اين ترجمه کرد شد به را نمی As I Lay Dying. چشمه به چاپ چندم رسانده است ه  که. رود ای است ک و  جل

ای. رسانند طور باالخره جنازه را به مقصد می شود چه تا جايی که باورتان نمی. دارد و يک قدم به جلو رود، انگار دو قدم به عقب برمی نمی ول آق به ق
ه ھر فصل، نام يکی از راوی. شود گی آن تا حدی فريبنده است و دقايق و ظرايف آن غالبن در نگاه اول آشکار نمی دريابندری، ساده ين ھای چندگان ی ا
قاطع روايت ای فقط، قصه را جلو می ای، واقعن ذره ھايی که ھرکدام ذره روايت. پاافتاده را بر خود دارد خط روايی پيش اقن خبری از ت ھا و برند و اتف

سخه. ی آقای فاکنر بوده باشد گاس که اصلن ھمين برگ برنده. ھايی که انتظارش را داريد، در آن نيست تناقض ما در ن لد و ا طراح ج که من دارم،  ای 
ِی بی. آور داستان را درک کرده است نژاد است که به طرز عجيبی فضای خسته و مالل تصاوير کتاب، خانم مريم حسن ن رنگ کاھ که اي خود نيست 

ن رنگ. فيگور روی جلد، در قياس با فضای رمان، اين ھمه در جای خودش قرار گرفته است ھای شبه اِی ِچرِک لکه مقوای بازيافتی، و قھوه يد ھمي با
پيا داری می خوانی، فضاھا و آدم و حال و ھوای جلد کتاب باشد که وقتی ماجرا را می نی ھا و رودخانه و جسد و حيوان را اين ھمه انگار با فيلتر س .بي

لد و طرح  است، طراح ھوشمند و نکته گوِر آقای فاکنر، نه تنھا شانس بزرگی بابت مترجم آورده گوربه فت ج يز در انتخاب رنگ و با ھا و سنجی را ن
 . تصاويرش به خود ديده است

 

 
 )مھدی انصاری( ھا درباره رنگ 

با پي ھايي است كه ويتگنشتاين در ھيجده ماھه يادداشت"  ھا درباره رنگ" تان و  ي گلس ه ليل ا ترجم ته و ب مرگ نوش تاري از بابك احمدي ي پيش از  گف
 .توسط نشر مركز به چاپ رسيده است

شده است،حرف مصاحبه"  بازپسين گفتگو" جام داده وپس از مرگش چاپ  ل سارتر ان ه يي كه بني لويي با ژان پ ستاري ترجم ه جالل  نيدني ك ھاي ش
 .كرده و از نشر مركز به بازار آمده است

 
 )ميثم صدر ()طنزھاِی وودی آلن(بال و پَر  بی 
 

ته اين کتاب مجموعه. ريز آن را در قطع ِ جيبی منتشر کرده محمود مشرف آزاد تھرانی کتاب را ترجمه و نشر ِ ماه تان و نوش دين داس ست از چن ِی ای 
 .که خيلی وقت است براِی خودش تبديل به يک ژانر ِ مستقل شده -آور و طنزی وودی آلنی  کس، با تنوعی شگفت جا و ھمه کوتاه از ھمه

... 
د خورد، و بعد، وقتی َحَشری شديد، می دھد، با شما شام می ھاِی بارتوِک خود را به شما امانت می يک دختر با صد دالر صفحه با. گذارد تماشايش کني

يوِی اف صد و پنجاه دالر می م، راد ه ھ بيده ب اتی نصيب توانيد چس ن عملي با سيصد دالر چني يد و  بزه: شود تان می ام گوش کن ودِی يک دختر ِ س ِی يھ
د می کند که شما را در موزه اندام، وانمود می نارک درن بلن د، می ِی ھنرِ  م که رساله کن سانس ِی فوق گذارد  ما را در يک لي ن ش د، در ااِلي اش را بخواني

ه خودکشی می َجَدِل پُرجيغ و داد بر سر ِ برداشِت فرويد از زن شرکت می ظاھر ب شيد، ت ته با د  دھد و بعد ھر طوری که شما دوست داش يک شِب -کن
 .ھا، کالھبردارِی کامل، شھر ِ بزرگ، نيويورک کامل براِی بعضی
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 )نگين(درستايش شرم 
 )شناسی حس شرم در ايران جامعه(درستايش شرم 

 ی حسن قاضی مراد نوشته
 ١٣٨٣چاپ اول -نشر اختران

 
خود و در،ی حس شرم تجربه در.رنگ خشم و عصيان. سرخ است،رنگ شرم ست؛ خود،پی آن سرخی حاصل خشم به  خود ا ه  به عصيان علي ل   تماي
 .يا طبق و يا يک ملت، و چه يک گروه،ی يک فرد چه به مثابه
 !نمايد اين سرخی رو چه کمياب می از ھمين

 .شويم ايم و چه کم سرخ می آن ھم برای ما ايرانيان که چه بسيار از نگريستن به خود و نقد خود گريزان
 . با حس گناه و حس تقصير و حس اشتباه نشان داده شود، ابتدا سعی شده تمايز حس شرم ،در اين رساله

 .عنوان تمايز اصلی ميان درک سنتی و نوين از حس شرم تاکيد شده است ی حس شرم به انگيختگی درونی فرد در تجربه سپس بر موضوع خود
 .ھای سنتی ايرانيان از حس شرم در قلمرو فرھنگی مورد توجه قرار گرفته و ارجاعاتی به متون کالسيک دارد بطور مختصر دريافت

 .اجتماعی ايران و چگونگی تحقق آن در فرد و جامعه مورد توجه قرار گرفته است-در پايان جايگاه شرم در قلمرو سياسی
 . صفحه بيشتر ندارد١۴۴اين کتاب خوان 

 
 )نيما دارابی( رساله ھای ميرزا ملکم خان ناظم الدوله 

 .1381حجت هللا اصيل، نشر نی، : گرد آوری و مقدمه
ی شک. ملکم خان از تئوريسين ھای جنبش مشروطه و از دولتمردان با نفوذ در عھد قاجار بوده است وی از پيام آوران مؤثر تجدد در ايران بوده و ب

رده است وب ک ايی را مکت .از نخستين روشنفکرانی است که در تاريخ معاصر ما از اصالح ساختار سياسی و اداری سخن گفته و چنين روشنگری ھ
 .اين کتاب با شرحی بر زندگی او، وجوه گوناگون انديشه اش را در قالب بيست و پنج رساله گرد آورده است

 
 )بھار ()Cello Songs For Silence(ھای سکوت  نغمه 

شرقی و). Andrea Bauer(ای مسحورکننده از آندرا باور  موسيقی ذيری از فضای موسيقی  ن و تأثيرپ ه موسيقی جاز و مشرق زمي تياق ب با اش او 
 .ھای سکوت حاصل کشف ھويت واقعی باور در زمينه آھنگسازی است نغمه. سل رو آورد سازی برای ويلن اشعار موالنا، به آھنگ

ه باور به صورت مکتوب بيان می اره جنب وم درب دگارش صحبت می دارد، موسيقی اين آلب ا آفري تزاج او ب می و ام اگون روح آد د ھای گون ار: کن از ايث
، از وسعت جھان و تھی بودن آن)آرزو(، از اشتياق معبود )روندو برای گنگاجی(، از رقص زندگی )شرقی(، از شور يکی شدن )ای برای الی نغمه(

 ).آشکار(بدون آفريدگار 
 .دھد ھايش جان را صفا می سل است و نغمه آلبوم پر از موسيقی خوشبوی ويلن

 
 )سورا( سير 

   )Journey( سير : عنوان مجموعه 
 مسعود شعاري و كريستف رضائي: اثر 

 78 - 79: سال ضبط 
 

 )آرانژمان( ، كريستف رضائي ) گيتار الكتريك( ، مانو كودجيا ) تبال ( ، درشن آنند ) سه تار ( مسعود شعاري : نوازندگان 
 حضور ، سير ، شور عشق ، سوز و گداز ، فرح انگيز: قطعات مجموعه 

سه( اين مجموعه از اولين قطعات موسيقي تلفيقي تشكيل شده است كه بر مبناي سوال و جواب بين سه فرھنگ موسيقايي گوناگون و سه ساز مختلف 
شته. حركت مي كند) تار ، تبال، گيتار الكتريك  مسعود شعاري آھنگساز اين مجموعه، اولين تجربه ي موسيقي تلفيقي خود را در اين اثر به نمايش گذا

 .است
نام مده است دانست"  سير"شايد بتوان يكي از ارزنده ترين قطعات اين مجموعه را، قطعه اي كه به  اط. آ ه داراي تمي كردي است و در نق ين قطع ا

 .مختلف از ضد ضرب ھا و ديگر تكنيك ھايي كه گواه گذر اثر از شكل سنتي خود به شكلي نو است، استفاده جسته است
 .اميدوارم بعدا بتوانم بخشي از اين قطعه را به صورت شنيداري در اختيارتان قرار دھم
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 ی آخر صفحه

 عربی
 

 
 

ه مدرسه ساعتی ک بود، جز  وت  برادران مسيحی پسرھا را آزاد می خيابان ريچموند شمالی چون کور بود ھميشه خل ه. کرد ی  ه يک خان ی ی دو طبق
ه می خانه. کرد ھا جدا می خالی در انتھای خيابان بود که زمين چھارگوش ُدورش آن را از ھمسايه ان ک ان شريفی در ھای ديگر خياب چه مردم تند  دانس

 .کردند ای آرامشان به ھم نگاه می ه ھای قھو کنند، با صورت ھا زندگی می آن
ه از مدت. ی ما که يک کشيش بود، در اتاق پذيرايی پشتی مرده بود مستأجر قبلی خانه ه ھوايی ک ون در ھم ود اکن ه ب ا گرفت وی ن بودن ب ی ھا محبوس 

ھايشان نم کشيده بود و ميانشان من چند کتاب شوميز پيدا کردم که صفحه. ی کھنه بود اتاق خالی پشت آشپزخانه پر از کاغذ باطله. ھا جريان داشت اتاق
ھايش زرد اين آخری را بيشتر دوست دارم چون ورق. »ھای ويُدک يدادداشت«و »  مسيحی مؤمن«والتر اسکات، و »  رئيس دير«: تاب برداشته بودند

ه. بودند د بوت ه يک درخت سيب در وسط و چن ر يکی از آن باغ خودروی پشت خان من زي ه  نده در اطرافش داشت ک ه ی پراک ی زده ی زنگ ھا تلمب
اث اش ھمه او کشيش بسيار نيکوکاری بود و در وصيتنامه. ی مستأجر مرده را پيدا کردم دوچرخه بود و اث ه گذاشته  رای مؤسسات خيري پولش را ب ی 

 .اش را برای خواھرش خانه
د رسيد، ھنوز شاممان را تمام نکرده بوديم ھوا تاريک می روزھای کوتاه زمستان که می ھم جمع می. ش بان دور  قتی در خيا نه و ديم خا رنگ ھا تيره ش

ند بود و چراغ. شده بود دمی  ه رنگ بنفش دم االی سرمان ب ان فانوس آسمان ب ه سوی آن دراز می ھای کم ھای خياب د نورشان را ب سرد. کردن ھوای 
به کوچه. پيچيد صدای فريادھايمان در خيابان ساکت می. انداخت کرديم که صورتمان گل می رد و آنقدر بازی می نيشمان می ا را  ان م ھای مسير بازيم

به در پشت باغ گذشتيم، و از آن ھا می کشاند و بايد از داالن مشت و لگد قبايل وحشی کلبه ھا می ِگلی تاريک پشت خانه ا  ه چال ج اريکی ک ھای خيس ت
کردد يا از سگگ يراقش آھنگ در کشيد و قشو می رانی اسبش را دستمال می ھا درشکه ھای بدبوی تاريکی که در آن داد؛ و اصطبل خاکسترشان بو می

ان برمی. آورد می ه خياب قتی ب نايی پنجره و شتيم روش ود ی آشپزخانه گ رده ب ر ک شان را پ چ می. ھا پاگرد ويم را سر پي گر عم ان ا اريکی پنھ ديم در ت دي
د شديم تا به سالمت وارد خانه می می کان دم در می. ش ھر َمنگن روی پل چه خوا صدا می يا چنان چايش  رای خوردن  برادرش را ب مد و  کرد، سرک آ

شديم و از تاريکی بيرون ماند تسليم می رود و اگر می ماند يا تو می شديم ببينيم می منتظر می. کرديم کشيدنش را به سر و ته خيابان از تاريکی تماشا می
ه می ای پل ديم و پ ی آم ه منگن م ان می. رفتيم ھای خان ه خواھرش منتظرم ه از الی در نيم وری ک تاد و ن ی باز می ايس ان م دنش را نش د طرح ب .داد تابي

ه سرش می ردن سر ب ه پيش از اطاعت ک رادرش ھميش ار نرده ب ن از کن اه می گذاشت و م ا خواھرش را نگ ردم ھ اب. ک دنش ت ا جنبش ب يراھنش ب پ
 .داد ی نرم موھايش به ھر سو لنگر می خورد و بافه می

اه می کشديم و دِر خانه من ھر روز صبح کف اتاق پذيرايی جلويی دراز می ده چون کرکره. کردم شان را نگ بود دي يده  ايين ارسی کش ا يک اينچی پ  ت
دم و کتاب به سرسرا می. شد گذاشت قلبم از جا کنده می ی درشان می تا پا روی پاشنه. شدم نمی بالش راه می ھايم را برمی دوي شتم و دن ادم دا ار. افت ين ک ا

 .ی من ی اتفاقی رد و بدل نکرده بودم و با وجود اين اسم او مثل فراخوانی بود برای دل ديوانه وقت با او جز چند کلمه ھيچ. ھر روزم بود
بازار می ھا غروب زن شنبه. خيال او حتی در جاھايی که بيشترين دشمنی را با احساس عاشقانه داشتند ھمراھم بود سته عمويم به  دادی از ب ھا رفت، تع

م از خيابان. کردم را بايد من برايش حمل می ی می با ھ مردان مست و زن ھای نوران تيم و از  نه می گذش ه زدن ت د و ھای سرگرم چان ان ب خورديم، مي
اگرد مغازه گويی بيراه ازارگرمی ش ھای ب ا و فرياد پای بشکه ھای کارگرھ ه  قب می ھايی ک خوک مرا ر از گوشت صورت  ستادند و آوازھای ھای پ اي

ھای سرزمين پدری ی گرفتاری ای درباره يا ترانيه ]2[ی اُدانووان ُرسا  درباره ]1[»  کام آل يو«ی  گردی که تصنيفی در مايه تودماغی خوانندگان دوره
به من می. خواندند ما می ند اين سر و صداھا با ھم يک احساس واحد در مورد زندگی  ان تصور می: داد سالمت از مي ه  شراب مقدسم را ب ام  کردم ج

ر از چشم. فھميدم به زبانم می آمد ھا نمی ھای عجيبی که خودم چيزی از آن اسم او ھنگام خواندن دعاھا و مدح. دھم انبوه دشمنان عبور می ھايم اغلب پ
نم می) دانستم چرا خودم نمی(اشک بود  به دام بم  ده فکر نمی. ريخت و گاھی انگار سيلی از قل ه آين اد ب ا ھيچ نمی. کردم زي تم آي حرف دانس ا او  وقت ب

رايش بگويم توانستم از عشق ديوانه زدم چطور می خواھم زد يا نه، يا اگر حرف می که حرف. وارم ب بود  ل چنگی  ما جسمم مث ل ا ھا و حرکات او مث
 .کرد انگشتانی با تارھای آن بازی می

ه نمی. جا مرده بود يک شب به اتاق پذيرايی پشتی رفتم که کشيش آن مد شب بارانی تاريکی بود و ھيچ صدايی در خان ی يکی از ی شکسته از شيشه. آ
ين می پنجره نيدم ھا صدای برخورد باران را با زم ياپی آب در کرت سوزن. ش ز پ ازی می ھای ري د ھای خيس ب ا پنجره. کردن چراغ ي من  پای  ر  ی زي

بادا ی حس انگار ھمه. ديدم خوشحال بودم که آنقدر کم می. درخشيد روشتی از دور می ه م ن احساس ک ا اي من ب ھايم ميل به پنھان کردن خود داشتند که 
 »!ای عشق! ای عشق«: ھايم را به ھم فشار دادم تا به لرزش افتادند و بارھا زير لب گفتم شان بدھم کف دست از دست

به . دانستم چه جوابش بدھم اولين کلماتی که گفت چنان گيجم کرد که نمی. عاقبت با من حرف زد ا  م. روم می»  عربی«از من پرسيد آي يادم نيست گفت
 .خواست برود خودش خيلی دلش می. گفت بازاری ديدنی است. آری يا نه

جيمز جويس
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 »رويم؟ پس چرا نمی«: پرسيدم
کری برپاست تواند برود چون ھمان ھفته در صومعه گفت نمی. چرخاند ای را مرتب دور مچش می زد النگويی نقره موقعی که حرف می .شان مجلس ذ

سر يکی از نرده. ھا تنھا بودم کردند و من کنار نرده ھايشان با ھم دعوا می برادرش و دو پسر ديگر داشتند سر کاله يخ  ه م بود و دستش را ب ه  ھا گرفت
سِت روی جا موی سرش را روشن می افتاد و آن ی ما روی قوس سفيد گردنش می نور چراغ جلوی خانه. سرش را طرفم خم کرده بود ه د د ب کرد و بع

 ...افتاد روی يک طرف پيراھنش می. تابيد اش می نرده
 ».برای تو خوب است«: گفت
 ».آورم من اگر بروم برايت يک چيزی می«: گفتم

کرد ھای بی چه حماقت خراب  عد از آن شب  را ب م می. شماری افکار خواب و بيداری م م کننده خواست روزھای خسته دل ابود کن ده را ن کار. ی باقيمان
ل می ای که زور می ھا در اتاقم و روزھا در کالس، تصوير او بين من و صفحه شب. برد ام را سر می مدرسه حوصله ھای زدم بخوانمش حاي شدو ھجا

تار می رسيد و مرا در طلسمی مشرق برد به گوشم می ی عربی در سکوتی که روحم از آن لذت می واژه ه. کرد زمينی گرف نبه ب شب ش تم  ازه خواس اج
ندادم. ھا نداشته باشد زن عمويم غافلگير شد و گفت اميدوار است ارتباطی با فراماسون. بازار بروم دم صورت. در کالس چند سؤالی بيشتر جواب  دي
ھيچ. توانستم افکار پريشانم را جمع کنم نمی. او ھم گفت اميدوار است شروع به تنبلی نکرده باشم. کم مھربانيش را از دست داد و اخمو شد معلممان کم

ه می حوصله ازی بچگان به چشمم ب ند  شده بود ل  خواھم حاي ين من و دل بازی بچه ی امور جدی زندگی را نداشتم، که حاال که ب د،  نه آمدن ای زشت و گا
 .يکنواخت

روم صبح شنبه به عمويم يادآوری کردم که شبش می داد می. خواھم به بازار ب سی سرسرا داد و بي ای جالبا اله می داشت پ رس ک ال ب .گشت کرد و دنب
 ».دانم آره پسر، می«: مختصر جوابم داد

ھوا. بدخلق از خانه بيرون آمدم و آھسته به طرف مدرسه رفتم. توانستم به اتاق پذيرايی جلويی بروم و پای پنجره دراز بکشم چون در سرسرا بود نمی
 .داد بدجور سرد و مرطوب بود و دلم گواھی بد می

اق نشستم و مدتی به ساعت زل زدم و وقتی تيک. ھنوز زود بود. وقتی برای شام به خانه آمدم عمويم ھنوز نيامده بود رد از ات تاکش اعصابم را خرد ک
ی جلو، دوستانم از پنجره. ھای بلند سرد دلگير خالی آزادم کردند و آوازخوان از اتاقی به اتاق ديگر رفتم اتاق. ھا را گرفتم و باال رفتم پله. بيرون آمدم

نه پيشانيم را به شيشه. رسيد فريادھايشان ضعيف و نامشخص به گوشم می. را سرگرم بازی در خيابان ديدم به خا ه او ی سرد تکيه دادم و  تاريکی ک ی 
چراغ را پوش زاييده ای شايد يک ساعتی آنجا ايستادم و چيزی نديدم مگر قامت قھوه. کرد خيره شدم در آن زندگی می ور  ی خيالم را و رد نامحسوس ن

 .ی پايين لباسش روی قوس گردن و دست روی نرده و لبه
ه ی يک امانت آن پيرزن وراج که بيوه. وقتی دوباره پايين آمدم خانم مرسر را ديدم که کتار آتش نشسته بود بر باطل رای يک امر خير تم فروش بود، ب

د. ھای سر ميز چای نداشتم گويی ای جز تحمل غيبت چاره. کرد جمع می باز عمويم نيام يد و  شد. شامم بيشتر از يک ساعت طول کش د  انم مرسر بلن خ
ود. تواند بيشتر بماند برود و معذرت خواست که نمی او. ساعت از ھشت گذشته بود و دوست نداشت ديروقت بيرون باشد، چون ھوای شب برايش بد ب

حيف که شايد اين شب عزيز مجبور بشوی بازار رفتنت را کنار«: عمويم گفت زن. ھای گره کرده شروع به گز کردن اتاق کردم که رفت، من با مشت
 ».بگذاری

کان شنيدم که با خودش حرف می. ساعت نه صدای کليد عمويم را در قفل در سرسرا شنيدم پالتو او ت ر سنگينی  را زي ه جالباسی سرس شنيدم ک زد و 
روم. توانستم معنی کنم ھا را می اين عالمت. تکان خورد بازار ب ه  د ب ول بدھ ردم پ ود. نصف شامش را بيشتر نخورده بود که خواھش ک ه ب .يادش رفت

 ».اند اند و ھفت پادشاه را ھم خواب ديده مردم االن خواب«: گفت
 ».ای توانی پول بدھی بگذاری برود؟ تا بوق سگ بيدارش نگه داشته نمی«: عمويم تشرش زد و گفت زن. ام نگرفت خنده

ن ضرب. خواھد که يادش رفته است عمويم گفت معذرت می که می گفت اي ول دارد  ديمی را قب د المثل ق ار و«: گوي دام شود ک خرف، گر م ردد  چه گ ب
سبش«بار ديگر گفتم پرسيد  خواھم بروم و وقتی يک پرسيد کجا می»  .عديم شود بازی ا ا ده»  بدرود عرب ب يرون را خوان شپزخانه ب ه از آ عی ک ام؟ موق

 .کرد ھای اول شعر برای زنش می آمدم داشت شروع به خواندن مصراع می
ورين  لنگ ]3[فل رفتم و ش م گ م در چنگ دم را محک تگاه ش ی ايس اکينگم راھ ان ب دن خيابان. انداز از خياب ور از دي ن از ن دار و روش ر از خري ای پ ھ
تم روی يک صندلی در واگون درجه سه. افتادم ھای گازی به ياد منظور سفرم می چراغ خالی نشس أخيری تحمل. ی قطار  د از ت ته بع طار آھس پذير، ق نا

ه نه از ايستگاه بيرون آمدو از ميان خان خراب و و از روی رودخا ستگاه وستلند رو عد. زن خزان گذشت ی چشمک ھای  به درھای واگون ه در اي ای 
دم. ھا کنارشان زدند و گفتند قطار مخصوص بازار است ھجوم آوردند، ولی دربان ھا مان سکوی. در واگون خالی، تک وتن نار  عد قطار ک قه ب ند دقي چ

ساختمان بزرگی پيش رويم بود که آن اسم جادويی. ی روشن ساعتی ديدم ده دقيقه به ده است پياده شدم و روی صفحه. ای ايستاد بندی شده چوبی سرھم
 .کرد رويش خودنمايی می

ته می ه نظر خس که ب يل ھيچ ورودی شش پنسی پيدا نکردم و از ترس اينکه بازار بسته شود به مردی  ه از الی چارم ا عجل شيلينگ دادم و ب يک  مد  آ
د ی غرفه تقريباً ھمه. خودم را در تاالر بزرگی ديدم که دورتادورش تا نصف ارتفاعش نمايشگاھی درست کرده بودند. چرخانی وارد شدم ھا بسته بودن

باز چند نفری دور غرفه. ترسان تا وسط بازار رفتم. سکوتش برايم مثل سکوت کليسا بعد از يک مراسم بود. و بيشتر تاالر تاريک بود نوز  ھايی که ھ
انتان  ای که رويش با چراغ جلوی پرده. بودند جمع شده بودند ه ش د کاف ته بودن سرگرم شمردن پول] 4[ھای رنگی نوش رد  يک سينی دو م خل  ھای دا

 .ھا گوش کردم به صدای افتادن سکه. بودند
دم در غرفه خانم. ھای چايخوری گلدار را ورانداز کردم ھای چينی و سرويس ھا رفتم و گلدان ام، جلوی يکی از غرفه موقعی که يادم آمد برای چه آمده
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 .ھايشان گوش سپردم اختيار به حرف شان توجھم را جلب کرد و بی ی انگليسی لھجه. جوانی با دو جوان خوشپوش گرم بگو بخند بود
 »!اُه، من ھيچ چنين حرفی نزدم«
 »!اُه، چرا زدی«
 ».اُه، ولی من نزدم«
 »اين خانم آن حرف را نزد؟«
 ».خودم شنيدم گفت. چرا«
 »!دروغ است... اُه، اين ديگر«

د انگار فقط می. خواھم چيزی بخرم؟ از لحنش خوشم نيامد خانم جوان چشمش به من افتاد و طرفم آمد و پرسيد می ه. خواست رفع تکليف کن ه ب عاجزان
 ».نه، متشکرم«: ھای مشرقی در دو طرف ورودی تاريک غرفه ايستاده بودند نگاه کردم و زير لب گفتم ی بزرگی که مثل نگھبان دو خمره

سرش را. ی ھمان حرفشان را گرفتند ھا را عوض کرد و پيش آن دو جوان برگشت و دنباله خانم جوان جای يکی از گلدان باز يکی دو بار خانم جوان 
 .چرخاند و نگاھم کرد

د ام را به جنس فايده است باز جلوی غرفه ايستادم تا عالقه دانستم ايستادنم بی با اينکه می ازار. ھايش جديتر به نظر بياي به وسط ب تم و  ته برگش د آھس بع
رد صدايی از ته نمايشگاه شنيدم که خاموش شدن چراغ. دو پنی دستم را ھم روی شش پنی جيبم انداختم. رفتم امالً تاريک. ھا را اعالم ک االر ک سقف ت
 .شد

 .ھايم از درد و خشم سوخت چشم. ی غرورم ديدم به تاريکی باالی سرم نگاه کردم و خودم را بازيچه و مضحکه
 

  1384، برگردان حسن افشار، نشر مرکز، چاپ سوم )ھای کوتاه دو قرن اخير ترين داستان برجسته(جيمز جويس، يک درخت يک صخره يک ابر 

]1[ come all you 
 آزاديخواه ايرلندی ]2[
 ی دو شلينگی سکه ]3[
 کاباره ]4[
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وم است قاپ...« تی محت از دارای سرنوش ال نھاده. ب انس و اقب ر ش اس را ب ه اس انی ک را سرنوشت کس وده  زي ن ب د چني درت. است ان ه ق راد ب ن اف اي

عت مانده اوراء طبي يا م قوای طبيعت  ند تاثيرگذارنده انسان بر طبيعت توجه نکرده، منتظر معجزه  ته و فقط. ا صورت نگرف ن معجزه  بديھی است اي
ه شود از دست می باز اوقاتش را به انتظار روزی که اقبال به او رو کند و برنده  چنانکه قاپ. است انتظار را جانشين عمل کرده  درت خالق د و از ق دھ

 . گيرد ای نمی فکر و عملش بھره
بوده برد که برای پرورش استعدادھا و لياقت ای بسر می چون در جامعه. باز به نحوی قربانی اوضاع و احوال جامعه خويش است قاپ جالی ن ھای او م
شه می او قاپ. دارد»  لومپنی«و به ھمين سبب اغلب با کار بيگانه است و زندگی انگلی و . است يله اعا برای بدست آوردن بازی را يک وس د و  شناس

ی. رود شود و به محبس می دھد، مجازات می کفاره می –ستيزد  قوت اليموت خود در قلب جھنم جھل و جنايت می د و قدرتمندان ای ثروتمن کن از دني لي
 . باز گاھی صيانت ذات است نه ارضای تمايالت به اين اعتبار انگيزه قاپ. خبر است که برای کسب لذت از ھيچ عملی دريغ ندارند بی

لت، بريج چرا که به باشگاھھای خصوصی شبانه دعوت نمی. شکلی پاسدار فرھنگ بومی است پول به باز عامی و کم قاپ ر، رامی، رو شود و از پوک
د استراگانف، شنيسل، استيک، شامپاين و ھنسی را نمی آورد و بيف سر درنمی… و امبو و. شناس س، م درول، تويست، ھوالھوپ، وال ا، راک ان چاچ

 . گيرد کريسمس و ژانويه را به عنوان اول سال و عيد قبول ندارد و جشن نمی. رقصد تانگو نمی
ور  قاپ ذايش عدسی و چغورپغ از غ يردون و کله –ب يراب و ش ه و جيگرک و لرزونک  س ل –پاچ اده ورزشش مي ن، کب نا رفت  زدن، سنگ گرفتن، ش

ات  – گرفتن  گرفتن و کشتی بک  آالت موسيقی –رقصش شاطری، رقص جاھلی، رقص م ی و دن ار و ن گی ) تنبک(اش ت ره زن آوازش غزل –و داي
مه خوانی، سينه عزايش نوحه –ھای حماسی ترسيم کردن  کشی و صحنه اش شمايل نقاشی –باغی، غزل خراباتی  کوچه لم و زنی، زنجيرزنی، ق زنی و ع

نداختن است وروز را اول سال می. کتل و مشعل و حجله براه ا د ن سيزده عي نبه سوری،  د و جشنھايش را در روزھای چھارش شعبان، بدر، نيمه شناس
 .دارد سوران برپامی ختنه
بازی می  قاپ تند بازی در اعماق جامعه جريان دارد و توسط مردمی  نه ھس خالق فرھنگ عاميا م  وق و ھ ھم مخل ه  ازی. شود ک ردم در حين ب ين م ا

 .کنند معتقدات، اخالقيات، خرافات، موھومات و زبان خود را بيان می
تک تکشان راه زوال. زبانی است زنده و زاينده که از قدرت خالقه جمع بارور می شود –بازان، زبان مردم کوچه و بازار است  زبان قاپ جمعی که 

 .پيمايند اما جمعشان جاودانه در عرصه ھستی خواھد ماند ابدی را می
ی زال و ب حفظ اين زبان بيشتر به اين علت اھميت دارد که از پشتوانه فناناپذير قدرت جمع برخوردار است، به عبارت ديگر چون نيروی جمع، به الي

راھم می متل –ھا  مثل –اصطالحات  –آوری لغات  بدين لحاظ جمع. انتھا دارد دگان ف رای آين عام عوام، سرمايه عظيمی ب ند ھا و رسوم  ا بتوان اورد ت
 .ارزش تاريخی، فرھنگی و قومی خود را بشناسند

ه  ان عاميان ردم سينه –اگر حفظ زب ھا و ھجرانھای م سردگيھا، حرمان شاديھا، اف ا،  انه غمھ ردارد  سوخته و زحمت که افس شيده را درب د، –ک تحقق ياب
ه خود پيشبرد فرھنگ و نسلھای آينده در روابط و مکالمات روزمره ايل بنوب ين وس ه داشتن ا شت، ک د دا شان وسايل بھتر و بيشتری در دست خواھن

 »...کند تر می تمدن آنان را آسان
 
 . ، انتشارات رواق تھران1350بازی در ايران، حسين جھانشاه،  ی چاپ دوم قاپ از مقدمه -
 ) الخط با حفظ رسم(
 .ی متن است عنوان از انتخاب کننده*
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 يه؟ کجاش بازی] از[کجاش جّديه؟ ] تا[
 

 
 

 

 
 پيشا يُکم

 
ھا  بود که آن تر ھم اين می شايد به! دانند البته اند می ھا که دفتر اختصاصی ِ وزير ارشاد را ديده آن: شود نيازی که بعدن در متن مورد نياز واقع می پيش

دانند را  ھا که نمی آندادن به  ی پاسخ دانم و حوصله ام که می ھای ی آن جا که من از دسته ولی از آن. دانند بپرسند ھا که می دانند بروند از آن که نمی
دانند ھی نروند از  ھا که نمی گذارم که ديگر آن جا می خواھند از من ِ داننده بپرسند، پشاپيش ھمين گانی که می داننده ام را برای آن نمی ندارم، دانسته

 دانند، بدانند؟ ھا که می و تازه از کجا معلوم است که آن. دانند بپرسند ھا که می آن
 
 
 يُکم
 
١. 
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شمارش معکوس ماکروويو گويی از آن ِ بمبی ساعتی است که اگر . ای برای خودش ساخته شمار ماکروويو بازی اين زن با شمارش معکوس ثانيه
شود ولی در  او مشغول کار خودش می. اّما مزه ھم نمی دھد که پای ماکرو ويو بايستد. خودش به صفر برسد و بوق بزند، بمب منفجر می شود

 .ی اوست ھای روزانه اين يکی از بازی. کند رساند و روی آخرين ثانيه ماکروويو را متوقف می ی آخر خودش را می لحظه
 
٢. 

جور است که وقتی سوار اتوبوس  بازی پسر اين. بخواند  ...اين پسر ھميشه کتابی ھمراه خودش دارد تا در مسيرھای طوالنی يا ترافيک يا معطلی و
ی آخر  او می خواھد ببينيد تا آن لحظه. کند اش را متوقف نمی اش برسد، کتاب خواندن شدن گاه يا محل پياده يا سواری است و نزديک است به ايست

 .تواند بخواند قدر ديگر از کتاب را می چه
 
٣. 

صدای گنگی به گوش-و-شان سر ھا که از پشت مخصوصن آن. کند ھا نگاه می ھای روشن خانه گردد، به پنجره اين جوان ھرشب که دارد به خانه برمی
 .ای بسازد ھا قّصه بازی او اين است که برای ھرکدام از اين پنجره. رسد می
 
۴. 

که پاکت باز شود تا  شود برای اين ھايی ھست که کنده می ھای نايلونی تکه باالی ھر دو ور اين پاکت. دی است ھای ضدخش سی بازی ِ اين آقا با پاکت
قدر  کند به کشيدن ھر تکه از دو طرف تا ببيند چه کند، بعد شروع می ھای باريک نايلونی را می اين آقا اين تکه. شان گذاشت دی درون بتوان سی

 .ی نايلونی پاره شود که تکه تواند آن را بکشد و درازتر کند، بدون اين می
 
۵. 

ی کافی از اين اندازه شان به اما اگر به ھرکدام. ھای محافظ لوازم الکترونيکی با ھم دعوا دارند ھای نايلون اين آقا و خانوم ھم ھميشه سر ترکاندن حباب
 .آيد شان در نمی ھا صدای ی حباب نشينند و تا ترکاندن ھمه گوشه ساکت می ھا بدھی، يک نايلون

 
 
 دوم
 
١. 
پاتر است و اين روزھا  پاقرص ھری-و-داران پر مثلن صفار ھرندی که در نھان از طرف. ھای مشھور ھم حتمن برای خودشان بازی ھايی دارند آدم

ھای  گيرد، از وقتی وزير شده ھر روز توی دفترش با عکس پاتر را از روی اينترنت می ھای آخرين کتاب ھری کند و ترجمه در ِ دفترش را قفل می
ی مديران ھاگوارتز اند و او ھم پروفسور دامبلدور  ھا تابلوھای زنده گويی اين. کند اند صحبت می ھای پيشين فرھنگ که روی ديوار رديف شده وزير

 .است که در دفترش نشسته
 
٢. 

ھا  شان را توی فيلم ھای توانند بازی ھا می آن. ھای سينما برای خودشان دارند کمی متفاوت است ھايی که ھنرمندان، مخصوصن کارگردان اما بازی
ای در شده اش سکانس حذف يک نمونه. ھای اش ھم آورده اش را توی فيلم ھای ھايی برای خودش داشت که بعضی مثلن آقای ھيچکاک ھم بازی. بياورند

در حين . گرانت در کارخانه مشغول صحبت با کسی است کری. افتد سازی اتفاق می يک کارخانه اتوميبل  ھست که در» غربی شمال از شمال«فيلم 
.بينيم شود، ما ھمه را می از زمانی که اسکلت است تا وقتی بدنه و درھا روی آن گذاشته می. بينيم زمينه می صحبت ما روند ساخت اتومبيلی را در پس

کند جنازه ای از درون  درست در لحظه ای که او از کنار آن عبور می. اتومبيل ھم تکميل شده. خواھد کارخانه را ترک کند گرانت می وقتی کری
 .ديدم و جسدی درون آن نبود درحالی که ما در تمام مدت اتومبيل را می. اش افتد جلوی پای اتومبيل می

 
٣. 

ای تمايل دارند ھر ھای حرفه بين معمولن منتقدان و فيلم. جور بازی ديگری ھم برای خودشان دارند سازھای ھنری يک البته ھنرمندان، مخصوصن فيلم
ھيچ  ھايی بی عمد صحنه گيرد که به شان می ھا کرم جايی به بعد، خود اين کارگردان از يک. ھا را نماد چيزی بدانند ھای اين کارگردان صحنه از فيلم

ِ◌ آقای برتولوچی تا حاال چندتا تفسير » دريمرز«ھای  کنيد بيننده مثلن فکر می. شان بگذارند برای سر کار گذاشتن مخاطب معنی خاصی را توی فيلم
 اند؟ آغوشی ايزابل و متيو درآورده مرغ پختن تئو در حين ھم ی تخم جور از صحنه-وا-جور

 
 

 سوم
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١. 

 چه؟ گذران  سازيم برای ھا را می اين بازی. ھای ما ھم باشند ھای باال بازی شايد چندتا از بازی. ھايی برای خودمان داريم مان بازی خوب گمانم ھرکدام
ترين  دانم ولی چيزی که ھست اين است که با دور از ذھن رفتن از مواجھه با خود؟ يا اصلن بازی برای بازی؟ نمی وقت؟ گريز از تنھايی؟ طفره

کنيم؛ و ھيچ ای اختراع می برای خودمان بازی! کنم ھرچيز و ھر موقعيتی ھا برای ساختن بازی، با ھر چيز و ھر موقعيتی، تأکيد می چيزھا و موقعيت
ای برای خودمان ساختيم؛ گيرم مان ھم بازی ھای داند؟ شايد حتا در مجلس ختم عزيزترين می کسی چه. ھيچ موقعيتی. چيز ھم از اين دايره بيرون نيست

 .ايم ھرحال يک بازی ساخته به. ولی گريزی نيست. تر گريه کردن برای اين باشد که خود را مجبور کنيم به بيش
 
٢ . 

ھای  ولی اگر اين بازی. شود و کودکی ندارد شود، زود بزرگ می کند، افسرده می نشيند گريه می گوشه می رود يک اگر بازی را از بچه بگيری می
 !ھاست تر از بچه بزرگ ھا خيلی جدی ھا را ازشان بگيری چه؟ گويا بازی برای آدم بزرگ آدم
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 باشک اِشِکنَِک قايم
 

 
 

ا ی پنجره و منتظر می دھم به لبه گذارم برای ابد ھم اگر خواست پخش شود و سيگار به دست تکيه می شوبرت را می 10ی  ره رقص آلمانی شما شوم ت
نار جلوی پنجره و رقصيدن دوزم به تک و توک برگ مثل آھنگِ شوبرت، چشم می. بيايد و بازی را شروع کنيم ارنجی روی چ اد ھای ن شان را در ب

کی از برگ) والسی مرتب و نرم، کامال ھماھنگ با موسيقی(کنم  تماشا می شود و ي ام  ِ تا اينکه قطعه برای بار اول تم ين تکرار ند و اول باد بچي ھا را 
ين انگشت شست و افتد جلوی پای او تا خم شود و برگ را با دو انگشت بردارد و در حالی آھنگ بشود والس سقوِط برگی که درست می ساقه ب که از 

 . چرخاندش نگاھی به پنجره بياندازد و من را نبيند  می سبابه
ه زيبائی او را ھم اين. رسند گيرند که غيرممکن به نظر می قدر زيبا کنار ھم قرار می بعضی حوادْث آن انگيز ِ غيرممکن ی ھيجان طور، مثل يک حادث

.کند بينی را ھم توجيه می زيبائی او حتی اين خوش. شوند ھا ھم ممکن می توانم توصيف کنم تا باز تٱکيدی باشد بر اينکه آدم اگر بخواھد، غيرممکن می
تقيم می گردم نگاه برنمی. شود چرخاند و وارد می شود، کليد را در قفل می قطعه برای بار سوم که آغاز می م و او مس بازش اش کن ه  يد طرف پنجره ک آ

م کنم واقعا نمی کند که فکر می قدر خونسرد باز می خورم و پنجره را آن اش تکان نمی اول. کند بيندم و اگر از ترس شکستن شيشه نبود، خودم ھم از جاي
 . خوردم جم نمی

به درخت برمی کند؛ اما صبر نمی اندازد و برگ را با آغاز سومين تکرار قطعه به طرف درخت پرت می نگاھی به درخت می ا کند ببيند برگ  گردد ي
 .اش لب پنجره گذارم گيرم و می رود يا من روی ھوا می باز پائين می

ار پخش. رسد ام می جوش به گوش بينم نيست؛ از آشپزخانه صدای تيز و ريز قھوه اش کنم که می گردم نگاه برمی ا صوت روی صندلی می کن شينم و ب ن
 .نشيند صوت، درست روی من می گردد به اتاق و کنار پخش يک فنجان قھوه برمی

ه باعث می جا می  به گردد، کمی خودش را جا خورد و با عطر گرمی برمی اش می ام که به گردن ام و بازدم ريزند روی صورت موھايش می د ک شود کن
بار، سه. افتم دھند و به عطسه می ام را قلقلک می کشم و موھايش بينی نفس عميقی می. ام کمی بند بيايد ھايم به ھم فشرده شوند و نفس دنده ار، دو  يک ب
دستی. ام را بگيرم ی صندلی گير کرده بيرون بياورم و جلوی دھان  ھايم را که يکی پشت کمرش و آن يکی بين پھلويش و دسته توانم دست و نمی... بار

سقف می اش می به گردن خيس شده به  گاھی  وه کشد و متعجب ن ندازد و قھ د می اش را می ا يز؛ بلن گاه می. شود گذارد روی م سقف ن ه  اره ب د و دوب کن
تد روی صندلی می ايش روی ران راست: ايس ه می شانسی ام و از خوش يک پ ويش را تکي ا زان ايم روی صندلی، ام ن دو پ ای ديگرش بي ه ام پ د ب دھ

اال می چيزی دستگيرش نمی. کشد تا سقف را لمس کند و ببيند آب از آنجا چکيده يا نه اش را باال می ام و دست گردن شانه ب ه  ان شود ک ندازد و ھم طور ا
ه چشم اش درست روبروی صورت بار صورت اين. نشيند دو زانو روی من و صندلی می طوری ب جا ام است و  عا من آن گار واق که ان شده  خيره  ھايم 

 . کند حضور ندارم و دارد پشتی صندلی را نگاه می
 . روند ھايش درھم می نوشد و اخم ی کوچکی می دارد و جرعه اش را از روی ميز برمی فنجان قھوه

ه در  حواس ل کسی ک موش"ام نيست و مث و را فرا دا نکردم واھيک! ببخشيد«: گويم بازد، می می"  يادم ت ھوه داخليـ. رو پي ن ق ام را حرف ته»  ...!ازي
پيروزی ھست بازد، ولی فکر می ھا که آدم می خورم از ترس ِ باخت؛ مثل خيلی وقت ھو می يک رای  نوز فرصتی ب ھم ھ ما انگار! کند بعد از باخت  ا

عه بی اش يک کند؛ فقط دست ام را اعالم می گيرد و نه باخت خياِل خامی ھم نباشد اين فکر، نه دست می کان می دف ل ت وه می دلي زد خورد و نصِف قھ ري
يراھن تالش می. گويد ای می!"وای ای"کشم و او زيرلب  ای می اش جيغ خفه ام که از داغی روی سينه ام کنم بلند شوم و خودم را برسانم به دستشوئی تا پ

ما زورم نمی ی سوخته را در بياورم و آبی به سينه ه نمی ام بزنم، ا د ک م بلن کج رسد و او ھ وه را  شيطنت فنجان قھ ر از  گاھی پ با ن ان  چ، ناگھ شود ھي
کان نمی ی داغ تقريبا زوزه می از سوزش قھوه... کند ی من و تا ته فنجان را خالی می کند روی سينه می از ت ما ب د خورد و فقط می کشم ا ين«: گوي از ا

د قھوه! سفيِد خالی عين بستنی وانيلی... آد اش بدم می ريخت ی بی کاناپه ستنی حاال ش د می و می»  !ب ندد و بلن .رود طرف آشپزخانه دوان می شود دوان خ
ه می اش داغی قھوه را فراموش می مانده از رفتار غيرمنتظره مات سی برمی کنم، ک ستمال خي ا د يراھن می بينم ب سينه گردد و از روی پ ...ام کشد روی 

 !ھيچ احساسی کند؛ بی انگار که دارد پشتی صندلی را تميز می
ه رد می اش می شوم و دستمال از دست از جايم بلند می ارش ک تمال را برمی افتد و از کن باره دس اه می شوم دو خالی نگ به صندلی  يچ دارد و  ه ھ د ک کن

خيال ولی ھنوز در کند و آخرسر، تقريبا بی اش نگاه می کند تو ھم و به فنجان خالی قھوه ھايش را می ای رويش نريخته و بعد شکاک و متعجب اخم قھوه
 .نشيند روی صندلی شک، می

سيگار را دارد و سرش را تکيه می يک نخ سيگار از پاکت سيگار من برمی. شود رقص آلمانی شوبرت برای بار پانزدھم تکرار می صندلی و  ه  دھد ب
ام می دارم و روشن می محض شوخی فندک را برمی. گردد بسته روی ميز دنبال فندک می گذارد و چشم اش می ی لب گوشه سيگارش؛ ک گيرد گيرم زير 

 ...پرد کشد و از جا می شود اما ناگھان جيغ کوتاھی می و سيگار روشن می
 ـ کی اينجاس؟
 »!باختی که خانم«: گويم ام می ی خنده اش را جبران کنم، وسط قھقھه بار ارفاق شوم و بدون آنکه يک گويد از خنده منفجر می اين را که می

 »پرسيدم کی اينجاس؟... کی اينجاس«: پرسد کند و باز می و او دوباره ھراسان دور و برش را نگاه می
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ه«: گويم خندم و می بريده می بريده ه من آوانس نمی! باختن گريه نداره ک زن ک گيری می... دم زيرشم ن د ن ھوه رو نريخته! خواستی ندي گه اون ق باز ا
 »...شوخی خرکی که نداشتيم... داغ بود داغه! معرفت ئه، بی ئه... بودی
سان اش ھم نرسيده اما ھنوز يک قدمی. اش کنم اش که بغل روم طرف گيرد و می ام اوج می دھم و باز خنده ام را باد می پيراھن غ می ام که ھرا :کشد تر جي

 . دود و به طرف تلفن می» !دونم يکی اينجاس می. آ زنم پليس زنگ می... کی اينجاس گفتم«
ده د می خن ان بن د و لحظه ام ناگھ اه آي ات نگ ن نزديک می اش می ای م ه تلف ه ب ود کنم ک ال. ش يرد گوشی را از اش می دنب ماره بگ ه ش ل از اينک دوم و قب
 ...قاپم اش می دست

 !با پليس که شوخی نداريم که! خيال بی... بّسه ديگه، اصن تو بردی! شه شر می... کنی کار داری می چی  !ـ ئه، ئه
دگو را می رود و می پس می کند و پس ھايم نگاه می کشد و به گوشی تلفن در دست اما او جيغ بلندتری می ندگو و بلن ه بل ندازد؛ درست در آغاز خورد ب ا

 »!کمک«: کشد زند زير گريه و فرياد می بيستمين تکرار رقص آلمانی شوبرت، و ناگھان می
 ...زنم زير گريه اش و ناغافل من ھم می دوم طرف اندازم زمين و می کنم و گوشی را می دست و پايم را گم می

 »...ببين منو. من اينجام... کنی؟ چی شد طوری می چرا اين... حاالم تموم شد... بازی بود ديگه... اين کارا چيه؟ بازی بود! ـ چت شد يھو
صورت ھايم که باز جيغ می گيرم بين دست اش را می و صورت ان  ا ناگھ تاق می. خيزد شود و برمی اش سرد می کشد، ام طراف ا ه ا ندازد و نگاھی ب ا

 .رود عقب به طرف در می عقب
ه می کجا می«: گويم ام بند آمده می که زبان در حالی م می. گم ری؟ اين کارا چي ردم می... ترسونيا داری من ط ک و؛ غل ن من ود. گم ببي نھاد من ب گه... پيش
 ...صب کن آب... چيز... خوای زنگ بزنم يا می... دقه بشين من برم يه ليوان آب بيارم يه... خوردم
ا اش را چسبانده بود به در و اطراف اتاق را می کردم که پشت اش می زدم و مات نگاه طور که حرف می و ھمين پائيد، به طرف آشپزخانه رفتم و زود ب

ود. يک ليوان آب برگشتم له. اما رفته ب ه از پ دم ک ردم و دي از ک ائين می در را ب ه پ ا عجل ه رسيد. رود ھا ب صدايش زدم ولی برنگشت و فقط دم در ک
ايه خواستم بروم دنبال. دوباره ھراسان نگاھی به باال انداخت تا از ھمس يزی را کشان اش که در ِ آپارتمان جلوی راھرو باز شد و دو  يرون ھا م کشان ب

رد و و ميز را ھل دادم داخل ِ در، که يکی»  رد شم... خوام برم پائين می... اش کنار ببرين... ببخشيد آقايون«: مضطرب گفتم. آوردند يز را ول ک شان م
 »...چييه؟ چته«: کرده به آن يکی گفت ھول
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 مافيا؛ تحليل، دروغ و ھنر بازيگری
 

 
 
ل خودم توانستم يکی از اين ده نفر را بشناسم و خيال کم می کاش کارآگاه بودم و دست. دانم که مافيا نيستم من می. دوازده نفريم« يا مث ام راحت شود که 

توی چشم. اش را باور نکنم ھای پليس است و يا مافياست و حرف يره شويم  د خ ند. ديگر ھای ھم حاال باي ه من شک نکن ه ب ه بقي م ک يد چه کن شک. با
».ھا و قدرت تحليل خودم تکيه کنم ی شخصيت به سابقه. ھا دقت کنم ھا به رای بايد به حرف. فکرم را جمع کنم. مثل ھميشه. بايد عادی باشم. مورد بی
.توانم دروغ بگويم کنم نمی بدترين قسمت ماجرا اين است که من فکر می. بايد دروغ بگويم. من يکی از سه عضو مافيا در بازی ھستم. دوازده نفريم«

شم. رحم باشم بايد بی. زنم دانند که صادقانه حرف نمی کنم ھمه، مثل خودم، می فکر می ه. بايد با دو نفر ديگر ھماھنگ با اورانم ک يه بب ه بق وانم ب گر بت ا
 ».کشيم شان را می در عوض در اولين شب کارآگاه. کنند حتا شايد بيارزد که يکی از خودمان را قربانی کنيم ام را باور می پليس ھستم حرف

نم بايد اعتماد پليس. اين کارآگاه شدن دردسرش چقدر زياد است. دوازده نفريم« بودن. ھا را جلب ک گاه  د کارآ مان شب اول، نباي ه ھ شود وگرن نی  ام عل
 ».ام در شب بعدی بپرسم ش مشکوک تر به بايد ھويت کسی را که بيش. آورند ام را می مافيا دخل

ه بازيکن مونولوگ د ھای باال کاملن درونی ھستند و حکايت از چالشی دارند ک ا آن درگيرن يا ب بازی ماف ام  تر. ھا ھنگ د تحمل فرا اه از ح ه گ چالشی ک
چ  مافيا بازی. اش است کند چند بُعدی بودن چيزی که بازی مافيا را جذاب می. رود می شد»اکشن«ای نيست که ھي ته با وان چای. ی داش تان سيگار و لي

يد. تان تکان بخوريد اگر کنارتان باشد، لزومی ندارد از جای ته باش سطه داش قدرت سف اھی  د و گ د. فقط بايد فکر کنيد و تحليل کنيد و حرف بزني بتواني
م. که بتوانيد دروغ بگوييد ضمن اين. کمی ھم احتماالت. رياضيات و استنتاج منطقی. و رياضيات بدانيد. قانع کنيد که کار بسيار سختی است و گاھی ھ
اده»  ِمتُد اَکتينگ«ی بازی استانيسالوسکی و  شيوه. ای رفتار کنيد مجبوريد مانند يک بازيگر حرفه ا دقت در حرکات س اھی ب که گ را  ما بدانيد، چ ی ش

ه ماھيت ی ب ان می پ د ت ازی. برن ن ب دون شرط چني ا ب ه ای حت دل شدن وج دون رد و ب ه ممکن است بندی، ب ذاب است ک در ج دون تحرک، آن ق ای و ب
 .ھای متمادی ادامه داشته باشد ساعت

شگاه تاريخچه ه دان يا ب بازی ماف داُف ی  ا ديوي ام ديم ه ن تر روانشناسی ب يه و دک ادالت فرھنگی دانشگاه. رسد می ھای روس ی مب ھا و پس از آن و در پ
 )+. (يابد ی دنيا تسری می ھای انگلستان؛ پرينستون وست مينستر و به بقيه ھای علمی، به دانشگاه المپيادھا و کنفرانس

 :و اما اصل مطلب و آن ھم دستورالعمل بازی مافيا 

نی محدوده( به تعداد کافی ) ترجيحن باالی پانزده سال(آدم: مواد الزم برای بازی افی يع داد ک ايين شدنی تع به پ ر  فر، از ھفت نف لی بيست ن ی ھفت ا
 )نيست و از بيست به باال کنترل شدنی نيست اما شايد شدنی باشد

 .توان کاغذ و مداد را ھم جايگزين آن کرد که می) ھا به تعداد آدم(ورق بازی
 )شان تکان نخورد و خدای ناکرده بازی به ھم نخورد ھا آب توی دل که اگر باران زد يا طوفان شد يا باد آمد بازيکن(يک اتاق سرپوشيده 

 .ھمين... و

ام  بازی شروع می ه ن رات ب ن يکی از نف دا«شود ابتدا با تعيي مه»  خ ه ھ شد کاره کسی ک بازی با ه. ی  ن ک ين آدم اي ته«: خواص ا شته باشد و»  اتوري دا
عادل شان را می ھای ھای بازی و نقش طرف باشد چون فقط اوست که آدم که بتواند بازی را کنترل کند، بی ديگران از او حساب ببرند برای اين شناسد، 

د رای باشد برای اين د و بتوان صحبت بدھ ندازه حق  يک ا ه  يا و پليس ب روه ماف د که به ھر دو گ جام دھ شانه. گيری درستی ان ا ن دا ب ن خ ه تعيي ھايی ک
ھا اين.( کارآگاه ھستند) بی، سرباز يا شاه بی(ھای قرمز؛ پليس و شکل ھای سياه؛ مافيا، خال کند که مثلن خال شود، مثل ورق بازی، به ھمه تفھيم می می

ه. ھای کاغذ ھم بھره گرفت شود از تکه ھمه اختياری است و می بازی است ک راد را به نقش تک حتا در جايی شنيدم که خدای  د شان می تک اف و.) دھ
ھم نمی. داند چيست ھرکس خودش می جا اين طور است که ميان افراد، حاال شکل بازی تا اين. دھد زند و به ھمه می ھا را بُر می ورق دا  د کی حتا خ دان

يس و کشتن ا توسط پل بازی بيرون کردن(شان پليس است و کی مافيا و فراموش نکنيد که ھدف بازی شناختن عوامل مافي بازی. است) شان از  خدای 
اه چشم در تواند بگذارد ھمه يک دور حرف بزنند و به ھم شک کنند و رفتارشناسی کنند و يا بازی سکوت کنند يعنی ثانيه می ه سکوت و نگ ھايی را ب

ه يعنی مافيا بلوف می. اند کنند که پليس در اين دور ھمه اذعان می. چشم بازيکنان اختصاص بدھد بازی پاي شته می زند و تا آخر  لوف گذا گام. شود ی ب
دا»  شب«  بعد در اصطالح اين بازی اعالم ه چشم. است توسط خ ان ھم که در آن بازيکن ازی  ه از ب عنی يک مرحل شب ي ند و ھا را می فرارسيدن  بند

د و کند که اعضای مافيا چشم خدا اعالم می. اندازند غير از خدا سرھا را ھم پايين می باز کنن سند و پليس و ھم  ھا را  ند و ديگر را بشنا ھم بشناس ھا را 
اره حرف می در شب سکوت حکم. ھا را بشناسد خدا ھم آن ما و اش ا اي مه ب ند  فرماست و ھ ستور می. زن خدا د شد  ام  ن مرحله تم ه اي د ک ا بع د مافي دھ

د شان را بسته و سر به زير بيندازند و حاال کارآگاه چشم چشم اال کن سر را ب کرده و  باز  يه. ھا را  ه بق ه نسبت ب ازی ک اه امتي ن ی پليس کارآگ ھا دارد اي
و بتواند در طول بازی به بقيه جھت بدھد بر. ی سر از خدا سئوال کند و شناسايی کند تواند در ھر دوِر شب ھويت يک نفر را با اشاره است که؛ او می
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ناخته اند و پليس ديگر را شناخته حاال کارآگاه يک نفر را شناخته، مافيا ھم. مبنای اطالعاتی که دارد سعی می. اند ھا را ھم ش ا  د پليس را از حاال مافي کن
ه پليس. و پليس ھم) اصطالحن بُکشد(بازی بيرون کند ا ب عداد مافي سبت ت حداقل ن که  د  موش نکني گاه(فرا ه. است X+2به   X) غير از کارآ حاال ھم

د حرف می ه بعضی شک می. زنن دايت می ب ع ھ اھی جم د و گ اع می کنن ه روی او اجم ر ک ه سمت يک نف ود ب د و رای ش يری می کنن ود گ دا. ش در ابت
ترين رای مشکوک به مافيا بودن را آوردند، از و دو نفری که بيش. توانند به ھمه رای بدھند است يعنی ھمه حق رای دارند و می»  پررای«گيری  رای

ا انجام می»  تک رای«گيری ميان اين دو نفر به شکل کنند و با حرف زدن بقيه افراد دوباره رای خود دفاع می شود يعنی افراد فقط به يک نفر رای مافي
ارت. آيد جا دو حالت برای بازی پيش می که در اين. رود دھند و ميان اين دو يکی از بازی بيرون می بودن می سوخته ک د و اش را رو می يا اين فرِد  کن

ار خودی شوند و يا آه از نھاد گروه پليس بيرون می حالی افراد پليس است و يک قدم به پيروزی نزديک می اگر مافيا باشد که باعث خوش آيد که يک ي
ده. دانند او چه نقشی داشت کند و ھمه غير از مافيا نمی که کارت خود را رو نمی يا اين. را از دست دادند ه پيچي بازی کمک می اين ب د تر شدن  دور. کن

ی سر از خدا بخواھند که يک پليس حذف توانند با اشاره بعدی که خدا شب را اعالم کرد، اعضای مافيا با توجه به فعاليت پليس و اھدافی که دارند می
افرادی. دھد چرا که اگر مافيا کارآگاه را بکشند، آن وقت است که پليس يکی از امکانات خود را از دست می. شود اين پليس شامل کارآگاه ھم می. شود

د می که از بازی خارج می شوند، اگر در ھر دور شب مثل بقيه چشمان د در تحليل شان را ببندن ی حق توانن د ول د و حرف بزنن ازی شرکت کنن ھای ب
ده و اين روند آن قدر ادامه پيدا می. رای نداشته باشند يا برن ه در حالت اول ماف کند که يا افراد پليس از حداقل کمتر شوند و يا تمام مافيا شناخته شوند ک

 .برد در حالت دوم پليس بازی را می

د ھای بازی بسيارند و در طول انجام بازی به دست می حقه: ھا و امکانات بازی»تريک« ا می. آين ه ادع يايی ک ل ماف گاه است مث د کارآ ی. کن يا خودزن
تدای. تر شدن بازی مثل نقش دستيار کارآگاه يا پليس نفوذی يا مافيای نفوذی يا اضافه کردن نقش برای پيچيده. مافيا و حذف خودشان ژه اب بلوف، به وي

 ...ھا و ھا و رای دقت به تغييرات ناگھانی نظرات و تصميم. بازی

 !خوش بگذرد. يک بازی خطرناک و مھيج. دوستان حاال شما يک پليس يا مافيا يا کارآگاه آماتوری ھستيد که وارد بازی شده است

ازی توانند نکاتی را به اين نوشته و قوانين بازی اضافه کنند و يا اگر خودشان به شيوه شوم اگر دوستانی ھستند که می حال می خوش. ن.پ ی خاصی ب
 . جا توضيح دھند اند، بيايند و ھمين کرده
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 بازی با زندگی
 

 
 

ستان. يک ھيچ به نفع زندگی. خوانی ای که داری می گويم، ھمين ھمين نوشته را می. اين يک داستان نخواھد بود تو دا برای ھزار .ای بنويسم قرار بود 
ل شھريور سال تاريخ تحويل. باشد"  بازی"اش ھم بنا بود راجع به  موضوع. اش ھم يادم نرفته بود تاريخ و موضوع و غيره اش ھم يک روزی در اواي

دگی... بگذريم ... اما ھر چه فکر کردم، ھر چه فکر کردم، و باز ھر چه فکر کردم .  خورشيدی١٣٨۶ فع زن ه ن تان. ھمان يک ھيچ ب رار است داس ق
ايی می بنويسی، نتيجه ين"شود  ی نھ ِم  اين". ا ه اس ين"ک م نيست"  ا دان مھ ه؟ نمی. چه چيزی است چن وان گفت مقال ايد. ت بت! يادداشت؟ ش م ث ايد ھ ش

ه اينک مھم اين است که اين نوشته. ھا خيلی مھم نيستند البته ھيچ کدام از اين. است"  ضدخاطرات"يک "  اين"گويم  اگر به من باشد می. خاطرات ای ک
 که نشد، خواستم داستان باشد، قرار بود برای ھزار تو چيزی بنويسم، و ابتدا می. شده است و حاضر و آماده جلوی توست"  ھست"اش  خوانی داری می
ی کار؟ قرار بود چيزی نوشته شود و کند نتيجه چه فرقی می -يعنی تو دوسِت من-از نگاه يک آدِم بيرونی . اش شد چيزی شبيه به يک مقاله اما به جای
لب نيست بازی! يک مساوی -يک : نوشته شد م جا ود اسم: بگذار کمی قصه بگويم. ی ما و زندگی ک ا ب ر از شور١٩. اش آتوس سن داشت و پ  سال 
بود، دانش. داد آل رضايت ھم نمی تر از ايده و به کم) دانی يعنی چه گويم دنيا را فتح کند، خودت می و وقتی می(خواست دنيا را فتح کند  می. زندگی جو 

ود ای در دست ی خدا ھم کتاب کرد و ھميشه ی بحث فرھنگی شرکت می کرد، در جلسات دايمی مدافع حقوق بشر بود، عليه فقر مبارزه می ا. اش ب آتوس
خودش است  به تساوی دِن ھر شخص  ار ب صاحب اختي اور داشت  دن و بحث ی کتاب کنی نتيجه فکر می(ی حقوق مرد و زن اعتقاد داشت، و ب خوان

ه مثال از شر اين ليسانس لعنتی-تر که شد  خواست کمی بزرگ و در نھايت می) شود؟ فرھنگی غير از اين ھم می تم آموزشی ی احمقان ه و ی سيس ی کھن
ز پيش از آن. برود در سازمان ملل کار کند -اش خالصه شود اين آريايی-از-ی سرزمين پيش گراييده واپس مد، از رضا ني ا چه آ بر سر آتوس که بگويم 

ای شده بود تا ھمين بھانه. عشِق ھواپيما بود و خلبانی. اش را در يک کفش کرد که بشود خلبان ھواپيمای شکاری رضا ده ساله که بود پای. تعريف کنم
پرواز(خواھد به او بخوراند  مادرش ھر چه می حس می)که مثال بزرگ شود و قوی و قابل برای  نيز  ه خودش  ه ؛ و البت قوی کرد الزم است بني ای ی 
شان در ميادين شھر نصب شوند افتخار ملی و مجسمه آورد و می شان تِن دشمن را به لرزه در می ھا که نام از آن -ای ورزيده بشود  داشته باشد تا خلبان

د د ش ازی. خواھ ان ب ی ھيج دگی خيل ا و زن ت. انگيز است ی م دی ای نفس رقاب ير و ج دف. گ ود ھ رای خ ا ب ی م ن م ی ھايی تعيي ل زندگ کنيم، در مقاب
ه. کند ی راه را دو چندان می مان برسيم، زندگی سختی ھای کنيم تا به ھدف ما اراده می. گذارد مان می ھايی جلوی پای سختی ما کفش آھنين و زره رزم ب
ر سرت می(کند  زده و ھوا را داغ می کنيم، زندگی زمين را يخ تن می چه ب ين شرايطی  ين در چن يد خودت تصور کن بب يش!). آ از پ ا ب مه م ن ھ با اي
تان اگر به دنبال زن. زنيم ايم، از درس می اگر به دنبال شغل و پول. زنيم ايم، از تفريح می اگر به دنبال درس. رويم می يم، از دوس ه. زنيم مان می ا گر ب ا

می دنبال حفظ وطن دن(زنيم  ايم، از خودمان  ا ب م يک چيزی در ذھن ي کِم ک شويم،  شھيد ن د اگر  د؛ می مان عيب می و بع الن آژانس کن شويم مشدی ف
ياوری...). ھا نفر ديگری که  ای يا ميليون شيشه به دست ب ايی را  ا چيزھ و چيزھايی را گرفت ت دگی از ت دی چه شد؟ زن ه. دي تی است ک ين وق تازه ا

ای در کار است و نه اندک اش به ته ديگ خورده باشد، آن وقت نه مصالحه گير نعمت اش ته کشيده باشد و کف اگر سخاوت. سخاوت به خرج داده باشد
تقيم و بی ه مس ه فاجع ه سراغ ضرری، ک د ات می واسطه ب ه. آي دگی  فاجع ا ... ی زن اه است و آتوس ر م اله٢٢مھ دد.  س ان جلسات متع در يکی از ھم

ييرات شديد سطح ھورمون. کند مالقات می. ن.فرھنگی، آتوسا با آقای ک شد  ھمين اولين مالقات باعث تغ ن ھورمون(ھا در ھر دوی ايشان  کمی اي
دن ھای ناخواسته به يکی از حفره ی اسپرم چند ماه بعد، در آذر ھمان سال آتوسا به دليل ھجوم ناگھانی!). باال، کمی آن ھورمون پايين باردار ھای ب اش 

با ک ی مذاکرات مخفيانه در فروردين ماه، نتيجه. بسته شد. و خانم آ. و دايمی بين آقای ن"  مبارک"در بھمن پيوندی . شد سا  ماه پيش آتو ج  شکِم. ی پن
م نشدند متاسفانه مشکالت به ھمين. التحصيل شود ای بود که او را مصمم کرد تا يک ترم ديرتر فارغ بادکرده قای ن. جا خت ل. آ خارج از به دالي ه  ای ک
ين. اش را زياد کند ی زندگی عادت کرد تا به طور مصنوعی شادی) گردد ولی به فشارھای زندگی باز می(ی بحث است  حوصله ه چن متاسفانه جامعه ب
بداخالق فکر، روشن. کاری کرد و آقای ن در اين راستا طبيعت نيز ھم. شد. شدن آقای ن نشين ھايی عادت نداشت و نتيجه خانه عادت به روز  تر و  روز 

قتی توانست از مخمصه وقت فارغ ی نھايی اين بود که آتوسا ھيچ نتيجه. تر شد غيرقابل تحمل اد التحصيل نشد، و شکم ب که يک  ند  فرار ک مده  ی پيش آ
دارد  کرده ار می(ی ديگر ھم داشت و در نھايت توانست شغلی بيابد که ھيچ ربطی به حقوق بشر ن رعکس؛ زير دست کسانی ک ه و حتی کمی ب د ک کن

انی دختر خوش-آتوسا ). بگذريم، اين موضوع خيلی ھم مربوط نيست. چاپند بشر را می ھدف گل و مام ا  د سال پيش ب ده ی چن که از اي تر آل پايين ھايی 
ه. زند در حال حاضر زير خط فقر دست و پا می -آمدند نمی ی ب ھم خيل ود وضعيت رضا  ا نب ان نشد. تر از آتوس جای. رضا خلب ه به  اش جنگ شد، ب

رد؟ از من می چه می. رضا ھيچ وقت کابين پرواز يک ھواپيما را از نزديک نديد. جنگ رفت، و در اولين شب نبرد کشته شد د توان ک پرسی؟ بگذاري
بازی ترغيب. بگويم که شايد راِه حِل درست اين باشد که با زندگی بازی نکنيد ه  دگی ب که زن بازی تان می اگر شرايط جوری بود  کرد، از شرکت در 

که توانيد ادای بازی مثال می. کردن، بازی را جدی نگيريد اگر مجبور شديد به بازی. امتناع کنيد يد  ان فراموش نکن کردن را در بياوريد، اما پيِش خودت
ازی ی جديدی را آغاز کنيد پيش از آن بازی. بازی را قطع کنيد. وسط بازی بلند شويد و برويد. کنيد بازی نمی شود که ب رم  ی گ جدی. ی فعل چيزی را 

ازموده من خود اين! ھاه؟ نه. تان را به زمين بزند تواند محکم پشت ، آن وقت زندگی نيز نمی)ھای مرا از جمله حرف(نگيريد  ا ريسک. ام ھا را ني اش ب
ن ام جرقه زد برای داستان ای در ذھن ی خيلی عالی اما ھمين االن ايده! داستان ھم. اين نوشته مقاله نشد... خب . خودت ه مطمئ ه را در جای ای ک ام ھم

ده است نويسم؟ کی بايد بنويسم؟ ميرزا گفته نوشته کی می! جور چيزھا ھم ھست طبيعتا راجع به ھمين بازی و اين. کند کوب می خود ميخ ر ش به. ات دي
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 »نخودی«ی بازی  در ستايِش شيوه
 

 
 

جام مان گذاشته ھايی را که بر عھده ھای زندگی با تمام وجود حاضر و ظاھر شويم و نقش ی عرصه اند بايد در ھمه از گذشته يادمان داده ديّت ان با ج اند 
د و که به آن عالقه شان، جدای از اين ترين تا بزرگترين اند ھر کاری را بھتان سپردند، از کوچک گفته. دھيم شروع کني توان  وا و  ام ق ا تم ه، ب يا ن منديد 

کاله سرمان گذاشته يادمان داده. جّدی ادامه دھيد و موفّق به پايان برسانيد اھی  که اصالً اين اند جديّت مھمتر از لّذت است و گ شتر اند  ان بي طور خودت
شيوه! بريد لّذت می ين  ا جز ا ته ی کسالت امّ که از فلسفه کننده و حوصله آور، خس ھی ھست  خودی«ی  سربَر، را ته ِ◌ بازی-»  ن يد جمعی می ھای دس :آ

 .گذرد، ادامه داد که به ھمه خوش می توان انتظاری پديد نياورد؛ لّذت برد و تا جايی می
××× 

ده»بازی«بريم که  ناخواه، در روزگاری به سر می خواه جّدی ش ِم . اند ھا ھم  سياِق فيل ه  که ب اری  ود و روزگ دگی زيباست«روزی ب ا ، بزرگ»زن ترھ
ود انگيز مفّرحی معّرفی کنند که می گاِه دشمن را به کودکانشان بازی ھيجان کوشيدند حتّا زندگی دشواِر در اسارت می رد و خشنود ب .توان از آن حظ ب

گران، لّذت در چنين روزگار عبوسی، بازی. اند شان جّدی شده ھای روزانه ھا ھم در بازی شان، که بّچه ھای پيچيده ترھا در بازی اّما حاال، نه فقط بزرگ
ِق نقش ای دقي ا در ايف جه را تنھ رد و نتي انی می ھای محّول و بُ ند ی پاي ه. بين به سر می حاال، در زمان ه بزرگ ای  ريم ک ه ب ا، بّچ رای ترھ ه فقط ب ھا را ن

اطِر باخت در بازی –مثل درس و مشق  –شکست در وظايِف به ظاھر اصلی  ساده که به خ م شماتت می ھای  ابتی ھ د ی رق ره: کنن گی،«ی  داي تو خن
ه»  تونی بازی رو بِبَری ای، نمی عرضه تو بی«به »  تونی درس بخونی نمی ون، در دوره. گسترش يافت به سر می اکن ان در بازی ای  ه کودک ھای بريم ک
 »!جّدی بازی کن«کشند که  شان بر سرش فرياد می گروھی ترين خطای ھم شان از پِس کوچک جمعی دسته

 
وده  که ظاھراً ھدفش آسودگی از جديّت –ی جديِّت تحميلی به بازی  با وجوِد ھمه به –ھای ديگر ب ِش در حال انقراضی  ت و نق ھنوز کورسوی موقعيّ

به»  !طفلکی! آخی«گيرم ھمه به نخودی به چشِم ! نخودی: آيد که برايم به شّدت قابِل احترام است چشم می نگاه کنند و از سِر ترّحم يا بعضاً سرگرمی 
مه: کند ای که احتماالً مناسب سنّش نيست، شرکت می ھا، به ِصرِف سرگرمی در بازی خياِل اين قال و مقال بازی بگيرندش، ولی او بی شادی از ھ ھا ی 

د؛ شلوغ برد و ِکيف می ھای مندرج در آن، حظ می و لّذت می کن جان بازی در  ا نمی آوَرد و ھي د زده، سر از پ ازی برخوردار او از شادی. شناس ھای ب
روه! سوزاند ای، نخودی بازی را نمی ھيچ برخورد و توپ و ضربه: کشد ھای آن خودش را کنار می شود؛ ولی، از دشواری می نخودی، جزو نفراِت گ

دارد و ھمين»  درست«سپارد و کسی از او انتظار  آيد؛ پس، تعھّدی نمی به شمار نمی کردن ن ازی  ه و جّدی ب يد، ھم ايِف نخستينش برآ که از پس وظ
پس چرا وقتی لّذتی نيست، دنبالش کند؟. که بازی برای لّذت است مگر نه اين. دھد ش می نخودی، تا وقتی از بازی لّذت ببرد، ادامه. کنند تحسينش می

 
جديّت  اما وقتی ھيچ چيز سر جايش نيست؛ ھنگامی. اگر بازی، بازی بود، نقش نخودی، خواسِت ھيچ عاقلی نبود ط  –که  باز –به غل ازی  به ب پايش 

ند در بازی ی نقشش می او به واسطه. آورد شده، نخودی بودن، معنای واقعی بازی و سرگرمی را يادمان می د توا پس. ھای نامناسِب سنّش شرکت کن
ده ای که بازی در دوره ّذت ش د  ھا نامناسب و نامساعد و بی ِکيف و ل خودی«اند، بيايي ه نقش»  ن يم و ب ماجرا باش يم ناقالی  صالً. مان افتخار کن ه ا چراک
ھمه خوشحالی و ھای ديگران به جای اين بيند و جوش و واجوش اويی که بازی را سراسر لّذت و سرخوشی می: ست گِر واقعی، خوِد خوِد نخودی بازی
 .کند اش می زده بخند، شگفت-بگو
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 عاشقانه
 

 
 

 .سنگ جمع کن
 . می خواھيم بازی کنيم 

 .من اينجا می نشينم
 با دست ھای بسته،

 دامنی پرچين،
 .و دانه ھل سبز رنگی زير زبانم

 
 تو
 تا ھفت مقدس بشمار، 

 .و مرا ھدف بگير
 بعد که رگه ھای سرخ

 به سفيدی دامنم دويد، 
 و بوی سبز ھل جھان را گرفت، 

 از صخره ھا باال برو
 برای بز ھای کوھی  و
 .نی لبک بزن 
  

 و از ياد مبر 
 که بازنده است

 آن که بازی را جدی بگيرد،
 .يا شوخی

 
 بازی ما،

 .ندارد  برنده 

مريم مؤمنی

ی ھزارتو مجله

13

501 of 952



 

 ھاِی صابون ھا و ُحباب پروانه
 

 
 

ِب نقش ی زود در قال ی خيل رو م ايی ف ده ھ ه عھ ه ب ته می رويم ک ده مان گذاش ا عھ وند، ي ان می دار ِ انجام ش ويم ش اد می. ش ی زود ي ه دروِن خيل يريم ک گ
 .زن نباشيم-ھم-بر-ھاِی کوچک و بزرگ، آن کاری را بکنيم که به تداوم ِ خوِد بازی بيانجامد، تا بازی بازی

 
وده و به طرزی ناخواسته، اّما غيرقابل.  قرار داريممھماِن ناخوانده، يا يک شده دعوتما ھميشه در وضعيِت يک  ا ب تغيير و ھميشگی، چيزی قبل از م

يم فرصت پيدا کرده ما چيده. ايم که به دروِن آن چيز و الگوھاِی منطقی و معقوِل تداوم و استمرارش راه پيدا کن بل از  طف صحنه و مجلس را ق ند و لُ ا
ه درون راه رده و ب ان داده ک د م ش ِ روی. ان ه پي يزی ک ر چ ار ِ مجلس در ھ ری از لطف و انتظ ت، اث ھود است ات اس ان مش ل و. َگردان محصوِل عم

نی. ات ھرچه باشد، بايد به بقاِء فضا و مناسباِت حاکم بر آن بيانجامد انديشه ير بشوی. باالخره بايد از يک جا شروع ک يد َجوگ ته دست. با ی بس مان خيل
ق ِد اجنتاب! است رفي که پيام گار  ق ان اِد دقي ه ابع لِب نقشی ست ک دن در قا شدن از خود و خلي اعی، دور  بودِن اجتم ه  ھر گون پذير ِ  اش را صاحباِن نا

 .اند ما را پيش از ما در آنجا نشانده. اند مراسم ِ باشکوھی که ھميشه پيش از ما برپاست ترسيم کرده
 

م باره دانستن ِ يک ين چيزھا، فروغی ک ان و انديشه می-و-ِی ا ر زب ه بعضی بيش احساساتی ب ندازد، جوری ک يج می ا ِد جبری و ھا تھي شوند از قواع
ده ھا، مثل ِ ُحباب ھا عدول کنند، که سبُک شوند، مثل پروانه ُزداِی نقش فرديت ستان-ھاِی صابون، يا ديگر ھمانی نباشند که در جرياِن ب ھای مقاومت و ب

ا ھا را تشويق می  ِ اين چيزھا بعضی حس کردن و دانستن. ُسلطه، از يک طرف، ُچماقِ  سرکوب است و از طرِف ديگر، اھرمی براِی استقامت د ت کن
گردانان بيرون بکشند، باال بپََرند، يک دفعه بزنند روِی ترمز و پاِی صحنه-و-شان را از زير ِِ◌ دست شان بگردند، تا وجوِد َجوگرفته و لِھيده پی ِ آزادی

ده از نقش که ش ِ مثل ِ يک آدم ِ واضع و ھنجارگذار، بقيه را دعوت کنند به آرامش و سکوت، و براِی مدتی ھم  جام ِد ان ا در رون د، ت شان فاصله بگيرن
ازنده اِت س ال، امکان ن ِ ح اِد ويرانگر، و در عي رده و ابع اد ک ل ايج ازی خل د ب رور کنن ه. اش را م تند، و آن حيل د کسی ھس ه حس کنن ِی ھميشگی و ک

مه ھاِی بی کند به خنديدن، به وّراجی مصنوعی که وادارشان می ندن، َکلَک زدن، ھ ده ما راِی زن کردن ب اّل  خوردن، تق ستن،  ِد اساس، گري ِی آنچه مانن
د دھد را با ضربه شان می دستی نرم و نامرئی ھُل ا نمی ھا زور می خيلی... ای ناگھانی به عقب برانن ند، ام د زن جور وقت. توانن ين  لِب ا ب، در قا ھا اغل

ن شکل روند که وظيفه ھايی فرو می نقش ه اي ه ب ترض، ک يد شان بر ھم زدِن مناسبات است، يک آدمِ  طاغی، عاصی، مع اً با نی؛ حتم ی، يع ه درآي ھا ک
به رنگ، بی. ای ات را خوب ايفا نکرده مناسبات را بر ھم بزنی، که اگر نزنی، نقش ه و فضا از نقشی به نقش ِ ديگر، رنگ  وز َجوگرفت -اصالت، ھن

 .زده، ھنوز قربانی و در بند
 

شناخته شود«: گردد ھا سرخورده از اعتراض بازمی عقل ِ خونسرِد خيلی به رسميت  يد  سانی با امالِت ان ه در تع اگزير است ک تی ن نقش»  .نقش واقعي
ا راحت می ياِل م می واقعيت است، که به اين ترتيب، کمی خ ه  چرا ک به فھميم؛ ھمان شود،  م،  دن اي خوردن و خوابي ذا  ياِد غ سلطه و انق ه تحِت  در ک ق

سلِب آزادی«. مان را نبايد به دردسر بياندازيم وجدان. زده خودی رمانتيک و ھيجان يعنی نبايد شرمنده باشيم و بی. دھيم ھا نيز تن می ِی نقش سلطه نقش 
لِب آزادی می ھمان. کند؟ ُخب بکند می عنی ھمان طور که خوردن و خوابيدن س د، ي ِت  کنن ه طبيع د  آزادی را محدود میبودنطور ک نقش جزئی از. کن

بوده. طبيعِت انسان است ی آزاد  با طبيعی پنداشتن و اين»  ايم؟ ما اصالً ِک ه،  اکی گون سختی و دردن م می اش از  اکی اش ک سختی و دردن يا  د،  اش را کنن
 .تحمل، و به ھمان ميزان باورکردنی آورند، و به ھمان ميزان قابل اصولی و معتبر به حساب می

 
* 

 
يچ نقشی نمی بسياری را می دن شناسم که به ھيچ ترتيبی تن به استيالِی ھ حاِل دي د،  ده دھن د، نادي ّا ذره اش می اش را ندارن ا حت د ت ان گيرن به گفتم اش ای 
ندن ترجيح ِ اول. آلوده نشوند م از نظر ِ اين. شان کنار ايستادن است، و به ھمان ميزان محروم ما ست، ھ چيز ِ مزخرفی ا ارز ِ نوعی دروغ، ھا، نقش 

به ھمين دليل، ھميشه و ھمواره،. برد، بلکه تالشی ناخودآگاه است براِی محدود کردِن ديگران نوعی فريب و دغل؛ نه تنھا آزادِی خودت را از بين می
تم. کننده دارد نقش از ھمان اّوِل اّول خصلتی بيگانه. ھر نقشی چيزی ست مستعِد نقد و دگرگونی اِی آن سيس پيام ِ نھايی ِ ھر عملی در خدمِت سيستم، بق

چه ھا فرو بروی، وظيفه که بخواھی در لباس ِ معلم مثالً، ھمين. اش است ھاِی آشکار و نھان و بقاِی تزويرھا و زور زدن که ھا ست، و ھمين ات تربيِت ب
شيوه ه  ه تو به اين وظيفه فکر کنی و بخواھی آن را به بھترين نحو انجام بدھی، ب رای اطاعت ھاِی بھين گران ب ردِن دي اد و راضی ک سرکوب و انقي ِی 

رده ر ک نت معلم. ای فک ا س ه ذھن ھ ام را ب وِل نظ تعد می ھا و آداِب معم اِی مس انند ھ نت. رس ِ س س ه در پ تناک ک اه دھش ير و گ ای حق ن چيزھ ھا، ھمي
قاِی دانشجوھا چه می. ھا نھفته است ھا و سرکوب زدن ھا و پس شان تحقيرھا و تبعيض اجزای ظام ِ آموزش، ب ه جزئی واجب از ن بديل شدن ب ا ت کنند؟ ب
ھايی ھست که به ھمه، در کارشان سرنخ-و-کارمند، نانوا، آھنگر، پدر، پسر، ھمه. کنند ای از آموزش ِ طبقاتی و مناسباِت منزلتی را تضمين می چرخه

به اداره وقتی در شھر قدم می«: گويد دوستی دارم که می. کند مان می ای ديگر راھنمايی تثبيِت رنج بردِن يک عده و کامروايی ِ عده ای زنم، وقتی گذرم 

ميثم صدر
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ھم زنده ھايی حرف می کنم دارم با آدم افتد، وقتی کاری در بانک، يا بقّالی، يا ھر جاِی ديگر دارم، حس می می ه  ند، از سر ِ زنم که از سر ِ باج دادِن ب ا
اش ترين فنّی که اين شھر به مردمان مھم. انگار با کسانی حرف بزنم که روزی صد بار حاضر اَند خودشان را بفروشند تا بتوانند زنده بمانند. فاحشگی

يرون کشيدن است می براِی کودک. آموزد دغل و زرنگی و گليم ِ خود را از آب ب ادری  ن را می ھر م سر ِ گوش اش ھمي دری پ د، و ھر پ -به-خواھ
 ».اش را دوست دارد فرمان

 
دارد بايد محروم ماند، گويی که چيزی براِی بھره. بايد نظاره کرد. بايد بيرون کشيد دی وجود ن کرد و از ھاِی خود را پشِت تن دست. من ان  د پنھ ھا باي

ِ. از اين مصيبت، از اين گناِه ھمگانی بايد به طورِ  قطعی تن زد. شدن پرھيخت آلوده ار يچ وجه ک ه ھ ه از دست دادِن نقش ب ولی بايد به ياد بياوريم ک
ند نصيب می شود از قدرت نيز بی ھا محروم می به تدريج که انسان از نقش. آسانی نيست تداخل. ما ِط م قش و رواب درت محروم ِ از ن اش، محروم ِ از ق

اين ھمبستگی ميان مناسباِت. کند قدرتی ِ بيشتری را نيز به درونش تزريق می گيرد، بی زدن در وجودش باال می-ھم-نيز ھست، و به تدريج که ميل ِ بر
باِت  توان در ادامه را می»  نقش«و »  قدرت« درت«ِی ھمبستگی مياِن مناس فاق می»  مقاومت«و »  ق م ات ا ھ يد؛ ھر سه ب براِی فھم م مجالی  با ھ د،  افتن

 .آفرينند حرکت می
 
* 

 
ترين سرمايه. ای بشود ای بيافتد، معجزه ماند، اميد دارد تا اتفاقِ  غيرمنتظره گيرد و محروم می کسی که کناره می سی مھم دی ِی احسا ا، امي راِی بق اش ب

و را: افشاند گويا يک اصل ِ ھميشگی و اميدوارکننده از دور به ما نور می. گونه دارد ست که به تغييری ناگھانی و تصادف که ت تنھا بازی کردن است 
درت-نقش«بخش ِ  ِی ھستی در چرخه ا نگه می»  مقاومت-ق صرف. دارد سر ِ پ ازی  اقی نمی پس اگر از کُل ِ ب ندانی ب کنی، ديگر حرِف چ ند نظر  .ما

که می د صدايی آن دور ھست  ماجرا چشم بپوشد: گوي ل ِ  که از ُک ته است  هآن کس َجس تداوم بخشيدن ب ا  ر است ب دن براب اجرا مان ه دروِن م ، وگرن
اتی ِ مقاومت شکاِل طبق ه اَ پس زدِن بازی. سرکوب، و در عين ِ حال، جان بخشيدن ب ه رھايی در  يده ھاِی اين ھر گون رده، در ناد جا خوش ک جھانی 

 .پندارند ھا که به دروغ واقعی می ِی مناسباِت آدم گرفتن ِ ھمه
 

ه. گير، پيشتر، در تاريخ ِ ادبيات زياد تصوير شده است ِی افراِد کناره نمونه سيار شاخص نمون هِ اش، ِی کالسيک و ب نه اَبلَ ست، و نمو ِی  داستايوفسکی 
قش اند که چھره  استعداِد اين را داشتهمسيح و بوداھاِی مذھبی نيز،  در مياِن شخصيت.  کامویِ  بيگانهنسبتاً معروف و معاصرش،  عاری از ن ِی افرادی 

د و بی ه از سرِ  مقاومت در سره دعوت می بودا يک. اعتنا به واقعيِت مناسباِت نقشی را به خود بگيرن ه ن ھدی ک ه ُز ن زدن، ب ه ت تنکاف، ب ه اس د ب کن
که بخواھی رغبتی و ناديده گرفتن حاصل می برابر ِ خواست، بلکه از سر ِ بی ندارد  ه اصالً چيزی وجود  گار ک ار. شود، ان تی در ک و حقيق غير از ت

که می مطابق ِ قرائِت برخی مفّسراِن سرشناسِ  مسيحيت، مسيح نيز اساساً روِی ھمين ويژگی تأکيد کرده، مثالً آن. نيست ا  د ج ه«: گوي ماِل قيصر را ب
اره»  !به من چه«: گويد انگار که دارد می»  .قيصر بدھيد، ماِل خدا را به خدا دارد درب ردم انگار که ھيچ نظر ِ مشخصی ن بازِی قيصر و م ِی آنچه در 

ان دارد انه. جري ِه زيباشناس ه دور وج باتی ک دِن مناس رفتن ِ قيصر، ندي ده گ اکم است، نادي باِت ح رفتن ِ مناس ده گ يح، نادي ِت مس ا-ِی حرک دور ِ او را-ت
د توانند در برابر ِ اراده و عمل گويی نيستند و نمی. اعتنا ست شان بی ِی واقعيت اش به ھمه اند، و او در خيال فراگرفته گران. اش مانعی ايجاد کنن آنچه دي
م حرِف خودش را می کند و تحِت تأثير قرار می زده می را شگفت کار ِ خودش را می دھد نيز دقيقاً ھمين است که مسيح حتّا باالِی صليب ھ د،  د، زن کن

داِن حاکم آيد، فرسخ ھيچ ذکری از آنچه دارد بر سرش می ھيچ رنجشی، بی ھيچ مقاومتی، بی بی ازِی زورمن ِ. ھا دور از به رسميت شناختن ِ ب ير به تعب
نی نمی-تمام-ھمه خرسندی از مسيح، ھمه براِی آن است که او يک اَبلِه به ھمه تحِت تأثيرِ  مسيح قرار گرفتن، اين ياسپرس، اين که يع ست،  د، عيار ا بين

ِ(رود، راِه خودش را  رود، صرفاً می ناپذير می شنود، به نيرويی نامرئی و با شوقی وصف نمی اکی شانی از معصوميت و پ ا ن لی، ھر ج طور ِ ُک و به 
 ). گريزی مواجه ايد ای خاص از بالھت و نقش کننده مشاھده کرديد، بدانيد با گونه برو و مبھوت-دل-تو
 

نام دارد ِی نقش در معناِی اجتماعی، يعنی نزِد کسانی که به بازی مشغول اَند، آن سوِی دست شستن از ھمه چ. ھا، بالھت  که ھي ان کسی ست  َه ھم اَبل
سفی. زند بيند، و طبق ِ اصوِل بازی حرف نمی کند، بازی را نمی بازی نمی. تابد اش برنمی چيز را در برابر ِ اراده صوِل فل اش اھل ِ بازی اگر بخواھند ا

تگاِه مفھومی ِ آن! گويند و خالص می»  نھيليست«را بفھمند يک  ه در دس ان  نھيليست يعنی کسی ک عنی ھم کرده، ي شغال ن ايی را ا يا»  پدرسگ«ھا ج
بودا ست،. باره آمده، به جايی وصل نيست ھايش بُريده، يک ، کسی که پدر و مادر ِ چندان مشخصی ندارد، ريشه ندارد يا از ريشه»نسب-و-اصل-بی«

م، بی می. يا مسيح است َه گويند خدا ست، تا شّرش را بَکند و برود، ھميشه يک استثنا باقی بماند، مبھ عده، اَبل نی، او ھميشه يک. قا اِی درو ا در معن امّ
يافتن پاک ند و ھر چه باز است، با شوق ِ بسيار و اُميِد کور به چيزی که ھيچ جا يافت نشده، و اصرار بر سرِ   قير ک ا دارد او را ف ا ج ادر است ت اش ق

 . ترين نوع ِ انسان بودن است در معناِی درونی او صادق. دارد، حتّا جانش را از او بگيرد
 
* 

 
 :ھا اشاره
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 .خواھد از اَبله ھم فراتر برود تنھا اوست که می: داند  است که میرندِی سواالت را فقط  مان، پاسخ ِ ھمه ھای در باِب ما و نقش) 1
 
ده»  ...يک آری، يک نه، يک خِط راست، يک ھدف: فرموِل من براِی شادکامی«: نيچه جايی گفته) 2 رده قاع ين است فکر ک ی ا ه: ِی کل د ک ناگزير اي

 .بازی کنيد، اما ھيچ وقت غرق ِ بازی نشويد
 
 !لطفاً ابله نباشيد: گويد ستايد، اما می از تَِه دل اَبلَه را می) 3

 
ه -که چند سالی از عمرش را در نقش ِ يک پيامبر گذراند  -محمد ) 4 که گفت دا گذاشت  اِن خ ر آن دليل«: روزی در دھ د و آن چه می تان ب دان کني چه ب

ينيان-و-ِی راه عقيده داريد، اگر بر پايه د رسم ِ پيش د ش ته نخواھ ما پذيرف ن استداللی از ش شتن اين. تان است، چني ده دا ه عقي ھم ضاللتی آشکار گون تان 
 ھنوز کسی مسلمان نشده؟. اش را باور نکرده ھنوز که ھنوز است کسی حرف» .است
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 عمو زنجيرباف
 

 
 

ر . گيرند آرام دور می. کنند ھا را به ھم زنجير می دست. ايستند دايره می بازيگران به شکل نيم ه رھبری ب د می يکی را ب کالم او شروع. گزينن ا  بازی ب
ان می رسانند گويد و جمع به او پاسخ می ھايی می در طول بازی او به تنھايی جمله. شود می ه پاي حد ب يی وا ا نوا ازی را ب که دوری از ب در. دھد تا اين

ا اينکه برای آزمايش استحکام زنجيری که درست شده از آنھا می"اينجا رھبر سمت خود بکشد ت ه  خواھد تا ھريک، بازيکن کناری خود را با فشار ب
 .کنند تنبيه می ]1[" در آخر به عنوان جريمه، دو بازيکنی را که دستھايشان از ھم باز شده. زنجير از يک جايی پاره شود

دون راوی ا وع ب ه روايت از ن اف ک و زنجيرب تان عم ازی و داس د شخصيت]2[ست  در ب د ، چن ا.  حضور دارن امی ي ه ن اف، کودکی ک و زنجيرب عم
 .گيرد، بابا و صدای چند حيوان؛ در اين ميان اما عمو قويترين است ضميری به خود نمی

اب و حضور. اگر نه دوست و رفيق پدر است. پدِرکودک را برادر است. خويشاوند است. عمو مرداست، زن نيست عمو حامی کودک است و در غي
 . او ھوايش را دارد

سخن نمی: دھد عمو کار مھمی انجام می د زنجير بافتن و پشت کوه انداختن او شخصيت مھم و بزرگی است، اما با کودک بزرگساالنه  ازی. گوي با او ب
 .کشد صبور است کودکانه به حرفش می. کند می

ت ی اس دای اويک ن ص ودک و طني ن ک ا لح ن او ب ا لح ت ام تر اس ه.او بزرگ اف؟ بععععععععل اااااااااااااااااافتی؟! عموزنجييييييرب و ب ير من زنج
 .بازيگوشانه و سرخوشانه است ! پشت کوه انداختی؟ بعععععععععععله! بععععععععععععله

پدر است ه .عمو ھم سن و ھم نسل  بتی والدان ه دارد –با کودک نس ما نمی. قيّمان به گوش نمی. غرد ا شيند ترسناک نيست صدايش محکم  دستوری. ن
 .خواھد دھد، ھم گزارش می او ھم گزارش می. نيست

ه را آغاز می ازی و مکالم ه ب ودک است ک ن ک ا اي د است ام و وال د عم ه. کن ا پرسش از وظيف ه او داده ب ه ب ی ک د و قول االنه، از تعھ د ای بزرگس از. ان
 .اند بافته زنجيری که بايد برای او می

ازی می ا ب فر از بچه ھ ا يک ن د نقش کودک را تنھ بر است. کن ضمن رھ و . او در  ما نقش عم تر است  -ا ع -که بزرگ ازيگران توزي ه ب ان ھم در مي
 . عمو کثير است. گويند  يعنی ھمه کودکان به جای عمو سخن می. شود می

حاال که از بازگشتش خبردار شده به –شايد کار پدرش تجارت است  -داند پدرش در سفر است می. در ضمن عمو از احوال و زندگی کودک خبر دارد
حوادث آن به موفقيت و  طور  در، او از سوغاتی می. خبرھای جدی سفر و ماجراھای بزرگساالنه آن کار ندارد ھمين ترين بخش سفر پ ه مھم پرسد ک

 .پرسد ھای کودک را می داند و فقط از آنھا می او دوست داشتنی.برای کودک است 
ته می. افتد وقت غيبت برای کودک اتفاقاتی می. رود تا زنجير ببافد و پشت کوه بيندازد عمو گاھی دور است گاھی نزديک او می شوند خبر ھا نگه داش
 .تا عمو برگردد تا بپرسد تا پاسخ بگيرد

ندگان -اما ھمين لحظه که بازی جاری است و گفت و شنود  مه کن ست، فاصله مکال نی عمو و کودک در حال اجرا بازيگران يع ن  پرسش و پاسخ بي
ند –کودکان . نزديک نيست د. بازيگران بايد با صدای بلند و نه به آھستگی و نجوا عمو را ندا کن اد بزنن يد فري طور. با نيز ھمين عمو از کودک. عمو 
د حضور او. شايد اسطوره است غيب است. فاصله دارد سخ گوي ه او پا د صدای کودک را بشنود و ب فراانسانی که در آسمان نشسته است اما می توان

 . حس می شود
 ]3[. زنجير ساز است و آھنگر. است" باف زنجير"عمو 

 ]4[" ھای فلزی متصل به ھم ايست مرکب ازحلقه رشته"زنجير اما 
ھر -اين عموی زنجير ساز. ھرکودک زنجيری دارد يا بايد داشته باشد –کودک می پرسد زنجير منو بافتی؟ گويی ھر کس  برای  ه دارد  گر وظيف آھن

 .زنجيری اختصاصی، شخصی،انفرادی. کودک زنجيری بسازد
 .ھايی چون تعلق، دلبستگی، قيد، اسارت، عشق، التزام، بند، ارتباط اشاره دارد زنجير به کلمه

 ]5[." اين زنجيرطاليی بدان خاطر است که آسمان را به زمين پيوند دھد. کند که جھان را زنجيرکرده است افالطون به ريسمانی از نور اشاره می"
 . تواند زنجير شخصی کودک را پيش از تولد او آماده کند عمو به نظر وظيفه ندارد يا نمی

دازد کند بعد از عمو می شود، توانايی سخن گفتن پيدا می کودک بزرگ می وه بين .خواھد تا زنجير مرسوم و مربوط به خودش را برايش ببافد و پشت ک
 .شود شايد زنجير مثل غسل تعميد يا جشن تکليف مناسک و آيينی مشخص در موعد وسن و سال و حال و ھوايی معين، بافته می

 .رساند دھد، اينجا شايد پلی است که کودک را به بزرگسالی می زنجيری که آسمان را به زمين اتصال می
ا. کند کند و عمو با اين زنجير طاليی، رابطه او را با خام بودن، قيچی می کودک اينجا شايد دوره خامی آدمی را نمايندگی می عمو کودک را پخته و ب

 .دھد ريسمانی محکم تضمينش می
جيری می شايد زن ند می عقل حسابگر است اما کودک است عمو  نا و کيفيت پيو ه روح، مع نه را ب ن عقل کودکا د و اي د باف تارک می. دھ د  پلو ين"گوي ا
  ]6[." است)آنيموس،آنيما(باروح) نوس(رشته يا سلسله کواکب به معنی ارتباط روح با روان يا عقل
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که از او فاصله ھمتراز می. تصلب ندارد. کند نقش زنجير بافتن را در ماسکی عبوس اجرا نمی. عمو مھربان است ا موجودی  .ای عمودی دارد شود ب
اال می. کوتاه است ھنوز با زبان بزرگی او فاصله دارد.پايين است  رايش زنجير می عمو او را ب که ب نی  ان کشد يع به جھ ان کوچکی  د او را ازجھ باف

 . عمو جذبه دارد.شود نه با قدرت نه با زور که وقتی با او ھمبازی می. دھد او را تغيير می. کند بزرگی منتقل می
ه او گوش می) خدای پيوندھا(در بعضی متن ھای ايرلندی آمده است زنجيری، زبان اوگميوس " ه ب ند، وصل می را به گوشھای کسانی ک ين.کرد داد ا

 ]7[" کند تصوير نمادين به معنی خدای سخن است که شنوندگان را با فصاحت خود در زنجير می
 .عمو قيمی ھمبازی و خدايی نزديک است

ر. سازند ھايشان زندگی کودکان را بازنمايی می کنند و در يک چرخه کامل، محتوای ذھن و روح آنھا را می ھا و روايت بازی و زنجي ظر عم ين ن از ا
 .چيزی که بازی عمو زنجير باف خالف آن را به ما می گويد. باف از منظر رابطه عمو و کودک بايد آيينه ارتباط پدران و فرزندان تاريخ ما باشد

نه. دانيم در گذشته فرھنگی ما پدر، ساالر بوده و کودک چون برده آنچه می اما در اين بازی کودک از عمو نمی ترسد و عمو ھم او را به ترکه و تازيا
 .دوست و رفيق است و ھمبازی. بزرگتر با کوچکتر ھمتراز است. نمی نوازد
لذت با پدر، قيم، بزرگ و حاکم بازی کردن با او دوست بودن ،از. ھای دست نيافتنی و دور ھا محملی ھستند برای درک لذت ھا چون خواب شايد بازی

 .او را نگران و مراقب خود ديدن.او بازخواست کردن
 

  79وھشھای فرھنگی، تھران ، دفتر پ –قزل اياغ ، ثريا :راھنمای بازی ھای ايران  ]1[
می ھا انجام می ما آنچه را كه شخصيت. كنند ھا اجرا و بازی می اين داستانھا را به سادگی شخصيت " ]2[ ا  د گوش دھند ،تماش ه آنچه می گوين كنيم و ب

انه -آسابرگر، آرتور." كنيم دھيم و از داستان بدون نياز به يك راوی معنايی را استخراج می می مه و رس انتشارات سروش –ھا  روايت در فرھنگ عا
-80  
 آنكه زنجير ھا را بسازد و آن عبارت از آھنگران است :زنجير ساز. زنجير باف در تداول خراسان به معنی زنجيرساز است:لغت نامه دھخدا ]3[
 فرھنگ معين ]4[
 473نشر جيحون،ص  82گربران، ترجمه سودابه فضايلی ، –شواليه : فرھنگ نمادھا ]5[
 ھمان ]6[
 ھمان ]7[
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 ھوا-به-آھنگ
 

 
 

می.کنم ھم تکرار می شود که دارم پشت يک اتود ابتدايی تمرينی را دستکم يک ساعتی می ھم ن خودم  رده اصال  خاب ک کی را انت ن ي رای چه اي .ام دانم ب
 .آيم البد چون ديگر فقط از پس ھمينھا برمی

 
ه توانم صفحه گمانم ، که يادم آمد اگر دلم خواست می برای بار چھلم بود به ا يکی از قطع زنم؛ ي نت را ورق ب به ی  وز  ه ھن ياد دارم از حفظ ھايی را ک

 .اجرا کنم
 

ه ل يک جذب اه، مث ه يک کشش ناخودآگ يره بااينھم ه دوخط ت ا ب رد و ت ل ک ا قف ه ھ تھايم را روی کالوي يدم ی مغناطيسی، دس رار رس . دور زدم ،ی تک
 .سرگرمی بدی ھم نيست

 
 "نخورد از بس اينو شنيدی؟ ھم حال خودت به:"نفر ھم داد زد يک.اش نيست انگار اين بار رويش با بچه،زند يکی از ھمسايه ھا جيغ می

 
 .غار کرد که البد ربطی به من نداشت يک کالغ ھم غار

 
 .نگاھی ھم نمی اندازم-به نت ھا نيم.ام البته ديگر تمامش را از بر شده.کنم به گمانم چھار ساعتی بشود که دارم تکرار می

 
 .شود شوم و چراغ را روشن کنم؛ صدا قطع می توانم بلند نمی.شود رفته کم می نور رفته

 
 بينم چرا اصالً تابحال به فکرم نرسيده بود که يک تمرين را آنقدر تکرار کنم که ديگر چيزی از آن نفھمم؟  می،کنم حاال که خوب فکر می

 
 .اينجوری نه ديگر مھم است که اين قطعه چی ھست و نه اصالً مھم است که من بھتر از اين بلد نيستم ساز بزنم

 
 .جور چيزھا فکر کرد شود به اين  اصالً نمی،ام صدايی که راه انداخته و ھرچند که دراين سر

 
 .ام کنم که انگار ھميشه عاشق ھمين کار بوده جوری رفتار می

 
 :تازه شروع می شود" بازی"شوم؛ يا  تر می کرده ام،جدی حاال که فلسفه ی کارم را پيدا

 
که پرم؛ ھرکجا دلم بخواھد سکوت اضافه می می -يا نخواھد-از روی ھر نتی که دلم بخواھد .کنم اين بار سرعتش را کم و زياد می تی را  گذارم و ھر ن

 .کنم ھوسش باشد به آن اضافه می
 

فيدھای رام و افتند و بر زمين سياه  از ريتم می،کنند ھا جا عوض می انگشت.ميزان ھا به ھم می ريزد ايکوبی می،س د  پ فس می می.کنن د و از ن د و دون افتن
 .مانند رقصند و می می.رقصند مانند و می می
 

 .تازند انگشتانم به حرکت قفل شده اند و خودسر می.کنم کار می فھمم که دارم چه کنم کمتر می اصالً ھر چه که بيشتر دقت می
 

 . سراسری شده است،آھنگی که انگار ھست ھم.ديگر حتی يادم نيست که قطعه اصلی چی بود
 

 ؟...روزی من است و صدا- ھمين اجرای شبانه،سکوت
 

 .انگار ھيچ صدايی نيست
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ا می.مدت گذشته است نمی دانم از آن روز چه سم و ت بازنمی شنا ازه ام را  ھر روز آھنگ ت ی رد نمی شود و من  ن حوال گر از اي ھم دي يم ھيچکس  آ
 .افتد ته گلويم خورد و می  از دستم سر می،بدانمش

 
 .دھم شايد ديگر ھيچ صدايی نمی آيد و فقط من خيال می کنم که ھنوز دارم ادامه می.شايد ھم ديگر اصالً قطعه ای در کار نيست

 
 ...کليد...ی رقصان سياه و سفيد قفل شده اند پله انگشتھايم به زمين پله. نمی توانم دست بکشم

 
 !کليد:خودش است. ام کليد قفل شده بی
 

 .بايد پيدايش کنم
 

 !يک نفر برايم کليد بياورد!...کليد:دھد فرياد می زنم تا جايی که حنجره ام ياری می
 

 .يا اصالً ھيچکس اينجا نيست...يا کليدی ندارد.شنود انگار کسی نمی
 

 ھمه از اين آھنگ تکراری فرار کرده اند؛يا اصالً از اولش آھنگی در کار نبوده است؟
 

 .شوم تر می خورم و ساعت به ساعت چاق شوند و من فقط صدا می انگشت ھايم روزبروز درازتر می
 

 يا سکوت؟...از صدا .شوم تر می روز انباشته ھای زير و بم و نرم و خش دار و من روزبه شود از نت گلويم پر می
 

 .شايد ھم ھردوش.کمی ھم بدبين،شوم شايد ھم نااميد می.شوم از اينکه منتظرم تا کسی کليد بياورد خسته می
 

 .باشيم شويم که واقعاً خسته شده شايد ھردو يک معنی دارد و ما فقط وقتی نااميد می
 

 !زنم دارم با کليد حرف می.زنم مستقيم خودش را صدا می. زنم ديگر از امروز خودم کليد را صدا می
 

 .دست بردارم.کنم دستم را از زمين بردارد التماسش می.کنم به طرفم بيايد از او خواھش می
 

 .کنم به آواز صدايش می.شوم آھنگين می.آيد از تکرار ريتم می.کنم بعد از مدتی به حرف زدن با کليد عادت می
 

دم آواز می رای کلي وانم ب م. خ قه می کن ا او معاش ته.ب م ھروقت خس ب داد می... ام سرش داد می زن ه می کم.زنم اغل م زمزم وم آرام می.کنم ک ادت.ش ع
 .شوم آرام می.کنم می
 

 .زنم ھا از آن روزھا گذشته است و من ھنوز دارم ھمان تمرين را می مدت
 

ه آن "  ادامه دادن"ھنوز دارم به آن . زنم يا ھنوز دارم ھيچ چيزی نمی.زنم نام تازه را می يا ھنوز دارم ھر روز يک تمرين بی دادن"يا ب مه ن "ديگر ادا
 .دھم ادامه می

 
ورت داد گلويم که آنقدر بلند شده ھر نفس ق شه،است که بشود با آن چند نت ريز و درشت را در  بد از پشتش می ای شده  شي ی-شود نت است و ال خوان

 .ای داشتم  کرد؛اگر آينه
 

 .زدنم ی دور شوم و نرسيده به دو خط موازی سياه، باز آماده کمی روی صندلی جابجا می
 

 .ھايی بلد بودم که يادم رفت يا کدامھايش يادم ماند کردم و چه قطعه کار می حاال سال ھا از آن شروع گذشته و من ھيچ يادم نيست که قبالً چه
 

ا. آيا قبالً کليدی داشتم و بعداً گم شد يا اصالً از اول قفلی درکار نبود که کليدی داشته باشد ود ي ده ب گم ش دش قبالً  ه کلي شايد يک روزی قفلی را بستم ک
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 .خودم بعدا کليدش را گم کردم که قفل بسته بماند
 

 حتی معلوم نيست که ھنوز قفلی در کار ھست يا نه؟
 

  واقعاً کليدی برای باز کردنش الزم است؟،يا اگر قفلی ھست
 

 ؟...يا باز کردنش واقعاً الزم است
 

 يا خوِد من است؟... خوِد آھنگ است،يا اينکه شايد قفل
 

  قفِل من است ؛،يا اين آھنگ
 

  خوِد من است؟،يا قفل شدن به اين آھنگ
 

 .زنم يا نه حتی معلوم نيست که ھنوز دارم کليدم را صدا می
 

 .دھند بينی که کلمات ديگر معنی نمی کم می  کم،به حرفھايم که دقت کنی 
 

 .است بلند و کوتاه و دلبخواه شده. باشم ھا را با زبان ھم کرده انگار ھمان بازی نت
 

 .است ھر حرفی به فراخور ھوا جا افتاده يا اضافه شده
 

 .ام يا نه ام ھم کرده دوست داشتم ببينم اين بازی را با چھره
 

 .کاش يک آينه اين نزديکی ھا بود
 

 !چقدر ھوا خوب است
 

...................................................... 
 

 ١٣٨۶/بازنويسی برای ھزارتو - ١٣٨٣/ الف نقطه
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 جرزنی ترافرازنده
 

 
 
 *:استعاليی/اھميِت بازِی ترافرازنده) 1(

از دارد به. ھمه کس به اين بازی ني ه تا ھر کس ب ھم  رده است نحوی آن  حال  بازی ک ق دوری. را  ازی و ديگری از طري شرکت در ب يکی از طريق 
 .يکی از راِه تسليم و ديگری از راِه ستيز. جستن از آن

 .جنس بازِی استعاليی چنان است که رويکرِد منفی و سلبی نسبت به آن نيز، خود نوعی بازِی استعاليی است
 
 :نھادِن معيار براِی قانوِن بازی پيش) 2(

ه ميان می به) جرزنی(ھرگاه سخن از شکستن قانون يا زيرپانھادِن اصوِل بازی شاپيش گون بازی در نظر گرفته/ای سرمشق آيد پي راِی  ده ابرسنجه ب ش
 .وجود دارد) قوانين پيشينی حاکم بر ھر نوع بازِی ترافرازنده(در بازِی ترافرازنده نيز اين فراقوانين . است

ه ان است و ب راِی انس ده ب ازِی ترافرازن ازی نمی ب ن ب ود در اي ار موج از و ک ل، س ن دلي ه جان  ھمي د بايست ب ان بيانجام يرگرداندِن انس ا اس تاندن ي .س
به. گرايانه باشد انسان/ناخواه بايد اومانيستی اش جز براِی برآوردِن نيازھاِی معنوِی انسان نيست، خواه جا که بودن تعبيری ھر بازِی ترافرازنده از آن به

ه چ مرحل ده در ھي ازِی ترافرازن ی، ب ن ويژگ بِب ھمي ه س ان ھيچ ای و ب د خودفرم د رو نباي ض کن ری را نق ده بازی. روايی بش اِی ترافرازن ه ھ ای ک
جاِی انسان ھایِ  ِی آموزه بوده و منظومه) شخص/ِی يک موجود بمثابه(شان بجاِی انسان، خدا  محوريتِ  د، شان ب ده باش ا گردي ر خدامحوری بن محوری ب

 .ھا با سرمشق و ابرقانوِن بازِی ترافرازنده بر سر ستيز است چرا که قوانين اين نوع بازی. ھستند" جرزنی ترافرازنده"پيشاپيش محکوم به 
 
 :دو نوع بازِی ترافرازنده) 3(

گذار داراِی تشخص قانون/گردان ای از جانِب يک بازی گذار بازی کسی است که نه مدعی خبررسان در نوع اول قانون: بازِی مورِد بحث دو نوع است
ه درستی قوانين اين نوع بازی با درون. يا تظاھر به تن داردِی سلطه  اش جامه استعاليی است و نه قوانين بازی شخص نگری و کارامدِی آن با تجرب ِی 

سنجيده می بازی ه بازی. شود گر  ازی نسبت ب وع ب ين ن ده ا ه چشم رقيب نمی ِی ھم ھاِی ترافزن ه بازی عرض ب ھاِی ديگر رويکردی نگرد و نسبت ب
نوع به. گذار بازی کسی جز خوِد او نيست خواھد برد که قانون  در نھايت پی  کننده در نوع اول شرکت. تکثرگرا و روادارانه دارد ن  تعبيری در پاياِن اي
ان می گردان و بازی بازی، گسست مياِن بازی ره انسان. رود گر از مي ازی جوھ وع ب ن ن مر قدسی دارد شناسی در اي ا حضور ا .ای مستقل از سلطه ي
 .گرايانه است ای انسان ِی سرشت بازِی نوع اول دربردارنده

چون و دھنده اما در نوع دوم که سه ورژِن مختلف و پياپی آن در طوِل تاريخ بروز يافته، ترتيب اِی  لِب ھنجارھ ِی بازی قوانين آن را پيشاپيش و در قا
يز تحِت سيطره. کند کنندگان ابالغ می چرا ناپذير توسِط خبررساِن بازی، به بازی بازِی او ن نده دارد،  ين چون قانونگذار ھويت و تشخص ترافراز ِی ا

از می درستی نمی گاه به کنندگان ھيچ شرکت. رود تشخص پيش می ياز از دست می دانند چه زمان امتي چه وقت امت د و  د گيرن ين بازی. دھن وانين ا ھاِی ق
طل می گانه چنان است که ھر قانونگذار، دو بازِی ھم تبار خود را نادرست و بازی سه ه ھاِی غير ھم تبار را نيز از ريشه با د و ب ه ھمين دان رو نسبت ب

اِی ديگر رويکردی سلطه بازی تيزه ھ ازی. جو دارد گر و س ه تشخص استعاليی ب ته ب ا وابس ا و تنھ ازی تنھ وع ب ن ن وانين اي اِی درستی ق گردان و مبن
بازی. پذير است ارزيابی کارامدِی آن نيز فقط و فقط در دنيايی ديگر امکان ان  ازی در پاي ه ب دگی نسبت ب وھم برگزي ساير بازی گر گرچه ت ھاِی گراِن 

زرگ در واقع بازی. گردان و قوانين بازِی او ست ِی بازی ترافرازنده به او باورانده شده، برده ازان خودب ده و ھم گر نسبت به دگرب ِت بين ش ام فردي ھنگ
سلطه و انسان. ای ناميمون از تکبر و حقارت است گر اين بازی، آميزه بازی. او در اين بازِی از ميان رفته است شناسی در اين نوع بازی ھميشه تحِت 

 .ستيزانه دارد ای انسان بازِی نوع دوم سرشت. حضور خداوند قرار دارد
 .است) ِی آن مشترک مياِن ھر سه نسخه(ھاِی ھمين بازِی نوع دوم  ھا و فراز و نشيب آيد ويژگی آنچه در ادامه می

 
 :نقاِب مساوات) 4(

شند ر با ده خبررسان می. ابتدا بنا بر اين بود که ھمه براب که نيک گفت آم اورم  خبری بي يک ام  ه بختی ھمگان در آن است؛ ن به بختی ھم ه  ِی کسانی ک
 .گرداِن جديد سر بسپارند قوانين بازِی بازی

 
 :لزوم بازی در جمع) 5(

رسميت شناختن اين گر و به نشانی از فرديِت بازی. اش ھم مربوط به ھمگان نوعی بازِی ھمگانی بود و قوانين. گانه خصلِت جمعی داشت ھاِی سه بازی
بازی رابطه. فرديت، در بازی و قوانين آن وجود نداشت بازی ِی  طه گردان و  که راب طه گر بيش از آن فردی باشد، راب ازی ای  ياِن ب گردان و جمع ای م

 .اندازد گر سايه می ای، بر ھويِت فردِی ھر بازی ھويِت جمعی در چنين بازی. کنندگان بود بازی
 

مخلوق
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 :گذار قانون/گردان اوصاِف بازی) 6(
م ِی نامھربان و ظالمی ھم داشت که ھر جا سير بازی به نفع ِی بازی که تا پيش از اين مھربان و عادل معرفی شده بود، جلوه دھنده ترتيب اش نبود، يا بي
 .شد ھايش آغاز می ھا، تھديدھا و نفرين داده شده توسِط ديگران اقباِل بيشتری بيابد، دسيسه رفت که بازِی ترتيب آن می

 
 :جرزنی ترافرازنده) 7(

ش ِد پي دی آرام آرام در فرآين خن از مرزبن ار، س ه روِی ک ھمگين ب ترگ و س د ھاِی س اره. ميان آم ته پ ِد نانوش ته ای قواع د و دس بندِی  را رو کردن
ھيچ اختياری از ابتداِی ورود کنندگان بی فرزنداِن بازی. ھايی فاحش وضع شد گراِن مرد تبعيض گراِن زن و بازی مياِن بازی. کنندگان شروع شد شرکت

ازی می به اين دنيا، وارِد اين بازی می خروج شدند و ھر کس ھم به ھر ترتيب وارِد ب ازی  شد،  ه بازی(اش از ب به خواه ب ا  دد ي کل از ھاِی ديگر بپيون
به زور وارِد ميداِن بازی می در واقع کسانی را به . مجازاِت مرگ در پی داشت) بازِی ترافرازنده دست بشويد م  باز ھ بيرون کردند و کسانی را   زور 

د می دوده. راندن ه وسعت و مح ازی ھميش داِن ب ه مي ان دادن ب نی پاي دِن کسی از آن يع يرون ران دگی ست و ب تردگی زن ه گس اه ب ان نيست، گ اش يکس
 .نھايت بود اش ھم بی نھايت و جزاِی سرپيچی از قوانين بی) بنا به ادعا(اش  ، سود و زيان ھر چه باشد اين نوع بازی. اش ھستی

 
 :شدِن جرزنی نھادينه) 8(

م نگذاشت ريختن بازِی رقيبان و نيز مجازاِت بازی ھم در طوِل تاريخ، اين نوع بازی ھيچ از به ِت. کنندگاِن معترض ک راِی تثبي ادی رسمی ب م نھ کم ک
 .وجود آمد مدار در بازی به جرزنی و افزودن بر حجم قوانين تبعيض

 .ساختار جرزنی و جرزنی ساختاری در تاريخ بازِی ترافرازنده ريشه دواند
 
 :شگردھاِی جرزنی) 9(

از بازی با الفاِظ نيک و سپس مسخ معناِی آنھا گرفته تا انکار جرزنی و ادعاِی مظلوميِت تاريخی در. ھاِی بديع و پيچيده دارد جرزنی ترافرازنده شيوه
ه بخش گر شده و گاه با انبوھی از تبليغات نسبت به رھايی صورِت قانوِن بازی جلوه گاه جرزنی از اساس به. ھاِی رقيب برابر بازی بودِن بازی، در ادام
بان نمی ھاِی اين نوع بازی ھيچ جرزن. شود ِی اين ھياھو پنھان می ای در لفافه ھر سرکوب بر ز دِف اصلی خود را آشکارا  ند و گاه نيِت حقيقی و ھ ران

 .طلبد ھاِی متولياِن بازِی ترافرازنده، صدچندان دقت و تيزبينی می درِک پيچيدگی جرزنی
 
 :آثار و پيامدھاِی جرزنی) 10(

دگی شرکت گر و قوانين آن نيز شامل ھمه از آنجا که اين بازی مربوط به ھستی ھر بازی بازی و نھادينه ِی زن ود، جرزنی در  بِب کنندگان ب دِن آن س ش
وع بازی سامانی وضعيِت نفس بازِی استعاليی، سرخوردگی و بدبينی شرکت نابه جه سربرآوردِن اعتراض کنندگان در اين ن ھاِی ھا و در نتي ھا و انتقاد
 .ھا شد گردان کنندگان و ديگر بازی بازی

 
 :ھاِی ترافرازنده دوراِن نقادِی بازی) 11(

ی در بازی ورم جرزن اريخ مت ه ت اِی س رتبعيض آن ھ ابرابر و پ وانين ن ه بازی گانه و ق بت ب ا نس دگان و بازی ھ ب، دوره کنن اِی رقي ادی و ھ ای از نق
ازی و روشن سنجش نوع ب ن  وانين اي ده شکل داد گری را در باِب اصول و ق ی ترافرازن شگردھاِی جرزن ه  دا برخی از عناصر. گری نسبت ب در ابت

ازِی استعاليی مرور سويه انتقادی از دِل سنِت بازِی استعاليی بيرون کشيده شد ولی به نِت ب دار س ود و اقت يز رخ نم ِی برانداز و ويرانگر اين انتقادھا ن
 .سره به چالش کشيد را يک

 
 :ِی فردی ھاِی ترافرازنده عصر بازی) 12(

ر ھاِی سه کنندگان ثابت شد که سرشِت بازی ھا، بر بازی ِی تاريخ اين نوع بازی ھاِی استعاليی و نيز تجربه ِی بازی رحمانه در اثر نقادِی بی گانه و نظاي
ه. گر است آميز و سلطه آن، جرزنانه، تبعيض داراِن اين تجربه که ھمراه بود با از سرگذراندِن تاريخ سياھی از جنگ و سرکوب توسِط ھر يک از داعي

ا راِه به ه تنھ اند ک ان رس اور ھمگ ه ب ت را ب ن حقيق تعاليی، اي ازِی اس ابرابر از آن و سامان ب وانين ن تن ق تعاليی پيراس ازِی اس عيِت ب اختن وض س
اختن بازی ه محدودس ه عرص ا ب ردِی بازی ھ ی و ف يز بازی ِی شخص زام ن يرايش و ال ن پ لی اي ِب اص ه مخاط ت و البت دگان اس ه کنن اِی س ِی گانه ھ

 .کنندگان را نشانه رفته بود مداری بود که در قوانين بازی، چيزی فراتر از سپھر فردِی بازی تبعيض
 .تر شد ِی خود منتزع ِی تاريخی جرزنانه تر و از زمينه تر، بشری تر، متنوع به اين سان بازِی ترافرازنده روز به روز فردی

 

ده"  استعاليی. "است Transcendentalِی  سلطانی بجاِی واژه الدين اديب ِی ميرشمس برابرنھاده") فرازنده" + " تَرا" ("ترافرازنده* "  ادِل برگزي ِی مع
ز معادل. (مرحوم يحيی مھدوی است رين ني نده، ماوراءحسی، استشراقی و ب نده، فراباش ده، فراگذر ترين، فرازن ھاِی ديگری چون متعالی، متعاليه، بر

ه ن واژه ب راِی اي ت ب ه اس ار رفت ه.)  ک ن ب ادل  نظر می چني ن دو مع ه اي د ک تعاليی(رس ده و اس اده) ترافرازن ی برابرنھ ه يک ری ک ی و ديگ ای پارس
 .شناختی نسبت به بقيه برتر باشند ای عربی است، خصوصاً از جھِت بازنمايی معناِی اين واژه در متوِن فلسفی و معرفت برابرنھاده

ی ھزارتو مجله

23

511 of 952



.گيرد ، نوعی داد و ستِد متقابل مياِن بشر و نيرويی ماورايی است که از خواسِت استعاليی انسان سرچشمه می"بازِی ترافرازنده"در اينجا مقصود از 
 .استعاليی در اين متن، بيشتر ناظر به امر فراتجربی از حيِث دينی و انضمامی است تا فلسفی محض و انتزاعی/بنابراين معناِی ترافرازنده
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 دوِست دارم؟
 

 
 

 . آمد طور که دور می شد، ھمه چيز از نو يادم می شدند ھمين ھمين طورکه مردم از کنارم رد می
تی رفتی روی صحنه و با تقليد صدای ديگران می بايد می. آن ھم به پيشنھاد خودش. اش يک بازی بود ھمه برای". دوستت دارم:"گف ه  د صدای بقي تقلي

کردم. توانستم نه اينکه نخواھم بگويم، نمی. سخت که نه غير ممکن بود. من کاری نداشت اما گفتن دوستت دارم سخت بود ه سعی می  م ک ھر چقدر ھ
بود لی راضی شد با من عروسی کند حتا پيش دکتر ھم رفتم، اين يکی از شرطھای لی نمی شد بعد از اينکه لی من  ا  رای عروسی ب ن. لی ب و من از اي

 . رود مردھايی نبودم که بعد از ازدواج قولھای قبل از ازدواجشان يادشان می
اله ريشه در کودکی. دکتر تا ھفت پشتم را آورد جلوی چشمم، چيزھايی يادم آورد که ھرگز نديده بودم ن مس ام دارد و دليلش آخرش ھم نتيجه گرفت اي

ن باعث شد من از رد ديگری در رفت و اي ا م اين است که پدرم مادرم را خيلی دوست داشت اصال ذليل عشق مادرم بود اما مادرم او را گذاشت و ب
برای لی. آگاھم تصميم بگيرم ھرگز به ھيچ زنی نگويم دوستت دارم گفتن دوستت دارم بترسم و در ناخود ن را  ردم و او گفت  ھمي ی تعريف ک چی:"ل

انه"  ميگی تو، مادرت که داره با پدرت زندگی می کنه، ھمين نيم ساعت پيش زنگ زد پرسيد پسرم نيست گفتم نه، گفت پس خداحافظ داختم و ش اال ان  ب
 .فھمی يا دکتر طوری نگاھش کردم که يعنی تو بھتر می

ا. کنند که بشنوند زنھا فقط چيزھايی را باور می. اما بھرحال اصل قضيه فرقی نکرد. لی از خير دکتر گذشت طوری شد که لی اين  مثال اگر خودشان ب
ی(نه "چشم خودشان تو را با يک زن ديگر در حين انجام اسمش را نبر ببينند کافی است بھشان بگويی،  و) و اين نه را با اخم و لحنی جدی بگوي نه ت

ح آخه کدوم ابلھی زن ديگه"  ای زمزمه کنی بعد نرم و مھربان در حالی که چشمھايت را خمار کرده." کنی اشتباه می ای رو به خوشگلکی مثل تو ترجي
تی و اگر اين. چون دوستت دارند. نه اينکه احمق باشند، نه باور می کنند چون دوست دارند باور کنند. کنند نوقت حرفت را باور می آ."  ده می طوری گف

عا می. باور نکردند يعنی ديگر تمام شد، دوستت ندارند د، اد ه دوستت ندارن با زن و وقتی دوستت ندارند برای اينکه در مغزت فرو کنند ک و را  د ت کنن
و جالب اينجاست که چنان تخيل فعالی دارند و طوری برايت. کنند فايده ندارد اند و ھر چه قسم و آيه بخوری و شاھد بياوری که اشتباه می ديگری ديده
ن بازی. شود کنند که چطور دستت بر بلور تن زن ديگری بوده که ته دلت برای آن بلور وير وير می تعريف می ه اي ھا ھم سرت درمی زن د ھا را  آورن

ا نمی که بگوبند دوستت ندارند، چون برعکس مردھا که نمی د توانند بگويند دوستت دارند، آنھ ند دوستت ندارن د بگوي يده. توانن سيار پيچ ماجرا ب ن  و اي
 .است
سرگرم رو شان که پنج ماھی می لی برای حل مشکل من به دوستانش مراجعه کرد و يکی لی بود و  ده  جدا ش به راه کردن سور و شد از شوھر دومش 

يش و من برای اينکه خيلی به حريم خصوصی زندگی مردم اھميت می(اش با شوھر اولش بود   دوباره سات عروسی د روز پ دھم به زنم نگفته بودم چن
شون رو فشار بدی تا مقر خاک تو سرشون کنند مردھا ھمشون ھمينند بايد انقدر خرخره:"به زنم گفته بود) ام پسر سابقش در خيابان ديده او را با دوست

فکر. ام و چيزی نمانده از دست بروم از خير شنيدن دوستت دارم گذشت زنم ھمين کار را کرده بود اما وقتی ديد سياه و کبود شده." بيان دوست دارند
 . کردم طور فکر می خيال ماجرا شد يعنی من اين کنم از ھمان وقت بی

ه محض اينکه کردم مثال برايش گل می رسيد می در عوض سعی کردم نشانش بدھم چقدر دوستش دارم ھر کاری به عقلم می ود ب ما حواسم ب دم ا خري
ه لی. لی متوجه شود آنھا را سر به نيست کنم آثار پژمردگی در گلھا مشاھده شد بدون اينکه لی دی داشت چون ديدن پژمردگی گلھا در روحي تأثير ب ی  ل

 . به خصوص در دوره پريودش، اگر بخواھم دقيق بگويم ده روز قبل از آن تا ده روز بعد از آن
يادم بود ھر چقدر. مثالً يادم بود ھميشه طوری ببينمش و تحسينش کنم انگار بار اول است. کردم از ھمه مھمتر اصول عشقبازی را کامال رعايت می 

ھای. ھم که نزديک شده باشيم و يکی، او يک آدم ديگر است و بايد به او، روح و تنش، احترام گذاشت ھرچند اين در مورد ھمه زنھا صادق نيست زن
م نه اينکه فقط زنھا اين. ام که دوست دارند مثل رخت چرک بريزيشان در تشت و بپری آن وسط لگدشان کنی زيادی ديده ه من خودم ھ ند ن طوری باش

ه شلپ از آن دسته مردھايی ھستم که دلم می الی ک حس خنکی آب روی شلوپ آب می خواھد بپرم وسط تشت و در ح ن طرف و آن طرف، از  م اي پاش
جای لی بودم و لی اما اين مھم نبود، مھم اين بود که من عاشق لی. پاھام لذت ببرم ه  لی دوست داشت طوری با ھم باشيم انگار داريم يک مراسم آيينی ب

ول لی. وراستش وسط آن ھاگير واگير خيلی سخت بود ھمه اينھا يادت بماند. آوريم می ه ق ند بعدش ب ادم بما ود ي ين ب سختتر ا ل برای من از ھمه  ی مث ل
وابم می آخر نمی. خرس نگيرم بخوابم ند، خ نده باش پام خورا ا دياز د ت من نمی. گرفت دانم چرا بعدش انگار به من چن ما  بره ا ا اون خوابش ب يدم ت .خواب

ه در خواب ازش در می زد به سرم و من ھمه اينھا رابه خاطر عشقم به او تحمل می خوابی می اونوقت تازه بی صداھايی ک نش کردم، به  مد و آب دھا آ
.توانستند به زنشان بگويند دوستت دارم تکه تکه کنم کردم و دلم می خواست مردھايی را که می شد روی بالش نگاه می که از گوشه لبھايش آويزان می

ه مناسبت روز عشق برگزار می با ھمه اين حرفھا اوضاع خوب بود تا اينکه آن شب لی ھر سال ب د لی آمد خانه و از بازی گفت که  ايش را. ش ابروھ
ان"  فکر می کنی با صدای بقيه بتونی بگی:" برد باال و گفت ه من و زب ه خودم گفت لعنت ب ه ب رد ک اھم ک کرد و مظلوم نگ و طوری گردنش را کج 

ند عشقش چيزی را اين. ام نگردنده ه ببي ن نيست ک رآورده آخر ھيچ چيزی برای يک مرد سختتر و تحقيرآميزتر از اي د و او عرضه ب می خواھ طور 
کار را می. اش را ندارد کردن خواسته ن  ا خوب تقليد لحن و صدای بقيه برای من آسان بود ھميشه برای اينکه بخندانمش اي تی ب ه خصوص وق کردم ب
خوب است خنديد و من خيالم جمع می شد، می آوردم، ناراحت نمی می حتا ادای پدرش را ھم در. کرد من قھر می يچ. شد که اوضاع  ه نظر من ھ آخر ب

آزاده کاميار
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به راه تان چگونه است، شب با اين فکر کنارشان می شود فھميد زنھا حالشان چطوراست و وضعيت رابطه وقت نمی خوابی که چه خوب ھمه چيز رو 
ده فقط وقتی می. بينی رفته اند شوی می است، صبح بيدار می نده حسابی، می ھای الکی بچه گول خندند، آن ھم نه از اين خن نی آسوده زنک، يک خ توا

ی. باشی که اوضاع خوب است و شھر در امن و امان است ه کل از ب ار ھر کسی نيست و ني خودش ک نه  ا  نده حسابی ھست ي شخيص اينکه خ ه ت البت
م:"گفت." نمی دونم:"بھش گقتم . تجربه دارد گويم دوستت دارم." می شه امتحان کني ه او ب در پسر شجاع ب ا صدای پ تم ب د، توانس رديم، ش حان ک .امت

خيلی کيف کردم آخر ھميشه. ماند خنديد آن ھم غش غش و يک ماچ حسابی بھم داد از اين ماچھا که بعدش تا چند دقيقه لبھا ھمينطور غنچه نشکفته می
ه می." تونی بگی با صدای اون دکتر بزی ھم می:"گفت. شدم ای می گونه رابطه حسی المسه قدم ھر اين من بودم که پيش ه ک م بعل ستم، گفت دوست:" توان

اچ ديگر داشت از خنده ريسه می." دارمععع رد و يک م اقص خودم. رفت، آمد نشست توی بغلم و پاھايش را دور کمرم حلقه ک ه عقل ن دايا، چرا ب خ
ودم دوستش دارم. نرسيده بود که اين کار را بکنم ته ب کارتونی گف ام شخصيتھای  سمم را. تا وقتی برويم بخوابيم با صدای تم رود ا شد خودش ب رار  ق

 . برای شرکت در بازی عشق بنويسد
او نگفت چيز، اسمش را گفت اما من حتا دلم." تونی بگی با صدای چيز ھم می:"بعد از اينکه رفتيم به رختخواب يھو برگشت سمتم و بدون مقدمه گفت

حاال درست. اصال خوشم نيامد حال خوشم ضايع شد. چيز دوست پسر سابقش بود. گويم چيز نمی خواھد برای خودم ھم تکرارش کنم، برای ھمين می
ود." تونم، صداش يادم نيست نه نمی:" گفتم. زمينی ھم نبودم که ديگر غيرت مد نيست اما من سيب ادم ب خوب خوب ي م  جور. دروغ گفت يک  صدايش 

خش:"گويند آيد و می خاصی بود از اين جورھايی که زنھا خوششان می ه  شه ش می دونی صداش يه طوريييييييييه ي تو صدا ن را." ش خاصی  قتی اي و
و جريجه لی. آگاه دستشان را می برند در موھايشان آگاه، شايد ھم خود کنند و ناخود گويند چشمھايشان را خمار می می گار من نه ان يد انگار  ی خواب دار ل

برد من خوابم ن ا  من فقط نمی. کرده، ام با  ن با ستم بگويم دوستت دارم، ھمي ود اين. توان م ب دنگ را می حق که قرم سرم طوری آن مردي و  د ت م. کوبي دل
ھم. خوب، راستش يک کمی ھم گريه کردم. خواست گريه کنم می ه کسی ب ود ک ين ب ل ا بدجوری جريجه دار شده بودم فکر کنم اگر زن بودم حسش مث

ه تخت لی. تجاوز کرده باشد ای چيز را ب ابقه شرکت نمی لی حق نداشت پ م در مس اند اول گفت مان بکش ه کنم و حالش را می خواب تم ن د گف گيرم ولی بع
 .گيرم کنم و حالش را می  شرکت می

وقتی ديدمش برايم دست تکان. ھا است چی ھا رو صحنه ام ببينم چيزھم بين تماشا اما اصال توقع نداشتم وقتی با بقيه شرکت کننده. و ھمين کار را کردم
د مادرم ھميشه می. فھميدم اما نفھميدم بايد ھمان موقع می. داد انگار نه انگار که می فھم ببرم  فقط می. گويد مرد آخرين نفری است  ازی را  تم ب .خواس
ن. زد ھای رديف دوم نشسته بود و بھم لبخند می لی عصبانی نبودم، نگاھش کردم که مظلوم روی يکی از صندلی ديگر از دست لی نه صاحب يک چني
 .طور فکر کردم آن موقع اين. ای، نه، حتماً چيز خيلی اتفاقی آمده بود آنجا لبخندمعصومانه

شخيص. خواستم تمام نشد برم اما آنطور که می طور که من عزمم را جزم کرده بودم ببرم معلوم بود می  آن ه ت ند روی صحنه ک ه گذاشته بود يک رايان
م دوستت دارم، من کرديد دستگاه با صدای بلند جيغ می اگر اشتباه می. ايد يا با صدای شخص ديگری داد جمله را با صدای خودتان گفته می کشيد من ھ

د می حنجره. من و يک خانم رسيديم به مرحله آخر. ھم دوستت دارم م تقلي ا را ھ ا صدای مردھ بود حت جادويی  ه. کرد اش  صدای ھر کسی را ک من 
خانم. ديگر کم آورده بودم که ساعت بزرگ سالن ھشت ضربه زد. توانستم تقليد کرده بودم از صدای پدر و پدربزرگ ھانيکو بگير تا بھنود مکری می

ت ود و گف ده ب م ش و خ ه جل ود رديف اول و ب يد." دوسِت دارم:"يک نگاھی به ساعت کرد و بعد زل زد به صورت مردی که نشسته ب ه جيغ کش رايان
رد." من ھم دوستت دارم، من ھم دوستت دارم" د. او با صدای خودش گفته بود اما از اينکه باخت اصال ناراحت نشد از روی صحنه پريد تو بغل م بع

ه مناسبت معلوم شد سال گذشته تو روز عشق درست ساعت ھشت زن برای اولين بار به مرد گفته بود دوستش دارد و حاال اين ھديه زن بود به مرد ب
 . شان اولين سالگرد آشنايی

تاد   کم. ھيچکس در ذھنم نبود. کردم تا برنده اين بازی باشم نفر ديگر را ھم تقليد می بايد صدای يک. من اما ھنوز برنده نبودم  ه چشمم اف ودم ک آورده ب
صندلی. به چيز رود در  دگيم رو مرتکب. به زنم نگاه کردم سيخ روی صندلی نشسته بود آماده برای اينکه بپرد باال يا وا ب تباه زن ترين اش و من بزرگ
شود خواست لی دانستم چه خبراست فقط دلم می خوب چی کار کنم آن موقع که نمی. شدم م دوستت دارم. لی خوشحال  ه گفت صدای چيز گ ا  ھمه. من ب

 .ھا پريدند باال، زنم نه، برگشت به چيز نگاه کرد تماشاچی
لم با لی. ام يک قلب گنده آبنباتی بود که وسطش نوشته بودند دوستت دارم جايزه ر بغ ودم زي ده را زده ب و. لی از سالن آمديم بيرون، در حالی که قلب گن

تم داری؟:"لی لی يکھو برگشت سمتم و آخرين تير را به قلبم شليک کرد. حالم حسابی گرفته بود گی دوس ی ب می تون "يعنی تو واقعا با صدای خودت ن
خرين فرصتم است. ابروھايش را مثل دو تا خط برد باال ن آ که اي م ھشدار  ايد ھ ا ش بود ي مد و ھمان. ته چشمھايش التماس  بيرون آ سالن  ا چيز از  ج

ه، نمی. لی می خواست ترکم کند پس ماجرا اين بود لی. لی نمی ديديش، پشتش به او بود ايستاد، اما لی گويم ن د ب ا نش د حت ا لبھام بھم چسبيده بودن توانم ب
 .و رفت. بينی که، تقصير من نيست و او شانه باال انداخت انگار بگويد خوب پس می. ، فقط سر تکان دادم...صدای خودم بگويم 

گتر و بالخره محو می رنگ و کم گذرند کم کنم چطور آدمھايی که ازکنارم می نگاه می. کنم دارم رفتنش را نگاه می. ام و من ھمان جا ايستاده شوند و رن
ن لحظات را سعی می. خورد دور تنش رود و دامنش تاب می ايستد جز زنی که مرا پشت سر گذاشته و می ھمه چيز در جھان از حرکت می ام اي کنم تم

ه بگويم دھنم را باز می. دوستش دارم، دوستش دارم. ھمراه با خطوط رقصان تنش برای ھميشه در ذھنم ثبت کنم توانم. کنم ک د ب وانم باي يده. می ت رس
د و می سر خيابان، برمی د  گردد سمت من و دستش را دراز می کن ا"گوي صله صدايش را نمی." بي ين فا ايش را می از ا نوم فقط حرکت لبھ بر ش بينم، 

ايی. افتد دنبالش گردم سمت در سالن تا ببينم چيز چطور راه می می بھای تنھ عد در ش نم و ب م ثبت ک يادآوری اش می خواھم رفتن او را ھم در ذھن ا  ام ب
ا ديگه:"گويد بار صدايش را بشنوم می لی، بلندتر، انقدر که اين گردم سمت لی مات برمی. اما چيز آنجا نيست. خودم را عذاب بدھم با." بي با من است، 

می. خيلی خوشم اومد ادای چيز رو درآوردی: "گويد گيرد و می با دستش آرنجم را می. دوم سمتش می. خدايا با من است. من است ه يادم  چه بالھا ب آد 
ھا می. دھد و آرنجم را فشار می!" سرم آورد مرتيکه اوزگل، می خوام بميرم، حالش رو گرفتيم، نه؟ ھا به نظر من زنھا خيلی بيشتر از مرد ند مرد فھم

ی ھزارتو مجله

26

514 of 952



چ وقت نمی ده است، راحت نمی ھي ی پيچي م خيل ان ھ ی خوب روش فھميدنش د ول ه بفھمن ن ھم د اي ود از آن سر در آورد توانن م. ش الش رو:"گفت آره ح
رفتيم انه." گ ه ش ه داد و گفت سرش را ب م:"ام تکي م شرکت کني ا سال ديگه ھ در غير." بي ا انق ه زنھ دايا چه خوب ک ل خ ل پيش فھم، غير قاب د، بينی قاب ان

 ." کنيم آره شرکت می:"گويم بوسم و می سرش را می. شود اميدوار بود طوری ھميشه می اين
 

 86مرداد  12جمعه 
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 ھايی که بازی ما نيستند بازی
 

 
 

ه دوستی می کی از بچّ ار کودکی، ي خاطرم نمی –شان  پرروھای محلّه گفت در روزگ برو داشت و ديگران ازش حساب که  حرفش  يل،  به چه دل يد  آ
ود مدرسه و مطلق»  بازی معلّم« –بردند  می کرده ب م و کوچه را  ود معلّ ده را ابداع کرده بود و خودش شده ب ر اساس قاع ه ب نان و البتّ -در-ھای من الع

جاب زد توی گوش اين و آن؛ که من معلّمم و نقشم در بازی اين راه، می راه و بی –مان  بست ی بن کوچه –ی فرضی  آوردی خودش، در مدرسه طور اي
ا ھمان –آموز را  ی کوچکی، نقش دانش دسته. روزھا جالب بود ھا، آن کنم واکنش ما بّچه گفت حاال که فکر می دوستم می! کند می بازی ي طور که قواعد 

ازی حکم می ِّم ب عد معل گويم قوا د –کرد  بھتر ب ته. پذيرفتن ا بی دس شيدند ای ديگر اّم يرون ک ازی ب باخود می. پروا شوريدند و از ب د  م الب يدند قََس انديش
ا می تر و باالتر، دوباره فاصله اين کوچه نشد؛ يک کوچه پايين. ايم تا آخر، به ھر بھايی بمانيم نخورده َم می ی آجرھا را پ ثل زنيم و دروازه َعل کنيم و م

 .اندازيم خواھيم، راه می طور که خودمان می زنيم و سرگرمی خودمان را آن سابق با دِل خوش، فوتبال می
 

درست! اين دسته، احتماالً پيش خودشان فکر کرده بودند اگر معلِّم بازی، پرروست؛ ما از او پرروتريم. ی سّومی ھم بودند کرد دسته دوستم تعريف می
غاِز دوستم تعريف می. کنيم که به جای او به ما خوش بگذرد اّما در ھمين بازی ھم کاری می. است که بازی، بازی اوست که از آ ه  کی دو ھفت کرد ي

پا عِد بر سر کالس وب د  ه-ماجرا گذشت، روزی، مثل ھميشه، معلِّم فرضی آم ازی، روی صندلی کھن قّرر ب ھود و م ی . اش نشست پاره برجای مع –ول
زمان ی ما، ھم گفت خنده دوستم می. جای طرف و جيغ و فرياِد متعاقبش، ھمان ای سوزن به فالن نشستن ھمان و فرورفتِن دسته –چشمتان روز بد نبيند 

 .گرفت ی بازی، باال می ی معلِّم خودخوانده با جيغ و ناله
 

ھا کشيد، آمد به شکايت از بّچه که ُمفش را باال می زناْن دست در دسِت پدر، در حالی َشل گويا فردايش معلِّم بازی کذايی، َشل. جا ختم نشد ماجرا به ھمين
بازی می باشک که داشتند مثل سابق، فوتبال و قايم – د شان را  ه ھم. کردن د ب کی پاسخ داد بازی پدر توپي يد؟ ي سرم آورد چه باليی سر پ ه  قای«: ھا ک آ

بی ھرحال در کالس درس پسرتان، چند نفر دانش به. اش بيايد مدرسه که معلّم با ولی جورش را ديده بوديم، جز اين ھمه! محترم د و چون آموز  ادب بودن
.کاری باشد از معلّم کالس است که در کارش توفيق نداشته به نظرم اگر کم. شان بر نيامده بود، خطا کردند ی تربيت از عھده –آقا پسِر شما  –شان  معلّم
می با اين تر مدرسه و پی حال فکر  به دف ه  ا، مراجع ا خطاکارھ شد، راه درسِت برخورد ب م رخ داده با بازی ھم»  .گيری از باالست کنم اگر خطايی ھ

ازه می. حاال ھم زنگ ورزش است«: کرد، ادامه داد داد و به دفتر ھدايت می ی پرتی از کوچه را نشان می که گوشه دوستم در حالی مان اج د فوتبال دھي
 »را بازی کنيم؟

××× 
عدی رھبری می –ھمه  –ھا را  بازی مورد خواست و عالقه قوا سياری  ه ب د ک ما نيست کنن يز اين. ی  ن قواعد ن ه اي دان اعتراِض ب روزھا، ديگر چن

 ی کار چيست؟ پس چاره. چراکه مخالفت و اعتراض ھم، اکنون رام و اھلی اھل قدرت شده. عاقالنه نيست
وال است. توان قيِد ھمه چيز را زد و عطای بازی را به لقايش بخشيد ی دّوم می ی اّول قصد تمکين نداری، گاھی، مثِل دسته اگر مثل دسته ن من بر ھمي

ی  –ای ديگر، آشيس ناندی  که البتّه در زمينه يوه –متفّکر ھندی و پدر مطالعات فرھنگی آسيای جنوب به ش ام می از مخالفت  کردن ن بازی ن او. برد ی 
خود، ی محتمل را به صورتی جھانی و تغييرناپذير ترسيم می ھا که آينده معتقد است که کشورھای غيرغربی بايد در بازی غربی د و  کنند، شرکت نکنن

 . ی خود را به زبان بياورند انداز و آينده چشم
ا اين راه سّوم پيش می. اّما جز اين، راه سّومی ھم ھست يله  –حال  کشد که در بازی شرکت کن؛ قواعدش را ھم بپذير، ولی ب ن وس ه ھمي –يا درست ب

در برابر خوِد قدرت مقاومت کرد و –تر از خواسِت قدرت  شده بيشتر و اغراق –توان با الھام از بودريار، با اجرای دقيق نقش  چراکه می. مقاومت کن
ازی ھای داستان دوستم، با فرورفتن در نقش دانش بّچه. از او سلب نمود –نياز حکم  به عنوان پيش –تواِن داوری را  ا خارج از ب آموز و اجرای آن حتّ

ت(و در حضور معلّم فرضی و پدرش، تفاوت جرای نقش و واقعيّ از داوری و حکم است  که پيش –را ) بين ا در را بی –ني د و پ ن بردن پاسخ و از بي
 . الکن رھا کردند

 
 . توان در بعضی ديگر ھوشيارانه شرکت کرد و خوش گذراند نيز می. توان بعضی را ترک گفت البتّه می. ھا، بازی ما نيستند ی بازی ھمه
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 بازِی معنا و فروبستگِی بيان
 

 
 

که در بازی چه خصوصياتی به ذھن می. را تعريف کنيد»  بازی«ی  سعی کنيد واژه بت وجود آيد؟ اين که بازی يک فعاليِت اجتماعی است؟ اين  ھا رقا
 دارد؟ اين که ھر بازی برنده و بازنده دارد؟ يا اين که ھر بازی قواعد و قوانينی دارد؟

ن خصوصيت دام از اي دادی از بازی ھر ک ود تع د ب ور خواھي د، مجب ضافه کني ازی ا ِف ب ه تعري که ب ده ھا را  ده را نادي شناخته ش عاً موجود و  ھای واق
تند و بازی ھای تک مثالً بازی. بگيريد اعی نيس نده و»  حمومک مورچه داره«ھايی چون  نفره ھم وجود دارند که اجتم تند و باز ابتی نيس ه رق تند ک ھس

ده می: ای دارد اما در مورِد اين که ھر بازی قاعده. برنده ندارند ھم قاع شد  ازی نبا حتی ب که  اليتی  ه ھر فع کرد ک عا  ً. ای دارد توان اد صرفا ابراين  بن
 .دھد مند بودِن يک فعاليت مالِک خوبی برای بازی بودِن آن به ما نمی قاعده

ازی  شايد بگوييد حداقل خصوصيت مورد توافق می ه ب ين باشد ک ريح و سرگرمی است»  جدی«تواند ا رای تف ازی ب داران. نيست، ب اً طرف ما طبيعت ا
د داشت و بازی ھايی چون فوتبال، در جدی نبودِن اين بازی ی ورزش دوآتشه ه ھا بحث خواھن اِن حرف ودِن بازی کن ثاِل نقض تفريحی ب .ھا ھستند ای م

 .ای، بازی تنھا تفريح نيست، شغل است الاقل برای عده

 .توان تعريف دقيقی از آن به دست داد دانيم که بازی چيست، اما نمی شايد به اين نتيجه برسيم که کمابيش ھمه می

وِم  ا نشان می»بازی«تالِش نافرجام برای دادِن تعريفی جامع و مانع از مفھ ه م ه ب ايِش ذھنی است ک اھی مرزھای ، يک آزم اھيم گ ا و مف د معناھ دھ
 .شوند ھايشان شناخته می سخت و قابل تعريف ندارند بلکه در کاربرد و با نمونه

ده فرض کند تا پيش ھای فلسفِی خود اين آزمايش ذھنی را مطرح می ويتگنشتاين، فيلسوِف اتريشی، در کتاِب پژوھش ه ش سفی را ھای عموماً پذيرفت ی فل
 .ی زبان و معنا زير سوآل ببرد درباره

ادی بازی داد زي نيز از تع ان  وِد زب شتاين، خ ی شود، بازی ھای مختلف ساخته می از نظِر ويتگن د و بعضی حت دام قواعد خود را دارن ه ھر ک ھايی ک
 .نفره و خصوصی باشد تواند تک با اين تفاوت که بازِی زبانی نمی. ھا قدر زياد است که تنوِع بازی ھای زبانی ھمان تنوع بازی. اند قاعده بی

ه ھر»  سين«ی کامالً خصوصی و ذھنِی خودم لغتی ابداع کنم، مثالً آن حالت را حالِت  فرض کنيد من برای يک حالِت پيچيده يرم ک بنامم، و تصميم بگ
سين. دفعه به اين حالت دچار شدم در دفتری آن را ثبت کنم سنجِش درستی  برای  ل قبولی  مالِک قاب ده وجود اما مشکل اين است که ھيچ  بت ش ھای ث

ی ممکن است حالت سين نوع خاصی از فراموشی يا توھم باشد که باعث می. نخواھد داشت لت سين قبل ن ھمان حا ه اي م ک ان کن من گم ه  شود ھر دفع
ورد دچار شدن. است، حال آن که حالت سين نباشد که ادعای من را در م ين حالت رد از طرِف ديگر ھيچ کس ديگر جز من نخواھد توانست  ه ا ام ب

 .کند

سته: مثال ديگر اين است شده آن فرض کنيد جمعی از افراد حضور دارند که ھر يک قوطی در ب قرار  ند و  »سوسک«چه را در قوطی است  ای دار
دِن آن کنند که می ھمه ادعا می. بنامند با دي ا  د دانند سوسک چيست اما تنھ شان دارن ند دروِن قوطی ديگری را ھيچ کس نمی. چه دروِن قوطی خود توا
فرض ھرگز نمی»  سوسک«گيرد که در چنين شرايطی، لغِت  ويتگنشتاين از اين آزمايِش ذھنی نتيجه می. ببيند ن  چيِز خاصی باشد، چون اي اِم  تواند ن

د داد) يا اصالً چيزی نداشته باشد(که ھر کس چيِز متفاوتی در قوطی داشته باشد  يير نخواھ شرايط تغ ن  ن لغت را در اي ا سوسک، در اين. معنای اي ج
ی صحبت می که نمادی از مفاھيم شخصی و خصوصی است، از نظِر او تبديل به چيزی ب ِل  تاين . شود ربط و غيرقاب الً»  وجودِ «ويتگنش چيزھای کام

دارد گويد نمی کند، بلکه می را نفی نمی -به مفھوِم ذھنی  -خصوصی  انی خصوصی وجود ن بازِی زب رد، چون  ا. توان از اين چيزھا صحبت ک گر م ا
 .ی چيزی صحبت کنيم، حتماً آن چيز ديگر خصوصی نيست بتوانيم درباره

ده ای خودش را بيان می ھای زبانی در واقع ذھِن ما با بازی بداع ش اريخ ا ه در طوِل ت به کند ک ماعی ھستند اند و حاصل تجر امالً اجت ھای زبان. ھايی ک
ما می علمی يا داستانی يا شعری يا دينی ھر کدام قواعد خودشان را دارند، اما لزوماً ھر آن ِن  ه در ذھ ن بازی چه ک يان در چارچوِب اي ِل ب ھا گذرد قاب

 .ھای ژاپنی بازی کرد توان به روِش انيميشن داند که فوتبال را نمی ای فوتبال می يک بازيکِن حرفه. نيست

 .برای جلوگيری از اشکنک و سرشکستنک، گاھی مھم است که بازی نکنيم
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 بازی زندگی
 

 
 

مايوس جدی. کنند شوی بين اين ھمه آدم که بازی می اگر به چشم بازی به زندگی نگاه کنی تو ھم کسی می کنی،  اش بگيری و چيز خاصی از آن طلب 
دازه. و سرافکنده خواھی شد ه ان دگی ب ه زن را ک و جدی نيست چ ادن جدی. ی ت ا، از ات، از کلک ات، از شکست خوردن اش بگيری از افت ھای آدمھ

.ای کز نکرده باشی کنند شروع خواھی کرد که قوانين آن را ياد بگيری تا در گوشه ريزی اما اگر بدانی که ھمه دارند بازی می ھا به ھم می بازی دغل
 . گی آنوقت تا ھستی، زندگی خواھی کرد بی ھيچ خسته

 
* 

 
و. کرد يکی برای مردم داستان ميگفت و آنھا را به راه راستی که در خواب ِشب پيش، زاييده از عقده ھا و دغدغه ھای روز پيش، ديده بود ھدايت می

ظاره می. ای افتاده اند ای ايستاده بود و به راوی و شنوندگان خيره شده بود که در دوِر بيھوده آن ديگری گوشه سته ن سه د ين  ه ا و. کرد و يکی ديگر ب
 …آن ديگری 

 .در ھمان زمان، کودکان مشغول بازی بودند؛ فارغ از گوينده و شنونده و تماشاکننده
 
* 

 
 .کند  حساسيت توليد می پنجره

 .کند پرده حساسيت توليد می
 .در حساسيت توليد می کند
 .کند ديوار حساسيت توليد می
 .کند مرز حساسيت توليد می

 . پنجره است چشم
 .زبان پرده است
 .فرھنگ در است
 .وطن ديوار است
 .تواند بدون تفاوت و تبعيض و تناقض و تضاد و دشمنی باشد زندگی نمی. انسان مرز است

 .ای است که گر برنده نشوی بازنده خواھی شد زندگی بازی
 
* 

 
يم کن خوبی نباشيم که فارغ از دغدغه اگر بازی سويی روان خواھ ه  ادی ب ا ھر ب ھای تماشاگر و حريف باشيم از نگرانی چگونه بودنمان مانند برگی ب

ه. شد اره با اينکه نبودن در جريان بازی دردآور است خصوصا وقتی ببينی نبودت ماي خورد و چ ھی  د شد و شکست خوا نت خواھ کم آورد جز ی  ای 
ه م ماي ودن ھ رگ سرگردان ب ا ب داری ام الش ن دارد ت م. ای ن د بکن ه باي ه چ م ک ينم و بيانديش ود بنش ا خ د ب ه باي ايه. ھميش تن در س ی سرگردانی و زيس

 .خواھم برای خود مطلق باشم ھر چند که برای ديگران نسبی باشم می. کند ھای ديگران مرا تباه می گرايی نسبی
 
* 

 
ين ھر مھره حرکت. ای که از ھشت پياده دو قلعه، دو اسب، دو فيل و يک وزير و يک شاه تشکيل شده شطرنج بازی ھای خاص خودش رو داره و اول

وع حرکت مھره مرحله ستن ن تو نوبت حرکت حريف. ھاست ی بازی کردن دون د از يک حرکت  نو يک. شه ات می بع تو او وده از  يک حرکت بيھ
ندازی و تونی با به اجرای طرح بری چون می تر باشی از بازی لذت بيشتری می ھر چقدر زرنگ. ندازه حرکت جلو می و مخمصه ب ھات حريف رو ت

ی حرکت حريف رو. تری ھای زيادی و گشايشھای خوبی بلد باشی قوی ھر چقدر طرفند. تقال کردنش رو ببينی و در نھايت پيروز بشی ھر چقدر بتون
کنی بشناسی و منظورش رو از حرکت بدونی می د ب ھره. تونی بفھمی که تو چه حرکتی باي ا م دی ت ره ب د يک مھ ا گاھی باي ی ديگری رو بگيری و ي

ده باشی. ای رو که تو ذھن داری اجرا کنی  ی حمله اينکه بتونی اون برنامه ا برن اوتی می تاکتيک. گاھی حتی بايد وزيرت رو ھم بدی ت و ھای متف شه ت

ساتگين
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تفاده کنن و تو يه گوشه کز می ـ قلعه می کنن و فورا مثل يه موش شاه  آدمھايی ھستند که ھميشه دفاعی بازی می. اين بازی اتخاذ کرد کنن و منتظر اس
ه. دن آدمھايی ھستند که وزيرشونو تا آخر حرکت نمی. کنن مھابا فقط حمله می آدمھايی ھستند که بي. از فرصت ھستند يادی در ب درت ز ه ق ايی ک آدمھ

آدمھايی که شلخته ھستند و بدون ھيچ. سازن و نفوذ ناپذيرن آدمھايی که ھميشه سد می. کنن آدمھايی که از فيل خوب استفاده می. کار گرفتن اسب دارن
ادن بی. شن آدمھايی که زود از بازی خسته می. کنن ھاشون بازی می دفاعی برای مھره بازی می آدمھايی که اگه يه کم عقب افت يال  که. شن خ ايی  آدمھ

درت شناسايی ده حرکت بعدی. تونن دو حرکت بعدی رو شناسايی کنن آدمھايی که فقط می. حمله بلد نيستن و آدمھايی که دفاع بلد نيستن آدمھايی که ق
 !اين بازی زياد پيش خانمھا طرفدار نداره. رو دارن

نن  اما کسانی ھم ھستند که می يش ک برش آرا د در برا دره و چطور باي درتش چق ه حريف ق ند حرکت بفھمن ک ر براشون. تونن با چ ه وزي ايی ک آدمھ
ن ی مھره آدمھايی که از ھمه. کنن اھميتی نداره و ھر جا الزم باشه ازش استفاده می تفاده کن د اس ی بلدن ه خوب ندارن و. ھا ب ه سبک خاصی  ايی ک آدمھ

ه حرکت. کنن بسته به بازی حريف بازی می ايی ک ا روی حرکت حريف حرکت خودشونو می ھای حريف رو می آدمھ زن شناسن ام ه. ري ايی ک آدمھ
ا می آدمھايی که با چند تا حرکت به حريف. دن بدون اينکه به روشون بيارن که حرکت حريف رو شناختن به بازی خودشون ادامه می که شون الق کنن 

 .شون دارن دن اما در راستای اون طرحی که برای حرکت ھای زيادی ھم می آدمھايی که مھره. ابله ھستند تا فکرشو منحرف کنن
 .گيم يادش گرفتم سالگی و ھمزمان با اولين دردھای زنده شطرنج بازی محبوب منه که از ھفت

 
* 

 
 :زندگی به اين طريق است

 .بازی با تو بودم پيام دوستت دارم او زمانی فرستاده شد که مشغول عشق
 .ام و پيام دوستت دارم تو زمانی به گوشم خواھد رسيد که کس ديگری را در آغوش گرفته

 !آورم ام بر زبان می من اما دوستت دارم را در بستر ھمخوابي
. دانم چرا انسانھا ھميشه دير می رسند و نمی
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 دريچه
 
 .)مانی ب( جاز در ھزارتو 
 

و«در  ماره »ھزارت ديم٨ و ٧ی ش نا ش روژی آش ت ن ارک ساکسفونيس ان گارب انو و ي ده پي ارت نوازن س ج ا کي ب ب ه ترتي «.  ب
Country«ه اين ، قطعه نويد از يکی از آلبوم بار می ای ک ام  ش ه ن د است ب ن دو ھنرمن سخه . »My Song«ھا مشترک اي در دو ن

 .سنگين و سبک
 

 نوازندگان
Keith Jarrett: piano 
Jan Garbarek: t. sax. 

Palle Danielsson: bass 
Jon Christensen: Drums 

 
 )سپينود ناجيان( ھا بازی 

 1385ھا، اريک برن، اسماعيل فصيح، نشر آسيم  بازی
ی ی پيش ای تبادل مکمل با ھدف نھفته است، که تا حصول نتيجه بازی رشته«.پردازد ھا می اين کتاب با زبان ساده به روانشناسی روابط ميان انسان بين

ول و دارای کند، يعنی ھر بازی رشته ٮود و جريان پيدا می شده و کامال مشخص پيش می بل قب ظاھری قا ا  با تکراری است، ب ای تبادل مشخص و غال
 .»ای حرکت است با دام يا کلک تر رشته ای پنھانی يا به زبان عاميانه انگيزه

 
 )سيما( ناخمن 
 

 ی مھتاب کالنتری، نشر نی ناخمن، لئونارد مايکلز، ترجمه
نده داستان. ند ھا ھمگی بيانی شگرف از حيرانی و سرگشتگی ست؛ که داستان ی پنج داستان و دو مقاله ناخمن مجموعه اند ھا حاصل دوران پختگی نويس

 .ند ی کتاب ھم بسيار خواندنی دو مقاله. ھا، شباھت غريبی با نويسنده دارد و شخصيِت ثابِت آن
 

 
 An Ancient Muse) سولوژن( 

که پس-اين آلبوم . ای توليد کرده است ھايی با تم سلتيک و خاورميانه ی کانادايی است که موسيقی لورنا خواننده و نوازنده. کنيت  لورنا مک٢٠٠۶آلبوم 
 . ترکيه و خاورميانه است گرفته از موسيقی يونان، الھام -اش منتشر شد از نه سال از آلبوم قبلی

 
 )ميثم صدر( لذِت فضا 
 

ه می شايد برای چيزی ک ه ھر  رده ک ادی ک نده سعی و تالش ِ زي ر از تصوير است، و نويس ه پُ يد ک با عکس تان جالب باشد کتابی بخوان د را  ھا و گوي
باره تان جالب باشد که بدانيد جايی ھست که تحليل شايد برای. ھاِیِ◌ گويا و در عينِ  حال زيبا توضيح بدھد طرح وع در ندنی و مطب سيار خوا ِی ھايی ب

ته. دھد فضاِی معمارِی شھرھاِی مختلف و معروف ارائه می ه تصاوير و نوش ابی ک تادانه کت نده و ھاِی اس ری جذاب و آموز م، اث اش دست در دسِت ھ
رم با اين کتاب می. اند بخش آفريده فرح ياِی- توانيد ن ا برزيل ماِل متانت و خرسندی، ت ضا را در ک رده و ف دم زدن ک ه ق تانی شروع ب تن ِ باس نرمک از آ

 !ُمدرن سياحت کنيد؛ سفری در زمان و مکان، ھر دو با ھم
 :مشخصاِت کتاب
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 1376: چاِپ اول/ انتشاراِت مرکز ِ مطالعات و تحقيقاِت شھرسازی و معمارِی ايران / ِی فرزانه طاھری  ترجمه/ ادموند بيکن / طراحی ِ شھرھا 

 
 )نگين( کامی کلودل 
 

 ١٣٨٠چاپ اول /انتشارات نيلوفر / ترجمه مھستی بحرينی / آن دلبه ) / camille claudel:سرگذشت کامی کلودل پيکرتراش(يک زن
 .است  که به صورت رمان نوشته شده،است" کامی کلودل"نام  اين کتاب داستان زندگی واقعی ھنرمند پيکرتراشی به

ھنر پيکرتراشی  به  ود،وی نخستين زنی بود که در اواخر قرن نوزده  ردان ب ان در انحصار م تا آن زم ه  ستعداد، ک که ا يد   روی آورد و طولی نکش
 .اش تحسين ھنرشناسان را برانگيخت العاده خارق

قر و حسادت"  اگوست رودن"ی منجر به تلخکامی او با استادش  ی عاشقانه بود و رابطه"  پل کلودل"او خواھر شاعر نامدار فرانسوی  راه ف ھا و به ھم
 . زندگی را بر او دشوار کرد و در جوانی او را به جنون و سپس مرگ کشاند،ھايی که برآمده از دستاوردھای ھنری درخشان او بود طعن

د، از کارگردانان باذوق تاتر و سينمای فرانسه،ی رمان نويسنده ن ھنرمن با نوشتن شرح حال اي ايزه،  اب نيزج خود کت ه  امی درآورد و ب  او را از گمن
 .تعلق گرفت" ال"ادبی مجله 

 . تومان است٢۵٠٠قيمت کتاب 

 
 )مخلوق( زورق مست 
 

 زورق مست
 ِی اشعار آرتور رمبو گزيده

 گزينش و برگردان از محمدرضا پارسايار
 نشر نگاِه معاصر

1384 
فته خود ثبت آرتور رمبو چنانکه زندگی پر فراز و نشيب و کمابيش آش شاعر را در  دگی  ھاِی زن راز و فرود ين ف يز نشانی از ا شت، اشعارش ن ای دا

ه اصرار خواھرش و دم. کرده است رمبو که در ھجده سالگی از مسيحيت روگردان شده بود در پاياِن عمر و زمانی که تنھا سی و ھفت سال داشت ب
شعر. اين ترديد و تردد مياِن ايمان و الحاد در اشعار رمبو نيز خود را نشان داده است. کند مرگ، کشيش را به بالين خود فراخوانده و نزِد او اقرار می

مه. ِی شاعر نسبت به زن، طبيعت و ھستی است رمبو زيبا، پر نگاره و تصويرگر احساساِت عاشقانه مترجم و کتاب شامل زندگينا بو، پيشگفتار  ِی رم
 .ھا اشعار، ابياِت نو و نغمه ھا، فصلی در دوزخ و اشراق: ھاِی شاعر در چھاربخش به اين ترتيب است بندِی نوشته دسته

 
 )اميرپويان شيوا (...متأسفيم از 

 ی محسن ابراھيم، نشر مرکز ، دينو بوتزاتی، ترجمه...متأسفيم از
ا، مجموعه ی داستان ھای نابغه يادداشت»  ...متأسفيم از« سی ايتالي تان نوي ده ای از داس اه، شعر، بري االت و يادداشت ھای کوت که ھای روزمره ی مق ست 

 .کند ھای ارزشمندش را خلق می زند و نوشته ی خالق، چطور دست به ابداع می دھد نويسنده نشان می

 
 )امين( ھای فلسفی پژوھش 

 5-596-305-964شابک  -نشر مرکز  -ی فريدون فاطمی  ترجمه -ی لودويگ ويتنگنشتاين  نوشته

ا به پيچيدگی»  بازی«فلسفی، از تالش نافرجام برای تعريف کردِن مفھوم -ی منطقی دومين اثر فلسفی بزرگ ويتگنشتاين بعد از رساله ان و معن ھای زب
.شود ھا پرداخته می اش تصريح به اجتماعی بودِن معنای گفتار است که ضمن اين بازی رسد که نتيجه می»  ھای زبانی بازی«رسد و به ابداِع مفھوِم  می

ود اش آن که خود نيز در کتاِب اول(را   ويتنگنشتاين فرضيات قبلی و ابتدايی مورد قبول در ابتدای قرن بيستم د، رد می) ھا را مبنای کار قرار داده ب کن
ه می فرضياتی که می ی پنداشتند ک کامالً ب ان  به زب ه گزاره توان  ه را ب يد و ھر جمل ق و نقص و منطقی رس اريف دقي به تع وم را  می و ھر مفھ ھای ات

ت خص فروکاس يه. مش ا می فرض ود معن اعی خ ارکرد اجتم ان در ک ه زب ت ک تاين آن اس د ويتگنش کل ی جدي ه در ش د ن ب ياب نوعی و اغل ھای مص
 .اندازش غلط
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 ی آخر صفحه

 ميز، ميز است
 

 
 
ره. زند داستان مردی که ديگر حتی يک کلمه ھم حرف نمی. خواھم داستان پيرمردی را تعريف کنم می ه چھ ته دارد مردی ک ته. ای خس تر از آنکه خس

م نمی. کند او در شھر کوچکی، آخر يک خيابان يا نزديک يک چھارراه، زندگی می. حتی بخندد و يا عصبانی بشود ه زحمتش ھ ارزد راستش تقريباً ب
م زمستان. تنه خاکستری به تن کالھی خاکستری به سر دارد، شلواری خاکستری به پا و نيم. که او را توصيف کنم، ھمه چيزش مثل ديگران است ھا ھ

تری می د خاکس التوی بلن د پ ده. پوش اريکش پوست خشک و چروکي ردن ب اد است گ ادی گش يراھنش زي فيد پ ه س ه. ای دارد و يق رين طبق اقش در آخ ات
ندگی می. شايد ازدواج کرده، و بچه ھم داشته باشد. ساختمان است بوده. کرده شايد پيش از اين در شھر ديگری ز چه  انی ب اً زم ما حتم ً. ا لما ن مس و اي

رش، يک تختخواب. مثل عکسھای آلبوم مادربزرگ. پوشيدند ھا ھم مثل بزرگترھا لباس می زمانی بوده که بچه در اتاقش دو صندلی، يک ميز، يک ف
زان است. ھای قديمی و آلبوم روی ميز کوچک يک ساعت و کنار آن روزنامه. و يک کمد ھست ه آوي يک آين يک عکس و  رد ھر. به ديوار ھم  پيرم

يرون می دم زدن ب رای ق دازظھر ب ه روز صبح و بع د کلم ت و چن ی رف ا حرف م ايه ھ ا ھمس م ب يز می. زد ای ھ امش را روی م م ش ا ھ د و غروبھ چي
ذا می وقتی ھم پشت ميزش می. طور بود حتی يکشنبه ھا ھم ھمين. کرد وقت تغيير نمی اين برنامه ھيچ. خورد می اک نشست و غ خورد، صدای تيک ت

با. باالخره يک روز ھمه چيز جور ديگری شد. کرد ساعت ھميشه تيک تاک می. شنيد ساعت را می سرد،  ی  ه خيل رم و ن لی گ يک روز آفتابی، نه خي
پيرمرد لبخندی زد و. که ھمه اينھا به نظر پيرمرد مطبوع آمد تر اين و از ھمه جالب. کردند ھايی که بازی می ھا، با مردمان مھربان و بچه صدای پرنده

رد»  .شود االن ھمه چيز جور ديگری می«با خودش فکر کرد،  دتر ک حتی. دگمه يقه پيراھنش را باز کرد، کالھش را به دست گرفت و قدمھايش را تن
يد را از جيبش ھا سری تکان داد، رسيد جلو در خانه به خيابان که رسيد، برای بچه. انداخت و شنگول بود شلنگ تخته می ت، کل اال رف ھا ب ه  اش، از پل

تاک. در اتاقش اما ھمه چيز مثل گذشته بود. بيرون آورد و قفل در اتاقش را باز کرد صدای تيک  که نشست،  يک ميز، دو تا صندلی، يک تخت و تا 
نيد ود خوشی. ساعت را ش ير نکرده ب چ چيز تغي ود و ھي ده ب ام ش د. ھا تم ابی پکر و عصبانی ش رد حس ه چطور صورتش سرخ و. م د ک ه دي در آين
يز. زند ھايش را به ھم می ديد که چطور پلک. برافروخته است يد روی م رد و کوب د يکی. بعد دستھايش را مشت کرد، بلند ک ضربه، بع ط يک  اول فق

ديگر صدای تيک»  .بايد جور ديگری بشود. بايد تغيير کند«: کشيد و در ھمان حال ھی فرياد می. ھا روی ميز کوبيدن بعد شروع کرد مثل طبال. ديگر
ود. دوباره صدای تيک تاک را شنيد. آمد بعد دستھايش درد گرفت، و صداش ھم به زحمت در می. شنيد تاک ساعت را نمی ير نکرده ب .و ھيچ چيز تغي
يز می. باز ھم ھمان ميز، ھمان صندلی، ھمان تخت، ھمان عکس«: مرد با خودش گفت ه م به عکس می من ب يز و  اسم تخت را. گويم عکس گويم م

م»  تابلو«، به عکس »تابل«، به ميز »لی«گويند  ھا به تخت می اما آخر چرا؟ فرانسوی. گويند صندلی اند، و به صندلی می تخت گذاشته صندلی ھ ه  و ب
رد، »  .ھا ھم ھمينطور چينی. فھمند حال باز ھم منظور يکديگر را می ، و با اين»ِشز«ميگويند  به تخت نمی"پيرمرد با خودش فکر ک چرا  د اصالً  گوين
ز«: مرد داد زد»  !ساکت«ای زد که ھمسايه ھا کوبيدند به ديوار و فرياد کشيدند  چنان قھقھه. اش گرفت بعد خنده. و لبخندی زد"  عکس از االن ھمه چي

با»  .خواھم بروم توی عکس ام، می خسته«: بعد گفت. از ھمان وقت اسم تخت را گذاشت عکس»  .کند تغيير می د و  صبح ھم مدت زيادی تو عکس مان
ذارد صندلی را چی بگ ه حاال اسم  رد ک کر ک ساعت. خودش ف يد، نشست روی ساعت و. اسم صندلی را گذاشت  اس پوش د شد، لب ا بلن خوب، از ج

ود فرش. دستھايش را گذاشت روی ميز ته ب يد، نشست پشت. اما ميز که ميز نبود، حاال اسمش را گذاش اس پوش د، لب بيرون آم پس، صبح از عکس 
رد اسم چی را چی بگذارد ساعت و فکر ک ه را. فرش روی  خت، آين ه را ت صندلی را ساعت، روزنام رش،  ميز را ف اسم تخت را گذاشت عکس، 

پيرمرد صبح مدت زيادی در عکس ماند،: به اين ترتيب. صندلی، ساعت را آلبوم، کمد را روزنامه، فرش را کمد، عکس را ميز، و آلبوم را آينه ناميد
نش کرد ت يرون آورد و  ه ب و روزنام د لباسھاش را از ت مد، بع ستاد روی ک د اي در. ساعت نه آلبوم زنگ زد، مرد بلند شد و برای اينکه پاھاش يخ نکنن

د ادرش را دي يز م که م ا اين شد ت نه  مرد حسابی کيف. صندلی که به ديوار آويزان بود نگاه کرد، نشست روی ساعت پشت فرش مشغوِل ورق زدن آي
م صبح، و صبح: ديگر ھمه چيز تغيير نام داده بود. ھای تازه بود تمام روز مشغول تمرين و پيدا کردن نام. کرد می ا ھ ود، پ پا ب رد بلکه  ه م او حاال ن

رد نام و می. توانيد بنويسيد ادامه داستان را ديگر خودتان می. شده بود مرد ل پيرم به توانيد مث د ھا را جا يخ کردن زنگ زدن می: جا کني شود گذاشتن، 
ين حساب شود يخ کردن، راه رفتن می شود زنگ زدن، ايستادن می شود نگاه کردن، دراز کشيدن می می ادی: شود ورق زدن، با ا ا مدت زي مرد، پيرپ

ه نوشتن. ساعت نه آلبوم گذاشته شد و پا روی کمد ورق زد تا صبحش نگاه نکند. در عکس زنگ زد کرد ب پيرمرد دفترچه آبی رنگی خريد و شروع 
ز نام. ای پيدا کرد رفته برای ھمه چيز نام تازه رفته. شد آنقدر مشغول اين کار بود که ديگر سر و کله اش در خيابان پيدا نمی. ھای تازه نام صلی ني ھای ا

م می گه. او زبان جديدی داشت که مال خودش تنھا بود. بيشتر و بيشتر از يادش رفت د گاه به زبان تازه خواب ھ ه. دي د تران اش را ھای دوره مدرسه بع
ه می با خود زمزم ه، و آرام  يد ترجم ان جد ما رفته. کرد به زب برايش دشوار می ا ه  ته ترجم د رف بود. ش رده  اً فراموش ک قديميش را تقريب ان  .آخر زب

که. ترسيد با مردم صحبت کند ديگر می. ھای صحيح بگردد بايست ھی توی دفترچه آبيش دنبال نام می يد  ھربار مجبور بود خيلی زور بزند تا يادش بيا
به ھرچيزی چه می د ديگران  ه عکس او می. گوين ه ب وِم او ساعت، ب ه آلب ه، ب ه صندلِی او آين ه، ب ه تخِت او روزنام يز، ب فرِش او م ه  د تخت، ب گفتن

پيتر بيکسل
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بوم، و خالصه ھمين روزنامه او کمد، به ميِز او عکس، و به آينه او می ند آل مردم را می گفت صحبت کردن  ه  ار ک ه پيرمرد ھرب جا ک تا آن نيد طور،  ش
ال می«: گويد شنيد يکی می گرفت وقتی مثالً می اش می خنده. گرفت اش می خنده شای فوتب ه تما د؟ شما ھم فردا ب تی کسی می»  روي االن دو«: گفت يا وق

ا را نمی اش می خالصه خنده»  .کند عموِی من در آمريکا زندگی می«: و يا»  .بارد ماه است که باران می ن حرفھ يد گرفت؛ چون اي تان. فھم ن داس ما اي ا
د. فھميد پيرمرد، با پالتوی خاکستری، ديگر حرف مردم را نمی. رسد با غصه شروع شد، با غصه ھم به پايان می. دار نيست اصالً خنده ياد ب ن ز ما اي ا

ديگر به. کرد فقط با خودش صحبت می. سکوت کرد. خاطر او ديگر چيزی نگفت ھمين و به. فھميدند خيلی بدتر اين بود که مردم حرف او را نمی. نبود
 پور، نشر مرکز ، برگردان بھزاد کشميری!پيتر بيکسل، آمريکا وجود ندارد. کسی سالم ھم نکرد
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 ی اول صفحه

 تعاليم گائوتمه بودا برای گوسفندان
 

 
 مقاالت

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ی آخر صفحه

 

 :کريس ريدل

راِز عشِق خداوند :خلبان كور

!ای پدر ايمان! ابراھيم :حسين واقف محمد

رانده شدگان :مريم مؤمنی

وار ھاي بره زار از تماِم روان بي :مھدی انصاری
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 ی اول صفحه

 تعاليم گائوتمه بودا برای گوسفندان
 

 
 

 گوشی در باش و گوشی دروازه
 !به سوی رستگاری بشتاب

 روی؟ در گله به کجا می
 .اين صورت از حقيقت درون بردار

 تعاليم گائوتمه بودا برای گوسفندان را که خواندی
 .زير نيستی به جرئت و سر بی

 ای و بخت آفتای در تو خانه کرده است غش را از جان زدوده
 .شناسی و راه را می

 

 

 ...راه: به دنيا دو راه نگاه

کريس ريدل
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 راه و بی... 

 

 آن چه از توست از آِن تو نيست
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 بنشين و بشنو، به ھمين سادگی

 

 آن چه يار خاطر توست گردآور
 چه حاصل از آنچه بار خاطر تو است
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 رھبر تويی، راھبر تويی

 

 در پی روشنگری رفته
 ی وھم رسد به خطه

ی ھزارتو مجله

5

530 of 952



 

 گذرد تن درياب، بر تو چه می

 

 ای است ھر دم زندگی معجزه
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 تن فرتوت شود، جان بدرخشد
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 واقعيت تماشايی است، به ھمين سادگی

 

ی ھزارتو مجله

8

533 of 952



 ی نيکو دارند و درستکارند»کارما«آنان که 
 از اين جھان در گذرند

 ...و ديگر بار شادمانه زاده شوند

دل، مصنف: تعاليم گائوتمه بودا برای گوسفندان، مصور ه: کريس ري ھاوارد، ترجم يز  نوا، نشر لوي ا ايوا ايی، ناتالي سرين طباطب احی، ن ی ھرمز ري
 1381پيکان، چاپ اول، 
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 راِز عشِق خداوند
 

 
 

اِس روشنی پاسخ ندادی که چرا اين اندازه گوسفندان را دوست می گاه به کنی، تو ھيچ ای پدِر مقدس که گوسفندان را ھدايت می شان احس به اي داری و 
 کنی؟ نزديکی می

 
ھا و ھا نظِم کھِن جھاِن سامِی ما را به ھم بريزند و ارزش او موجب شد ميمون. گوتنبرگ فرزنِد ناخلفی بود پدر، او استوارِی کائنات را در ھم ريخت

.دھد ھا، پدر، رواِن مرا آزار می بازی و ورجه ورجه ھاِی ميمون دلقک. ھاِی نوينی نداشتند اما ايشان، پدر، خود ارزش. ھاِی ما را دگرگون کنند سنت
ايش می ھای شان کر کننده است، کوِن سرخ شان شيطانی ست، جيغ ای ندارند، نگاه ھا ھيچ فايده ميمون دی توھين شان را که نم رينِش خداون به آف د  دھن
ند را درست بدين دھند آلوده می آيندی که از خود بيرون می ھا حتا ھواِی پاک را با بوِی ناخوش ميمون! کنند، پدر می ِل ناپس ن عم ام کنند و اي سبب انج
ا پشکل ھاِی دوست اما گوسفندھا، اين حيوان. دھند که خدا را مسخره کرده باشند می و، حت د است ھایِ  داشتنِی ت با و مفي اه. شان زي فند بی ِنگ آاليش  گوس

فروزه گوسفند موجودی مورِد ترحم است، بالھت. زند اش موج می گی در حرکات و وجنات است و ساده فند ھيچ اش  پدر، گوس دی ست،  اه ای خداون گ
 .ترين نحو عمل کند ھا چنان صيقل خورده است که براِی جويدِن علف به به ھاِی گوسفند در امتداِد ھزاره دندان. دوست ندارد نويسنده شود

 
نه. راستی چيست ای پدِر مقدس، راِز عشِق تو به گوسفند به ه گوسفند آي د است شايد دليِل آن اين باشد ک اِی خداون ام نم ته. ِی تم ِل ديگری داش ايد دلي ش

 .داند چه کسی می. باشد
 
 :نماِی نوشته راه
 

 .معناِی انساِن باايمان جا نوِع بشر؛ اختصاصا به دراين: گوسفند
 

 .فکر جا روشن در اين: ميمون
 

ه ِی ماشيِن چاپ در قرِن پانزده سازنده: گوتنبرگ وِر ام که با ايجاِد توانايِی نگارش و مطالع ِب ظھ اب و نشرياِت دسته دوم، موج ھزار کت زاران  ِی ھ
. فکران شد روشن

خلبان كور
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 !ای پدر ايمان! ابراھيم
 

 
 
 

آخر اين روزھا گرگان حرمت گوسفند تو را نيز نگه! اند گوسفندانت کجا ھستند؟ نکند برسی باالی کوه و ببينی گرگان گوسفندانت را خورده! ابراھيم
د! نکند گوسفندت را دير بيابی! شتاب کن! ابراھيم من! کنند خودت را ھم اگر بيابند پاره پارھات می! گوسفند که چه بگويم. دارند نمی اسماعيل... نکن

 کنی؟ کجاست ابراھيم؟ بر فراز يا در فرود؟ اسماعيلت را فدای گوسپندان می
 

 »!کاش ھزاران ھزار گوسپند داشتی ابراھيم«: گفت کی بود که می
 

 »به زندگی فکر کن«: گفتی و تو می
 

 .رفت زندگی کنار دستانمان است و ما يادمان می
 

  
 
--- 
 

  
 

» اين خدای من است«: ای ديد و گفت وابراھيم ستاره

حسين واقف محمد
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 رانده شدگان
 

 
 

 ابرھای بازيگوش،

 ابرھای پنبه ای،

 ابرھای سرکش عصيانگر

 بر علف زار ھا ھبوط می کنند،

 .در ھيئت گوسفند

مريم مؤمنی
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 وار ھاي بره زار از تماِم روان بي
 

 
 
ر ھاِي خويش؛ واي كه عقابان چه سان چرخ زنان فرود مي ھا چشم دوخته است، بر مغاك چون عقابي كه از دور، از دور بر مغاك" رو و فروت آيند، ف

زار ھا بي آسا،در گرماگرم ِگرسنگي، آزمند، براِي بره برق: جھند ھا مي پرشي برق آسا بر برهگاه، ناگھان،يكراست با  آن! تر و به ژرفناِي ھرچه ژرف
ره از تماِم روان ي ھاي ب ناكانه ب ھر آن وار ترس ره زار از  پند نماست و ب دار-چه گوس پندان-چشم و تاب ھي برگان و گوس م، خاكستري،با خيرخوا !پش

 اي كه چون گوسپند تويي كه انسان را چندان چون خدا ديده! تو شاعر!تو ديوانه! ھاي تو،در پس ھزار نقاب وار اشتياق وار اند و پلنگ چنين عقاب اين
نده سان از ھم مي و خدا را در انسان آن دن خ ام دري سان وبھنگ پند را در ان ه گوس و! زنان دري ك ادكامي ت ين ش ن است، ا ادكامي پلنگ و! آري، اي ش

اوري ) 316؛ترجمه داريوش آشوري ص"چنين گفت زردشت"نيچه!" (شادكامي يك شاعر،يك ديوانه! عقاب ا بي چه مي تواني بيش از اين بنويسي ي
اكي انسان بندي."كند گويي مي حيوان را چنين پيش/وقتي نيچه پيامبرانه اساس مسئله انسان فراز مغ بر  در." ست بسته ميان حيوان و ابر انسان؛ بندي 

د نيچه از واپسين و آخرين نسل انسان" چنين گفت زردشت"ھمان پيش گفتار  ه چيز را كوچك خوارشمردني: "ھامي گوي ه ھم اني ك ان، انس ترين كس
رده ھا چنين مي يك رمه بي ھيچ شبان، واپسين انسان.نسل او ھمچون پشه فناناپذير است.كند مي تراع ك وده گويند ما خوشبختي را اخ ايم، ھمه چيز بيھ

انھاي گوسپند و بره در كنار توصيف و گفتگو درباه/ جاي كتاب تقابل مار و عقاب -است،عشق آفريدن،اشتياق، ستاره؟ و در جاي ر انسان و انس ي اب
ه دگرگشته غارش ھا و اشارات نقض و جاودان؛ از ھمان لحظه واالتر با تمثيل الي ك ومش در ح يي كه زرتشت پس از ده سال تنھايي و ترك زاد و ب
از مار و عقاب.كند نشيند تا درنھايت دوباره در نيمروزي ديگر غار خويش را ترك مي آيد و به تماشا و گفتگو مي كند و از كوه به زير مي را ترك مي

ادالن تمناي راھبري دارد تا تنھايش ننھند و در مقابل گوسپندان و بره ان و ع ھا، شبان و سگ گله و رمه اشاراتي است به مسيح و معصوميت او؛نيك
مده است خوانند،دانشوراني كه فرزانگي و آناني كه خود را مومنان دين راستين مي بر.شان چنان گندبوي است كه گويي از گنداب بر آ چون دست  و 

ھي ھمچون كيسه بر مي ايشان ن رد  خويش گ پيرامون  ه مي ھاي آرد ناخواسته در  ا ك د ام ن انگيزن دم و خرمي زري شان از خرمن گن رد اي ه گ د ك دان
ن :" مسئله اصلى مورد نظر نيچه! زارھاي تابستان برخاسته است كشت كردن(امكان سخن گفت ق) عمل  بينى تحق شرايط پيش ان پرسش از  نى ھم ،يع

ت،بى ارزش ه حقيقت و معرف ه چيز،از جمل كه در آن ھم تجربه،انديشه،وكنش خودآيين در اينجا و اكنون،در اين يگانه جھان مدرن نيھيليستى است 
راى نيچه پنداشت(نيچه مى كوشد تا با روايت تجارب و ماجراھاى زرتشت.شده است ابى صرف ب ا نق د او را سخنگو ي چ وجه نباي ه ھي ه ب اد) ك ابع

مى شود) يا حتي ناممكن(دشوار. گوناگون اين پرسش را روشن سازد خارج. بودن سخن گفتن در ھمان نخستين گام آشكار  غار خويش  زرتشت از 
سان و ارزش مى شود واز كوه پايين مى ر ان يد رود تا با انسانھا از اب سخن گو و او  ا و حكمت ن غاك مى." ھ اى م به ژرف تا  ذيرش او حقيق ا پ نگرد و ب
ى امور بشرى از تن سپردن به ھر شكلى از عينى گرايى، تحت نام دولت ، نيرو ھاى مولده ، يا حتى وجود، سر باز مى شجاعانه بى بنياد بودن ھمه

نظريه او در مورد بى ارزش شدن حقيقت. اند زيرا نيچه نخستين كسى است كه دريافت نفس حقيقت و معرفت براى انسان مدرن مسئله ساز شده. زند
ناخت طبيعت  ه ش گر ن ئله اصلى دي وزدھم مس دھمى(ومعرفت در واقع بدين معناست كه براى انسان مدرن آخر قرن ن قرن ھف ه سبك اسالف  ه) ب ك

ا. شناخت خود اين شناخت است ق طبيعى ي ان مطل ه بني د ھر گون ما بايد بپذيريم كه ھمه حقايق، دانسته ھا و ارزشھاى ما امورى سراپا تاريخى و فاق
اد. ماوراء طبيعى اند ر ب تاريخ ب ان  د وھر لحظه ممكن است در طوف ه جملگى ساخته دست خود ماين ما بايد در عين باور داشتن به آنھا، بپذيريم ك

ه.روند تن ادام ما بايد به درون مغاك نيھيليسم، به نيستى نھفته در پس ھمه اعمال و ارزشھايمان،بنگريم وبا اين حال به عمل كردن،زيستن و سخن گف
اد مي اما آنچه كه در نقد و بازخواني". دھيم تالژيك محافظه مي برده/رود ھاي پست مدرن نيچه از ي ياي نوس ته شود و در دن رار گذش ان تك كارن خواھ

انيچه مدرنيسم به بوق و كرنا كرده گرايي و پست ھاي كارتوني و فانتزي نسبي شود و يا بازيگران فلسفه تكرار مي ي اند و خود را فيلسوفان پس يي معرف
بودن.تعبير حيواني مسائل اساسي دارند/خوانش/و با علم كردن بيرق نظريه تكامل سعي در تفسير) رورتي و شركا(كنند مي فند  به گوس و چنين ما را 

ا مي غ مي رھنم ره تبلي دگي روزم ائل نظري در زن ار مس د و در كن الش مي گردن تاده مي/رويم شود و دنب ات آورده فرس ه در تبليغ ه ك ه آنچ شويم، ھم
يت، ھم ھاي عمومي و ديگري بزرگ در قالب فرھنگ و رسوم به خوردمان مي شود، رسانه مي ه تبع ازي مي دھد و مجبور ب د؛ يك رنگي و ب سري كن

تي است نيازھاي حيواني و ارضاي غريزه ه ھر قيم دن ب نده مان ي.ي بقا و چسبيدن دودستي به زندگي و زيستن و ز صولي باق ق و ا چ ارزش مطل ھي
ره  اي روزم داي نيازھ يز ف ه چ ده پس ھم ردد نمان ديو. گ ن ب ول آل ه ق ا " ب ه) doxa(دوکس ه معادل يدن ب رای اعتباربخش روزی، ب لّم ام اور مس ا ب ی ي

رد: بدن در اين مسئله نھفته است=فرد=وجود رو ب ت ف وق بشر«. " بايد بشريّت را دليرانه در نگرشی ايجابی به حيوانيّ وق موجودات» حق ان حق ھم
ند که فرد بی حقوق موجودی زنده برای اين. زنده است اقی بما دن. پناھی آرزومند کيف ب انی ب دگی. ھای ف ج زن حمايت اومانيستی از. ھای سراسر رن

ان ه انس ات و ازجمل ام حيوان م معاصر: ھا تم ار ماترياليس ن است ھنج ت در يکسان. اي ه حيوانيّ ريّت ب ردن بش ثرت فروب ا ک انی ب دار انس تن جان پنداش
ا گل ھا و حقيقت ھا، زبان بدن." (  رسد ھای آن و نيز در حقوق دموکراتيک نھفته در اين کثرت به اوج خود می زيرگونه د«) محمدی ھا؛مترجم مجتب باي

.تامل در نفس،فرآيندى پايان ناپذير است كه ما را وادار مى كند با تناھى خويش رو به رو شويم"واالس استيونس » افکارمان را تمام شب تاب آوريم
م نگاھى م ني ن عل پس اي ه در  اك نھفت ه مغ ع داشت ب ان توق وان از عالم ه مى ت شود، چگون درجھانى كه علم يگانه بنياد محكم ھمه چيز محسوب مى 

د! بيندازند ه دھ خود و ديگران ادام ا  او. اما نيچه توان آن را داشت كه به درون مغاك بنگرد و با اين حال به تالش براى ايجاد ارتباط و سخن گفتن ب

مھدی انصاری
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ه و ،ادام انى ن ق ارزشھا و جھ سم و خل بر نيھيلي نيز چون زرتشت مشتاق يافتن شنونده بود و مى دانست كه يگانه تالش حقيقى و صادقانه براى غلبه 
ى جاودان از. رفت ) agora( گفتگو ھاست و براى ادامه گفتگو بايد از غار پا بيرون نھاد و به ميدان عموم از گشتى  ذر و ب ع گ ه واق چه ب انديشه ني

) ترجمه مراد فرھادپور:فلسفه،معرفت و حقيقت". (مغاك به آگورا بود
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 گوسفنديسم
 

 
 

 .چريد شما با خيال راحت می
 

ھارت و... تر و بعد طرف چريد بعد آن طرف و بعد آن شما ابتدا اين قسمت مرتع می. تواند باشد چريدن يک نوع سرگرمی می ه  سگ گل ا  ير، اينج نخ
د پورت می زاحم است. کن شتر م ی بي بان باشد ول قرار است نگھ ه  رده است. سگ گل به ميلش ک ما را محصور  م در. او آزادی ش اد ھ ايد زي پس ش

ان خوشمزگی علف نيست. آرمانشھر نباشيم داً در جري د باشد قصد توقف آن را دارد. سگ اب ان فرآين دون اينکه در جري ط کمی بع. او ب ما فق ع ش ب
 .کنيد، محض خالی نبودن عريضه می
 

ده است. سگ گله يک مقام انتصابی است ان پيش آم أله مھمی است. اين انتصاب توسط چوپ ان در شناخت سگ مس اً صالحيت چوپ ی در. طبع ول
شده است. فھمد ولی چوپان می. فھمد چيز نمی نھايت سگ ھيچ ده  به رياست برگزي ات دموکراتيک  رده. البته چوپان در جريان يک انتخاب بول ک او ق

ه او رای داده. است به جای لذت بردن از چمن، فکر کند ن ب رای ھمي د طبعاً او يک ديوانه است و ب يد چه. اي قرار است چه سودی عا لوم نيست  مع
 .ايد شما دايره فرديت را به قدرت ترجيح داده. به ھر حال مسأله شما نيست. کسی بشود

 
انی مرتب می اين شايد شبيه استثمار باشد ولی در نظر شما او يک سلمانی است که به طرز ابلھانه. چيند چوپان پشم شما را می ما را مج د ای ش او. کن

بال می. شما يقين داريد اين آخرين مد روز است. نويسد حتی ھر از گاھی به عنوان تزئين روی شما با اسپری چيزی می ه دن با عالق د را  د شما م .کني
 .مد مشغله ذھنی مفرحی است

 
م می. شما قسمت بازگشت به خانه را دوست داريد ما ھستند ل بيه ش يا ش ه گو رم ديگر ک د و می در خانه شما کنار چند موجود ن د دھي ن. خوابي مھمتري

د. مسأله ھنگام خواب اين است که وقت خواب است يد. مسايل ديگر اھميتی ندارن ازی ندار ه مسکن ني ما ب ابراين ش ه ھيچ. بن ما ب د ش ياز نداري .چيز ن
 .وقت خواب است

 
ه. زمان چيز الزمی نيست. شناسيد در حقيقت شما زمان را نمی. شما اعتقاد داريد بخش مھمی از زندگی در اين لحظه در جريان دارد آن که گذشته ک

ن. بنابراين شما به دريافتن دم مشغول ھستيد. گذشته است و بعدتر ھم پا در ھواست طور يقي ه  ما ب ی ش البته دريافتن دم خود مسأله بغرنجی است، ول
 .توانيد اين مشکل را حل کنيد می
 

در حقيقت. چيز خارج از مرتع يا آغل به شما مربوط نيست وجود و عدم وجود ھيچ. جايی است که اکنون ھستيد مکان از ديد شما در ھر لحظه ھمان
يا می اگر نباشد ھم باز فرقی نمی. معلوم ھم نيست چيزی باشد و اگر باشد ھم مھم باشد ه دن د باشد، کند چون شما در قسمتی ھستيد که ھست، بقي خواھ

 .خواھد نباشد می
 

تيد . شکن داريد ھای مھم جھان يک پاسخ دندان شما برای تمام پرسش چرت نيس ا  د و ي ا پيگيری م دن ي ه مشغول چري ين -شما در مواقعی ک ه چن البت
شابه ھايی چون منشأ حيات، فلسفه انديشيد و در مقابل پرسش بسيار می –دھند  مواقعی ھرگز و ھرگز رخ نمی ی حيات، عاقبت حيات و ديگر مسايل م

 .بع: فرماييد با اعتماد به نفس می
 

 .بله، البته، شما يک انسان ھستيد، صد البته
 

 .چريد شما با خيال راحت می

ميرزا پيکوفسکی
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 عقيقه
 

 
 

دق توار. گوسفنُدق گوسفندی بود به نام فن ن اس بر زمي ا  تايی کوچک پ ياه داشت، در روس خال س يک  ه پشت گوش اش  بک و سرزنده ک ن دام چا اي
ه فاصله. خيلی ھم بازيگوش بود. و تا پايان عمر ھمان جا زيست خيلی کوچک بود که او را به يکی از ھفت گله ی ارباب آوردند .کرد ھميشه از گل

دام  -اين بود که ھميشه بعد از چرا . می گرفت و کمتر از ديگران از سگ نگھبان می ترسيد فنِد سرشماری آخرين  -سبب دردسر مرد الغر ان گوس
 .و اين ھمان کسی بود که ھر روز صبح در آغل را باز می کرد و به ھمراه سگ اش گوسفندق و ديگران را به گردش می برد. بود

*** 

که از فضاھايی عميق. گوسفندق کابوس ھای عجيبی می ديد د  اريخ ان که در بيداری نديده بود و زبان بسته، نمی دانست که اينھا رويدادھای بزرگ ت
می زمين از زير پايش عبور می کند و. می ديد که دارد پرواز می کند پيوسته خواب .ازل در حافظه ی نوع گوسفند حک شده اند ه باد خنکی  وزد ب

سرعت . ھمين طور اوج می گيرد و باال و باالتر می رود .گوش ھای اش ا  د و او ب ل -اما ناگھان ھمسر ارباب او را آماج سنگ ھای خود می کن مث
د. سقوط می کند وسط سفره ی آنھا -مائده ی آسمانی  اب  .ھميشه ھم در حين اين سقوط از خواب می پري ای ارب ه دعواھ د ک م خواب دي ار ھ -يک ب

اب. ببرد گوش گوش تا سِر مادر گوسفندق سِر او را مثل او ھم چاقو را در آورده تا. با پسرش باال گرفته -صاحب ھر ھفت گله   آن وقت ھمسر ارب
 .که به جای پسرش او را قربانی کند ناگھان گوسفندق را به جلو ھل داده بود و از ارباب خواسته بود

*** 

ه کسی است. حال عجيبی داشت. بيدار شد شش ماه و نيمه بود آن روز صبح که ين چ صدای .حس می کرد کسی او را می خوانَد ولی نمی دانست ا
ه آنجا يک مردِ  .از آغل بيرون دويد گوسفندق .مرِد الغر اندام در را باز کرد. ھمھمه از بيرون آغل به گوش می رسيد اب ب سر ارب ز ناشناس و پ چي

ا .آن را می شناخت .عجيبی تکيه داده بودند د، ام ر، روزگاری او را با مادرش سوار بر چنين وسيله ای به اينجا آورده بودن ن يکی کوچک ت ازه اي ت
داخت يک راست به طرف گوسفندق آمد و او را به گله نزديک شد، غريبه .تر و بّراق تر بود ا. وارونه روی دوش خود ان ود، ام يده ب د ترس رد چن م

نار آن وسيله بود. قدم آن طرف تر او را روی زمين گذاشت؛ درست ک ی ن اور کردن د. ب رواز ببرن ه پ ار ديگر او را ب ستند يک ب گوسفندق. می خوا
ا. زمين با سرعت از زير پايش رد می شد و باد پشت گوش ھای اش را نوازش می کرد: اش را به ياد آورد تجربه ی شيرين خردسالی در اين فکرھ

خواب اش. احساس خفگی کرد و ضعف بر او چيره شد. گردن اش دويد و گرمايی در بود که ناگھان دنيا دور سرش چرخيد، گلوی اش خراشيده شد
 . گرفت

*** 

برد بار تصميم. آن شب، پسر ارباب خواب اش نمی  رای نخستين  ه شمارش ب سرش گرفت ب االی  ده ی ب فندھای پرن ين. گوس ه ی ا نمی دانست ھم
د می موجودات قد و نيم قدی که د بين رده ان تايی جست و خيز می ک دی، روس ی، بن تا امروز صبح در مرتع ه  د ک ّره ھای واقعی ان فندِ . ب صد گوس

و اين آخرين باری بود که کسی گوسفندق را. که او را به خواب برد، پشت گوش اش يک خال سياه داشت و بازيگوش تر از بقيه بود و ھفتم چھل و
 .می شمرد

نيما دارابی
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 ِی ماندگار چھره
 

 
 

 .گشت اش به گوژپشتی ناشناس پيش از ميالِد مسيح باز می نسب
 تفاوت و ساده داشت، ظاھری بی

 با قلبی پر اميد،
 خيالی آسوده

 .شد و دلی که دمادم پر و خالی می
 .شکمی بزرگ داشت و سری کوچک

 اش کم سو بود، چشمان
 . ِی تاريِک سرش باشد ِی موجود در کاسه گويی بازنماِی غروِب واپسين بارقه

 از دور ھيچ ايرادی در او نبود
 .اش جز راه رفتن ناموزن
 .پدر و مادر نداشت

 .اما استاِد متعھِد آکادمی بود
 اش بود سواد آموخت تا آنجا که در توان

 .و ناگاه قلم به دست گرفت
 اش آمد ِی قلم خوش از قد و قواره

 .و از صفحاِت سفيِد کاغذ ھم
 .بنابراين کتاب نوشت

 .کتاب نوشت
 .کتاب نوشت

 .و باز ھم کتاب نوشت
 کتابھايش فروش رفت

 .و خودش ھم
 .قفس آکادمی براِی او جاِی دنجی بود

 داد، ھا نيچه درس می صبح
 رفت زاده می عصرھا به امام

 . گرفت ھا حاجت می و شب
 .مبتال به نوستالژِی ادواری بود

 کرد اش را راست می ِی کج عينک گاه با تالش بسيار دسته
 .شد ھا خيره می و به دوردست

 استاِد متعھِد آکادمی بود،
 ِی نور و إشراق شيفته

 .نگری و بيزار از روشن
 .چرا که اين قبيل کارھاِی حقير، دوِن شأِن او بود

 .شأِن او چنان وسعتی داشت که خودش را نيز بلعيده بود
 .گرفت او حق و حقوق می

 .او تعھد داشت
 .دانست دقيقاً به چه چيز شايد خودش ھم نمی

 اما مھم اين بود که متعھد بود،
 .و بسيار بسيار محترم

 :در اين ميان تنھا و تنھا يک مشکل ملموس وجود داشت

مخلوق
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 .ھاِی بسيار بسيار محترم، بوِی خوشايندی ندارند آدم
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 شب قتل
 

 
 

گويند جواد است، شلوار خانواده است، خيلی وقت است که از ھا که می دار، از اين ای و ساسون مرد الغر و چھار شانه، شلوار گشاد خاکستری خمره
روی سينه تا نزديک گردن جا. ی چرمی سياه که به گردن آويزان است اش باز است و يک حرز در يک بسته بلند که يقه مد افتاده، پيراھن سياه آستين

ه. ھا به جا رد قرمزی از جای انگشت بازش پشمالو نيست از يق اه و موھای فرفری. ی  م پشت و کوت ه صدای خش. ريش ک د اش می دار و گرفت گوي
ه ھا و بخار نفس شب قتل است و بوی گالب و دود اسفند و بوی عرق و گرمای سياه تن» حاجی بپا، يااله، يااله« ه ب الينی ک وی نفت ا در ھواست و ب ھ

 .زنند ھای عزا می ھا و علم و کتل پرچم

ه می به نظر می. کند ھای گوسفند چاق را گرفته و به زحمت مھارش می مرد الغر شاخ ايی ک ه ج رد ب ھد ب د رسد که گوسفند او را خوا فند. خواھ گوس
ا جای دل ه در چراغ خواھی نمی ام ان، ن فالت خياب ه در آس د، ن دبک می ياب ه في دگوھايی ک اھوی بلن ه در ھي ديم، ن ارنجی بخار س ای ن د و سوت ھ کنن

ذری بخورد، ی ميدانی که صد متر آن طرف شده کشند، نه حتی در بوی ترش چمن تازه کوتاه می شربت ن ا  تاده ت أت درش ايس ه ھي تر است، ميدانی ک
وی چمن بيه علف نشخوارشده است خاکشير و تخم شربتی، و ب بيه نيست، ش وی شيرين علف ش ه ب شود گوسفند و ترش آشوبه می دل. ھای ترش ب

 .اش را در آورد اگر پر باشد شود شکمبه تر می اند خورده، که راحت کند، زياد بھش داده می

به دادش می از ترش کردگی و شکم پر به امان آمده گوسفند که مردی خپله با لگن پالستيکی قرمزی آب می د آورد ھن و ھن کنان و شل زنان و  .رس
ه ده، ميان جايی در شکم نمان مل می آب گواراست اما  اره شاخ ی آب خوردن کمی تأ رد الغر دوب ه م د ک يرد  ھا را می کن ته شدن(گ فند از گرف و گوس

ی) دھد اش می ھا تسکين اش مانده و گرفتن شاخ آيد، نيروی شاخ زدن در کله اش می شود و خوش ھايش آزرده نمی شاخ اما ناگھان مرد با چاالکی غريب
ايين می ھا را می اش ناسازگار است شاخ ی چند لحظه پيش روانه که با رفتار دنباله ه پ به خودش پيچاند، چپ را به باال و راست را ب ا  رد و گوسفند ت ب

به د  ا بخواھ بيايد چھار دست و پايش روی ھواست و تا بخواھد دست و پا بزند طناب پالستيکی بند رخت تر و فرز چھار پايش را چند دور بسته و ت
ه اول اصالً تماس هللا را گفته و تيغه دار مرد بسم اعتراض بع بعی بکند صدای خش يز ک چاقوی ت يغ نمی اش حس نمی ی  سوزاند، فشار خون شود، ت

فند از فکرھا ھمان جھاند خون را و سرخ می سوزاند، فشار زياد که می است که می سر گوس د جھان را و  خالی می خوان ه از خون طور  ا و شود ک ھ
ه ھای خاک و خلی و چند تا دمپايی که از روی خون می کفش. خورد اش ديگر به اختيار نيست و تکان تکان می تن گذرند آخرين تصويرھايی ھستند ک

 .گيرد خانه و ثابت ماندن می چشم گوسفند پيش از آخرين چرخيدن در چشم

چپ حاال گوشت گرمی است که بخار می» حاجی يالاله« م  ر چش اش شتک زده و عرق کند در لگن پالستيکی قرمز و مرد الغر که کمی خون به زي
وه اش آن را پخش کرده و کم کم خشک می ماليدن و دست ه قھ د و اشک ای می زده ای زنگ شود و از سرخی ب ِر گراي شدِن س يده  ه از بر رد، ک ھای م
 .شويد گريد، ردی باريک از آن را می ای می تشنه

 !ی نذری فردا چه خوشمزه خواھد شد گوسفند پروار و گوشت خوب، قيمه

امين
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 !ھنر گوسپند بودن
 

 
 

 چند نکته پيرامون گوسپندان
 “پين پا”به قلم کمترين گوسپند 

 
بان و •   اه ش ر نگ مسلک گوسپندی قدم در جاده زندگی دسته جمعی و آموختن آن و نظارت زي

ا  شبانی و در مجاورت ب فه  ايه حر ايی را در س ساعات تنھ د  ه آدمی بتوان را ک سگ است، زي
ردد اورت او آدم گ يز در مج گ ن د و س ھود برس ه درک ش پندان ب ورت . گوس ن ص در اي

نيز باعث  اختالفات طبقه ای و منازعات فرھنگی و اختالالت روانی بعضا گوسپندانی خاص 
ما . جدل و جنگ نمی گردد و اين به نفع ھر سه است ردی و گروھی ش حاال چرا اختالفات ف

 !آدمھا با اين ھمه قانون و رسوالن و منطق و عقل حل نمی شود جای ترديد دارد
 
ا•   َع” واژه ! از نظر ملت فرھيخته م ع ب ه می “ بَ ده است ک ه وجود آم از دو ضربه آھنگ ب

تواند ھزاران معنا و تاويل داشته باشد در واقع الفباء و دامنه زبان جامعه گوسپندان تنھا از دو 
ساخته شده که ھمين دو واژه با استعاره و ) کشيده تر تلفظ می گردد(“ بَع” و يا “ بَع بَع”واژه 

ردد ی گ وانش م ف خ اويالت مختل ه و ت نا و . کناي ان آش ن زب ا اي ی ب پندی از کودک ر گوس ھ
ع  يک از اعضاء جام ن ھر  ل بي تفسيرھای آن را می آموزد و خوانش غلط و عدم درک متقاب

دارد ھر واژه و! حال آنکه در جوامع آدمی. گوسپندی بسيار کم است در نتيجه مجادالت زبانی و ھمين طور سوء تفاھمات برخاسته از آن وجود ن
به) با پوزش به دليل واژه لت و پار که استفاده گرديد( ھر جمله می تواند ھمديگر را نقض يا لت وپار کند  ما  ا گوسپندان توسط ش ان م را زب حال چ

 !بر ما تحيل می گردد بنده در عجبم“ زبان نفھم”ظاھر آدمھا به ھم حواله می شود و اصطالح 
 
اين نام ازمردی مقدس در ازمنه ای کھن به دست امده و او اول کس. “پشم چينی” در زمانبندی تزکيه نفسانی گوسپندان فصلی موجود است به نام •  

ه“ پشم چينی” در اين زمان گوسپندان برای انجام کنش مقدس . بود که به ما گوسپندان آموخت خود را تزکيه و پااليش کنيم ن جام خود را آماده ريخت
د دگی می پردازن ه زن نده از سبکی ب بارک. ماديات و ھوای نفسانی کرده، و دمی را عريان با حسی آک ن فصل را م پندی اي جامع گوس ه اعضاء  ھم

ن. دانسته و بايدھا و نبايدھای آن را در جھت پرورش نفس خود قبول می کنند و گردن می نھند رفتم و بي د گ ه از خداون اما بنده با اين عمر طوالنی ک
ی داد م ان قلم بار برايت شود امری زحمت  شما آدمھا زندگی کردم، دريافتم که گردن نھادن و پذيرش ھر چيزی که بيرون از خودتان به شما توصيه 

 .گردد
 
برای آدمی است و نشان از•   ذ  ذايی لذي وجود پر نعمت گوسپندان در تمامی اليه ھای وجوديشان بر آدمی پوشيده نيست حال آنکه زبان گوسپندان غ

ا حس آکنده از مفيدبودن و باارزش بودن زندگی در جھت خدمت به ديگران سراسر عمر زيبای گوسپندان را پر می کند حال آنکه تنھا اندکی از آدمھ
 .در سراسر زندگی خود حس مفيدبودن برای ديگران را القاء می کنند و در جھت آن به زندگی می پردازند

 
ن جماعت“ يک بُز َگر گله رو گر می کنه”کنايه •   ن اي د بي که توسط آدمی ساخته شده در جھت حس آدم برتری به وجود آمده است چنانچه می داني

ه! اختالفات طبقه ای ھمانند جامعه کاست ھا و جوامع برده داری و سياه پوستی و تبعيض زنان له را ک اه گ ر ھيچگ ز َگ نابراين يک بُ بيداد می کند، ب
د دم بردارن د، ق ی رفتن وند و نم تند وارد ش ه دوست داش ه ھميش د در راھی ک ا بتوانن د ت ی کن ان م دايت ش ه ھ چ، بلک ه ھي ی کن ر نم ا. َگ ابراين لطف بن

 !گندکاريھايتان را به گردن بُز َگر دوستداشتنی ما نگذاريد
 
ن است” حال در پايان با قلم گرفتن بسياری از خصلتھای ديگر ما گوسپندان واقعا اين مھم مطرح می شود که •   ئله اي ا چرا“ بودن يا نبودن مس واقع

 !ما بايد گوسپند قلمداد شويم و شما آدم

سورا
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 دريچه
 
 .)مانی ب( فلويد در ھزارتو پينک 
 

روه است فلويد يکی از به ياد ماندنی پينک» حيوانات«آلبوم  نه. ترين آثار اين گ ياه و آخرالزما لخ، س نه، ت ر  فضای بدبينا اکم ب ی ح
ھای جھانی آشکارا از جنگ  فلويد را غافلگير کرد، امروز که قدرت ھای ھفتاد دوستداران موسيقی پينک اين آلبوم که اواخر سال

 .تبديل شده است» نرمال«زنند، به واقعيتی قابل لمس و  و استفاده از سالح اتمی حرف می
ام . کند سه گروه اجتماعی را تصوير می» حيوانات«آلبوم  ه ن اکتوری ب مانجرھا و عمال بيزينس که برای رسيده به اھداف خود ف

پايين می ھنگامی که بم: کانون توجه آنان در اين روزھا اين است. شناسند انسان را نمی حنی سود بازارھای  بھا از آسمان  د، من آين
 .ھستند» سگھا«ھا  اين. رود بورس جھانی باال می

که برای آگاھی» گوسفندان«و بالخره . ھا را رقم ميزند نماد اربابان و صاحبان قدرت ھستند که خودکامگی آنان سرنوشت ملت» خوکھا«: گروه دوم
 .از شرح حال آنان به ھيچ توضيحی احتياج نيست

 .گوش کنيدمگابيت ٤تری و با حجم  پی در فرمات ام» گوسفندان«به قطعه 
 Animals: آلبوم حيوانات

 Sheep): يا گوسفند(قطعه گوسفندان 
 اين جامتن ترانه 

 
 )خلبان كور( باكره و كولی 

 نشِر لوِح فکر/ ديويد ھربرت الرنس/باکره و کولی
جوان و بی وقتی ھم« پرس سِر کشيش با مردی  ه نگو و ن ا شد ک رد افتضاحی برپ فرار ک ول  ود. پ ی ب ی خوب ه نظر خوش. کشيش شوھر خيل يما ب س
ه زِن عنان می ان ب يدايی پنھ ور و ش ا ش وز ب يد و ھن ا رس يخته و زيب ق می ی گس د اش عش ن. ورزي ه ذھ خی ب ی پاس ت؟ کس را رف يد چ ط. اش نرس فق

 ».فھميدند ھا می آن. ھاِی نجيب سکوت اختيار کردند که بعضی زن حال آن. ھا گفتند که زِن ناپاکی بود مقدس خشکه
غاز می داستاِن باکره و کولی اين ه آ تانی نوشته. شود گون نده داس س، نويس يد ھربرت الرن ا ارزش ِی ديو ه بيش از ھر چيز ب رِن ِی انگليسی ک اِی ق ھ

ا و ارزش که سکس ھمان عشق است و فی ھا، و نشان دادِن اين کوشيد با واژگونِی آن ارزش امی دشمنی داشت و می نوزده ه نفسه امری ست زيب د ک من
دازه گمان می. دامنی يا وفاداری محدود شود، آزادی را به انساِن نوين بچشاند اصطالح اخالقی از قبييِل پاک ھاِی به ھرگز نبايد با ارزش ين ان رود ھم

 .براِی معرفِی الرنس کفايت کند

 
 Pink Floyd, Animal, Sheep) نيما دارابی( 
 

اعی و نقش)1977(گوسفنِد پينک فلويد، از آلبوِم حيوانات ، ھمان گوسفنِد مزرعه ی حيوانات جورج اورول است؛ نماينده ی طبقه ی فرودست اجتم
 :بشنويد و ببينيد. انفعالی که در برابر خوک ھای فرادست و سگ ھای کارگزار آنان بازی می کنند

 قسمت نخست
 قسمت دوم

 
 )مخلوق( در نيمه راه برزخ 

 گزيده اشعار پل ورلن: در نيمه راه برزخ
 گزينش و برگردان از محمدرضا پارسايار

 نشر نگاه معاصر
1384 

شاھده می. ... پل ورلن نيز چون آرتور رمبو فرزند پدری است نظامی و مادری با ديانت""  رايش در او م ی پيوسته دو گ از: "شود از ھمان نوجوان
ه  می" کيوانی"او خود را ". يک سو به خدا، و از ديگر سو به شيطان چرا ک د،  لطه"خوان شوم س خود حس می" ای  ر  د و  را ب بختی سھم از تيره"کن

ه آرامش ورلن فردی است عصبی و حساس که از يک". ... بسيار دارد تيابی ب پی نيکبختی و دس سو در پی لذات زندگی است و از سوِی ديگر در 
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ای کودکی را می. خورد گرايد، ھمواره به از دست رفتن سادگی غبطه می دل او که زود به تباھی می. درون ته رؤي ته او پيوس ه خواس ه ب د ک ھايش بين
ه و ظريف"خواھد آن  پوشانند و می ی عمل می جامه د" دل کودکان لوده. را بازياب رده و آ اه روح پژم ج شست و شو می گ د اش در رن ه. ياب اه دل ب آنگ

چون. ... انديشد سپارد و به رستگاری می ندای الھی می يز  انی مکتب سمبوليسم است و شعر او ن ر، ب پل ورلن از ستايشگران و مريدان شارل بودل
 برگرفته از پيشگفتار مترجم". "" آھنگ کالم برتر از ھر چيز است"از ديد او . شعر بودلر عاری از خردگرايی است

 :خوانيم را با ھم می" ھراس"بخشی از شعر 
 بی ايمانم به خدا، روگردانم از دين،"

 خواھم از عشق، کنم و می ھر انديشه را رد می
 .آن طنز قديمی، سخن به ميان نرود

 
 بيزارم از زندگی، ھراسانم از مرگ،

 ِی جزر و مد، ای بازيچه به سان کشتی گمگشته
 ."کند ھاِی ھولناک ساز سفر می روح من بھر گرداب

 

 
 )سورا( ترينا پالس -در تکاپوی معنا  
 

سال 1378ترجمه خانم طيبه زندی پور در سال " ترينا پاالس" نوشته" در تکاپوی معنا" کتاب زيبا و پر مفھوم يترا چاپ شد و تا توسط انتشارات م
پی. به چاپ سوم رسيد 1381 خود داستان  د، در بطن  بازگو می کن اين کتاب فوق العاده که به زبانی بسيار ساده و روان داستان دو کرم ابريشم را 

وزد ن وادی را می آم ودن در اي ه ره پيم .بردن به حقيقت و تالش تمامی انسانھا را به نمايش گذاشته و از راھی نمادين به انسانھای حقيقت جو چگون
 :در پشت جلد کتاب آمده است. اين کتاب در حال حاضر و به تازگی مجددا توسط ھمين نشر آماده چاپ گرديده و در کتابخانه ھا توزيع می گردد

 .کتابی برای ھمه بجز آنھايی که کامال مايوس شده اند
 .)و حتی آنھا ھم ممکن است پنھانی از آن لذت ببرند( 

ين. چندی پيش که اين کتاب را خواندم مبھوت زبان ساده آن و معنای سترگ آن شدم و بايد اعتراف کنم تا صبح خوابم نبرد م کسی ا توانم فکر کن نمي
 . خواندن اين کتاب کوچک اما بزرگ را به ھمه توصيه می کنم. کتاب را بخواند وبتواند مثل قبل به زندگی نگاه کند
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 ی آخر صفحه

 دفاع شخصی
 

 
 

ان مجاورمان، گل و ی من که مظھر شرارت است، از روی بی پسر بزرگه. تقريباً ده صبِح شنبه روزی بود يم روی دِر آپارتم ا يک تکه س فکری ب
يش. ای کشيده بود بته بالش ميگشت، پيدا ھم دن ه ھر کسی  در کوچک ک چيز ھمچين ترسناک و ناجوری نبود، فقط يک پيچ و تاب خيلی کوچک، آنق
د . کرد نمی ان بمان د پنھ که قضيه باي ردم  که اّول فکر ک ن لحظه(اين را با ايمان و اعتقاد کامل اعتراف کنم  حال يک چني ه  ا ب دامتان ت ی ضعف و ک

ه) ايد؟ حقارتی داشته ه ھزين م و بگويم ک ايه عذرخواھی کن ه از ھمس ن است ک ه درستش اي دم ک ارتھای وارده را می ولی بعدش فھمي ن. دھم ی خس اي
ه روی درشان زدم. ھا خيلی کم است ی خسارت تصميم صادقانه ھم به اين خاطر بود که مطمئن بودم ھزينه د تقّ ايه. سريع چن ورد ھمس ط در م مان فق

يک. زدند، فھميدم که خارجی ھستند وقتی حرف می. سه تا بودند و ھر سه نفر، مويشان بور بود. مان آمده بودند دانستم که تازه به ساختمان اين را می
لی مسئله. قلبی خنديدند و به روی خودشان ھم نياوردند با خوش. کم بيشتر که حرف زدند فکر کردم که يا بايد آلمانی باشند يا اتريشی يا سوئيسی ی خي

ا ذّره د ب م نمی مبھم اين بود که حتّا وانمود کردن ن ھ د بي خراش روی در را ببينن د  د و. توانن ام عذرخواھی من را رد کردن ت و خوشرويی تم ا قطعيّ ب
جدا با ھم دسِت گرمی داديم و در ميان خنده. ی تعمير را بدھم و خالصه اينکه حتّا قبول نکردند ھزينه" پسرا، پسرن ديگه: "گفتند ھای بلندمان، از ھم 
يد. شديم تپاچه ازم پرس ود، دس اد شد؟: "وقتی به آپارتمان برگشتم، زنم که از سوراِخ در ھمه چيز را ديده ب ی زي ردم" خيل م: "آراَمش ک ه پاپاسی ھ ي

 ."نگرفتن
سرم را درست برنگردانده بودم که ديدم يک پاکت سفيد کوچک از الی!" عجب شانسی: "چالند گفت اش را می زنم در حاليکه داشت کيف پول زنانه

ر. ويلھلم ھوفر و برونھيلد ه: دو اسم با حروف کوچک تايپ شده بود. توش يک کارت دعوت بود. در آمده تو ار. کورنفلد ھوف ا خودک ستخطی ب در د
شرمندگی و. و ويلھلم گوستاو ھوفر کوچولو: "آبی اضافه شده بود زار  با عرِض سالمھای گرم و صميمانه خدمت خانم و آقای سورنتينو و عرض ھ

ه دِر ی شيطنت سورنتينو کوچولو داشته معذرت بابت اوقات بدی که احتماالً به واسطه بوده و خوآن ب ار ن ه اصالً شيطنتی در ک ايد، بايد اعالم کنيم ک
دا: "زده، گفتم شگفت." ای داده است ی تازه قديمی ما با طرح کوچک و قشنگش جلوه ی خ ای عجيبی! ِھ ازه! چه آدم چی، ت ه عصبانی نشدن ھي ه ک ن

 ."خوان معذرتم می
تم برای اينکه يک جوری مھربانيشان را تالفی کرده باشم، يک کتاب بّچگانه ی جديد را که به عنوان ھديه برای خوآن مانوئل نگه داشته بودم، برداش
ه بدھد و ھدي فر کوچول تاو ھو م گوس ه ويلھل نرا ب ودم. و از خوآن خواستم تا آ يزی،. آن روز روی شانس ب ل شرط تحقيرآم بدون تحمي ل  خوآن مانوئ

 .شان به خانه برگشت ی ھوفر و بچه ترين سپاسھای خانواده خواھشم را اطاعت کرد و حامل ارادتمندانه
ده. کنم چيزی بخوانم ھا به طرز مذبوحانه و ناموفقی سعی می ھميشه شنبه. تقريباً ساعت دوازده ظھر بود ردم، دو کالم نخوان از ک اب را ب تم، کت نشس

با. ای کردم و بلند شدم با دلخوری ناله. ام و بايد از جا پا شوم اين جور مواقع من ھميشه تنھا فرد خانه. بودم که زنگِ در را زدند يدم  مرد جوانی را د
ردم. يک سبيل که در لباس رسمی يک سرباز، پشت يک دسته گل قايم شده بود رفتم. يک کاغذ را امضا ک امی دادم و يک سالم نظامی گ ا. انع ُرزھ

د ه: "بعد يک کارت اُخرايی رنگ را ھم خواندم. شد را شمردم يک دو جينی می ر، درودھای صميمانه شان را. ويلھلم ھوفر و برونھيل لد ھوف کورنف
لو می سورنتينوی کوچو ل  خوآن مانوئ خانواده نثار خانم و آقای سورنتينو و  د و از آن  ه کنن تنی قصّ اب دوست داش بت کت حترم با ان  ی م –ھای کودک

 ."که ويلھلم گوستاو کوچولو را مفتخر به دريافت آن کرده اند، کمال سپاس و تشکر را دارند –غذای روح 
رکش می در حاليکه که کيف. درست در ھمان لحظه زنم از خريد برگشت د را داشت ِخ رد، گفت ھای خري ل دوست! چه ُرزای قشنگی: "ک در گ چق

 "کردی؟ چه خبره، گل خريدی؟ ھيچ وقت از اين کارا نمی! دارم
ر است ای از طرف خانواده کردم که آنھا ھديه تر اعتراف می بايد سريع لدان می. ی ھوف م در حاليکه داشت ُرزھا را در گ د، گفت زن ه: "چي يد ي ا با م

م ايی واسه شون می. جوری ازشون تشکر کني ی چ ه مھمون يريم ي ه." گ ا نقش نبه ھ رای ش تم من ب م. ی ديگری داش روز: "حرفم را خوردم و گفت ام
 "عصر؟

کمی قبل از آن طبق اوامر زنم که دنباِل يکجور. ھای بّراق و يک روميزی سفيد، روی ميز غذا را پُر کرده بودند تقريباً شش عصر بود، ديگر چينی
ده بايست می بود می" وينی"ی  دانم مد و سليقه نمی ِت غذاک ان و رفتم سر وق اندويچ عصرانه و ن ايی س د ت يک چن دو،  ان کالبي يه حاضری خياب ی اغذ

سفيد . خريدم شيرينی و دسر و خرده سفارشھای ديگر را می ان  از –ھمه چيز ھم درجه يک، يک روب که اشتھای آدم ب ان؛ بل م دورش ازک ھ سرِخ ن
ا ھمانطور که داشتم از کنار يک دکان ابزارآالت فروشی می. شود گذشتم، يکجور ِخنِسی گدامنشانه وادارم کرد تا قيمت چيزھايی را که خريده بودم ب

 .قيمت بزرگترين قوطِی بھترين رنگِ بازار مقايسه کنم؛ و خب کمی دلم گرفت و ناراحت شدم
جواب يک لشکر: دست و بالشان با يک کيک بزرگ، پر بود. ی ھوفر دست خالی نيامدند خانواده ه  ه و نقش و نگار ک پر از خام يک کيک سفيد و 

ھم ھمينطور. زن من، از اين دست و دل بازی بيش از حّد آنھا، تو لب رفت. داد سرباز را ھم می م احساس آزردگی می. من  من يک ک ی  ردم ول .ک

فرناندو سورنتينو
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ند خانواده وجھم را بگير ند و ت ستند دل من را بدست بياور ود، نتوان انی ب .ی ھوفر که وّراجی و روده درازيشان اغلب پر از عذرخواھی و چرب زب
 . بردند ام را سر می خوآن مانوئل و ويلی کوچولو، که بازيشان دويدن و مبارزه و شليک کردن و خرابی بار آوردن بود، ديگر داشتند حوصله

م گفت. گفتم که اگر بلند شوند و بروند، کارشان واقعاً قابل تقدير است سِر ساعت ھشت با خودم می وی آشپزخانه دم گوش مون: "اّما زنم ت ا در حقّ اون
 ."بايد اونا رو شام نيگه داريم! اون کيکه. ان خيلی خوبی کرده

 "چرا باس شام بخوريم، وقتی گشنمون نيس؟. که چی بخورن؟ ھيچی واسه خوردن نداريم"
ه ھس" داريم، سر کوچه ک ذا ن ا غ ه اينج م خوش. اگ يز نشستن و دور ھ ه م ئله سر ي لی مس ذا بخوريم و ه غ ته کسی نگفت تی گشنمون نيس درس وق

 ."گذروندنه
ته باره بس م دو زرگ و با وجود اين واقعيّت که واقعاً مسئله غذا نبود، تقريباً حول و حوش ده شب، ھمينطور مثل قاطر بار انداخته بودند، من ھ ھای ب

دم و آوردم انواده. معطّر غذاھای حاضری را خري ند و سی خ ايی برو الی ج که دست خ تند  ايی نيس ا از آن آدمھ ه آنھ ند ک عتراض کرد م ا فر ھ ی ھو
من خسته از. ساعت تقريباً دوی صبح بود. ای ساخته شده از برنز و آھن با خودشان آوردند بطری شراب ايتاليايی و پنج تا بطری کنياک را در جعبه

خانواده. شانسی ديگر ھم آوردم يک خوش. روی در حاليکه تا خرخره غذا خورده بودم، گيج و منگِ رفاقت، زود خوابم برد کلّی پياده شش  ی ساعت 
ايه ما ھم ھمراھشان با ماشين به خانه. ھوفر با لباس پلوخوری و عينک دودی، زنگ در را زدند ه رو ماشويتس"ی  ی ويالييشان در شھر ھمس "انخي

د گويد اين شھر ھمين کنار دست بوينوس آيرس است، دروغ می ھر کس می. رفتيم م. گوي ات فراغت ه و اوق اد زن و روزنام در ماشين حسرت زده ي
ستراحت می خانواده. برد بستم، خوايم می اگر ھم می. سوختند داشتم، می اگر چشمانم را باز نگه می. افتادم د و ِور ی ھوفر در طول راه زيرکانه ا کردن
رديم،. ی ويالييشان که خيلی ھم زيبا بود، خيلی شاھانه از ما پذيرايی کردند در باغچه. خنديدند زدند و می می شنا ک توی استخر  يم،  م داد توی آفتاب ل

ل. من حتی زير يک درخت پر از مورچه، يک چرتی زدم. غذاھای خوشمزه خورديم ده! وقتی بلند شدم تازه فھميدم ای دِل غاف الی آم ا دست خ .ايم م
يرون ويلی را به بھانه." شون بخر الاقل يه چيزی واسه بچه! شعور نشو بی: "زنم دم گوشم گفت و شيشه. ی گردش توی شھر، با خودم بردمش ب ی جل

 "خوای واست بخرم؟ چی می: "ی اسباب بازی فروشی ازش پرسيدم يک مغازه
 "يه اسب"

سفت از راسته. ولی اشتباه کرده بودم. فکر کردم منظورش يک اسب اسباب بازی کوچک است و را  م کوچول چ ويلھل اآرام، در حاليکه ُم ی ساحلی ن
مدم،. بدين ترتيب يکشنبه گذشت. چسبيده بودم، به ويال برگشتم؛ بدون اينکه حتی بتوانم کاری برای درد سرم بکنم ه آ ه خان دوشنبه وقتی از سر کار ب

 "آد؟ چطوره؟ از چيزی که به پسرت دادم خوشت می: "ازم پرسيد. دھد آقای ھوفر را ديدم که دارد به خوآن مانوئل موتورسواری ياد می
 ."س اّما اون واسه موتورسواری خيلی بّچه"
 ."دمش به تو خب می"

ده. ديدم ی جديد غريبه می انگار چنين چيزی نگفته باشد، ولی خودم را با ھديه صدايی گوشخراش زد زير خن ا  ر. خوآن مانوئل يک دفعه ب قای ھوف آ
 ." چيز خوبی برات آوردم. بجنب رفيق جون. بچه ھا ھمينجورن! رفيق بيچاره: "کنان گفت ھمدردی

م درآوردن ل يک تفنگ فرضی. سوار موتور سيکلت شدم و با اينکه اصالً بلد نبودم موتور برانم، بنا کردم صدای موتورسيکلت از دھن خوآن مانوئ
 ."کنم يااّل زود باش وگرنه شليک می: "را به طرف من نشانه گرفته بود

 !"سمت چشاش نگير: "اش توصيه کرد آقای ھوفر به
ه. من صدای ترمز يک موتور سيکلت درآوردم و خوآن مانوئل از شليک به من منصرف شد م ما سرحالتر از قبل به آپارتمانمان در طبق باال رفتي .ی 

به ھديه گرفتن خيلی خوبه، می! بله! آھا: "زنم به من گوشزد کرد که دی. چس بدونی چطور عوضشو ب د  و باي ا ت ار می. اّم م چی ک ا ببين نی ھ من!" ک
ليک،. آقای ھوفر پرسيد که چرا زحمت کشيدم. خارجی گرفتم] نوعی تفنگ سبُک[سه شنبه يک اتومبيل و يک کارابين . حرفش را گرفتم ين ش با اول

ژه. چھارشنبه سه تا ھديه آمد. ويلی کوچولو يک چراغ خيابانی را شکست افرتھای بين برای من يک اتوبوس دراز وي ه، ی مس ه تھوي ی، مجھز ب الملل
 . برای زنم يک لباس شب سفيد و اشرافی. برای خوآن مانوئل يک بازوکای ساخته شده در آسيا. حمام، سونا، رستوران و سالن رقص

ه حاال دارم صدقه می. اشتباه کردی که به زنش ھيچی ندادی! اتوبوس! شم اگه اين لباس شبو بپوشم چی می: "زنم مأيوسانه گفت ه ک يرم واسه ھمين گ
نه. صدای انفجار مھيبی تقريباً اللم کرد." ديگه ه خا ط يک گلول بان را ی گوشه خوآن مانوئل برای اينکه بازوکايش را امتحان کند، با شليِک فق ی خيا

 . که خوشبختانه خيلی وقت است خاليست، فرستاد تو ھوا
ل اوھوم، بله ديگه، واسه. "اما زنم ھمينجور مشغول ِشکوه و شکايت بود ره برزي د شه ب ا ھی بلن سه ت ده ب يه اتوبوس گن ه  واسه ارباب. ی آقای خون

ر خانواده. ی خانوم خونه چی؟ فقط يه لباس مھمونی ی حسابی بسه تا از پس آدمخوارای ماتوگروسو بر بياد؛ ولی واسه جوونتر خونه يه اسلحه ی ھوف
 ."يه مشت بُز خرن. حسابی اروپايی ان

ودم و. جايی پرت، کنار رودخانه ايستادم و ماشين را پارک کردم. سوار اتوبوس شدم و ماشين را روشن کردم ه ب در صندلی بزرگ اتوبوس فرورفت
ردم ريخت لّذت می ی باز روی من می جانی که پنجره داشتم از نور کم به خلسه. ب نم،. ی آرامش بخش سپردم خودم را  د بک ار باي دم چه ک تی فھمي وق

رز است ی آرژانتينی من ھم مثل ھمه. يکراست رفتم وزارت کشور تا پرز را ببينم .ھا الاقل يک دوست توی يک وزارتخانه دارم و اسم اين دوست پ
ه. با اينکه کالً ريسک بود ولی در اين مورد به پرز احتياج داشتم تا با نفوذش وساطت کند و موفق شدم می من در محل دگی  اس زن ه ی الس کايت کنم ک

الرمو می و ِد پ سان بنيت ه آن  د حاال ب ه. گوين وی دِر خان ا جل وره ت اندرو ِد ال ت تگاه ليس يدن يک خط آھن از ايس رای کش دس ب شکر از مھن ھا، ام يک ل
د ترين و جديدترين ماشين آالت بين کارگرھا با استفاده از مخصوص. ھا و کارگران ساکت و ماھر و کاری استخدام شدند تکنسين د از خري المللی و بع
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ده ن شجاعانه و تخريب چھار بلوک ساختمان مجلّل که قبالً در طول خيابان ليبرتادور بين خيابانھای ايروس و ماتی ينسو ساخته ش ن و دف ن کف اند، اي
رز. ای گرفتند ھا، پول قلفتی و حسابی گفتن ندارد که صاحبان ساختمان. را با موفقيتی چشمگير تکميل کردند واقعيّت آن است که بدون حضور يک پ

بار ديگر می. در وزارتخانه چنين اقدامی محال ممکن است ن  حيرت اي ر را  ای ھوف تم آق نم خواس ه. زده ک نبه از خان تی ساعت ھشت صبح پنجش وق
د ود، دي ه وصل ب ا کوپ ده می. بيرون آمد يک لوکومتيو ديزل زرد و سرخ زيبا را که به شش ت ابلوی کوچک خوان يک ت يو  االی در لوکومت ه: شد ب ب

 !قطار خودتان خوش آمديد آقای ھوفر
يف،." خواس قطار برونم از بّچگی دلم می. رؤيای زندگيم تعبير شد! اونم فقط واسه من! درسته! يه قطار: "ھوفر فرياد زد بدون ھيچ تشّکری، سِر ک
ببين. ھول نکن. وايسا! آھای: "گفتم. ی راندن قطار را برايش شرح بدھد جايی که راھنمای آساِن رانندگی قطار منتظرش بود تا نحوه. وارد قطار شد

له می يک تانک قدرتمند داشت جدولھای پياده رو را با شن" واسه ويلی کوچولو چی خريدم؟ رد کشھايش  و داد زد. ک ی کوچول ه: "ويل در! چه توپ چق
ه." زنتم يادم نرفته: "اضافه کردم." ی وسط ميدون رو پودرش کنم خواس اين مجسمه دلم می ھا را ک ترين کت خز ترين و بھ م يکی از نرم و به او ھ

ند؛ ی ھوفر خيلی خوشحال و سرحال بودند، خواستند تا ھديه چون خانواده. اخيراً از فرانسه خريده بودم، تقديم کردم حان کن ان لحظه امت ھاشان را ھم
دم. ی کوچک گذاشته بودم اّما من در ھر ھديه يک تله بود، مالي به من داده  ی  فی کنگوي تر عل .به ھمه جای کِت خز، محلول فّرار جادويی که يک دک

ه. ھمين که مادام برونھيلد، خودش را با کت پوشاند، اّول قيّژی صدا کرد و بعد به يک ابر سفيد پوست پيازی تبديل شد و در آسمان ناپديد شد ھمين ک
ی خاّصی که در تانک کار گذاشته بودم، فّعال شد و برجک آن در ھوا درب ويلی کوچولو اّولين شلّيک دقيقش را به سمت مجسمه نشانه رفت، وسيله

ه آرامی و. ی مشتری تبديل شد و داغان شد و رفيق کوچولو صحيح و سالم به يکی از ده قمر سياره وقتی آقای ھوفر قطارش را راه انداخت، قطار ب
ان در به شکل غيرقابل کنترل پرتاب شد روی يک پل کوچک که خط سيرش پس از گذشتن از اقيانوس آرام و شمال آفريقا و تنگه به ناگھ ی سيسيل 

انواده. کرد رسيد که از قضا در ھمان لحظه داشت فوران می ی آتشفشان اِتنا به انتھا می دھانه طرف خ ه ای از  ه سر رسيد و ھدي ر خب، جمع ی ھوف
ايه اوضاعو می. اين جوريه ديگه! آره: "کرد، گفت عصر، ھمانطور که زنم داشت شام درست می. نيامد ا ھمس نی؟ ب ی؛ واسه بي اش خرج ات مھربون
 ."اّما اون چی؟ دريغ از يه کارت تشکر. يه قطار، يه تانک، يه کت خز: کنی می
 

 ی کارنامه فرناندو سورنتينو، محمدرضا فرزاد، مجله
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 ی اول صفحه

 فرھنگ، عشق، و خيانت
 

 
 

 1930شده در  نوشته
 
 

.آيد اندک چيزی ست که در بضاعِت من بود چه از پی می آن. روا ست که به درماندگی ِ خويش معترف شويم. رسد اندازه عظيم به نظر می تکليف بی
 

وييم اللّفظی می تحت-که انساِن نخستين کشف کرد که  پس از آن ه -گ ال و روز و سرنوشت ب درِت او کرِد ح ِد ق ار، در ي ن از خالِل ک بر روِی زمي اش 
زدش علی دوش يا روياروِی او کار می ست، ديگر اين امر که فردی ديگر، ھم د ن ود کن ام ِ ھم. السويه نب راِی او، ديگری، ارزش و مق فت، ب ار را يا ک

اريخ ِ ميمون پيش از آن، در پيش. زيستی ِ با او سودمند بود کسی که ھم انی ت خانواده س االً اعضاِی  بود و احتم ه  انواده را پذيرفت م ِ تشکيلِ  خ اش، رس
يأِت ريزِی شالوده توان حدس زد که پی می. رساناِن او بودند نخستين ياری ه در ھ ِی خانواده در پيوند با اين امر بود که نياز به ارضاِء تناسلی، ديگر ن

د اش ديگر تا مدتی ھيچ خبری از او به دست نمی شد و بعد از عزيمت مھمانی که ناگھان در برابر ِ کسی پديدار می(مھمان  يأِت کسی)آم ، بلکه در ھ
زِد شخص رحل ِ اقامت می م ن کناگزينی دائ واِن ُس ه عن ه ب ربرآورد ک د س ه دست آورد. افکن اری ب ذکر انگيخت ان، جنس ِ م دين س ود: ب ار ِ خ در کن

لِ  جنسی وسيله(ی جنسی  تر، اُبژه داشتن ِ جنس ِ مؤنث، يا به بياِن کلی نگه ه نمی ، و ماده)ِی ارضاِء مي ايی ک کاِن بی ھ تند از کود جدا خواس اور ِ خود  ي
 .ماندند تر می ھا نزِد نرھاِی قوی شوند، به خاطر ِ آن

 
بود ِی آغازين، ھمچنان فاقِد يکی از ويژگی اين خانواده در، نامحدود  انواده، پ ارِ  رئيسِ  خ در. ھاِی ذاتی ِ فرھنگ است؛ در اين خانواده اراده و اختي

ه کوشيده» توتم و تابو« ه مرحل انواده ب ن خ ه از اي م ک عنی ھم ام راھی را نشان دھ د، ي ه ِی بعدی انجامي لِب حلق برادری زيستی در قا پسران در. ھاِی 
ر محدوديت. تواند نيرومندتر از فرِد يّکه باشد برابر ِ سلطه و قدرِت پدر، به اين تجربه دست يافتند که اتحاد می نی ب ھايی ست فرھنگِ توتميستی، مبت

زيستی ِ آدميان لذا ھم. را داشتند» حقوق«اين قوانين ِ تابويی، حکمِ  . که اعضاِء آن مجبور اَند براِی حفِظ وضعيِت جديد، آن را به يکديگر تحميل کنند
ی را می ای دوگانه پی بر شالوده حوايجِ  بيرون ه  کار ک به  ار  رد را ريزی شده بود، نخست از خالِل اجب ه م درِت عشق، ک د، و سپس از خالِل ق آفري

نزِد خود نگه و زن را مجبور می. ِی جنسی، يعنی زن، را کنار ِ خود داشته باشد داشت تا اُبژه وامی کرد آن بخش ِ جدا شده از خود، يعنی کودک، را 
 .بدل به والدين ِ فرھنگِ بشری شدند) ، ضرورِت حياتی يا نياز ِ عينیAnanke(و آنانکه ) ، خداِی عشق ِ جنسیEros(اُِروس . دارد

 
م، در. توانستند در اجتماع باقی بمانند ھا می تری از انسان نخستين کاميابی ِ فرھنگی اين بود که اکنون شمارِ  بزرگ درِت عظي ين دو ق ه ا ا ک و از آنج

توان انتظار ِ آن را داشت که ُرشِد سپسينِ  فرھنگ، به سادگی صورت پذيرد، ُرشدی به جانِب سلطه بخشيدند، می راستاِی تثبيِت ھمين وضع تأثير می
ن. بر جھاِن خارج و افزودِن ھرچه بيشتر بر تعداِد آدميانی که اجتماع دروِن خود جای داده بود ه ممکن است اي ه چگون به سھولت قابل ِ فھم نيست ک

 .گردانی، بر اعضايش داشته باشد بخت بخشی و نيک فرھنگ، تأثير ِ ديگری، جز سعادت
 

خود را ِی شالوده اجازه دھيد پيش از پژوھش در اين باب که منشأ ِ اختالالِت فرھنگ کجاست، از طريقِ  برشناختنِ  عشق به مثابه ِی فرھنگ، بحِث 
 .از مسير ِ خود منحرف سازيم تا بتوانيم شکافی را که در بحِث پيشين گشوده ماند، پُر کنيم

 
ه ار ِ انسان می گفتيم اين امر که پی بردِن تجربی به عشقِ  جنسی نيرومندترين تجرب ذارد، و فی ِی ارضاء را در اختي وع گ راِی ھر ن ی ب ع الگوي الواق

اً در گستره دھد، بايد موجِب آن شده باشد که فرد ترضيه سعادت به دستش می نيز متعاقب ندگی را  سعادت در ز ه  ل ِ ب يد، و ِی مي بِط جنسی بجو ِی روا
ه بخشی. جويی ِ تناسلی را در کانوِن زندگیِ  خود قرار دھد کام ناکی ب يار خطر در ادامه اظھار داشتيم که انسان از اين رھگذر، خود را به ميزاِن بس

وفايی گيرد، يا از خالِل بیمھری قرار  کند، و چنانچه از سوِی اين بخش مورِد بی ِی عشق، وابسته می از جھاِن خارج، يعنی اُبژه، يا شخص ِ برگزيده
د، سخت ا مرگ از دستش بدھ د ترين رنج ي د گذران ا را از سر خواھ يوه از زندگی. ھ ن ش اھی ِ اي داً ن امی ِ اعصار، مؤک اِن تم ن رو، فرزانگ از ھمي

 .ِی زيست، گيرايی ِ خودش را نزِد شمار ِ کثيری از ابناِء بشر از دست نداده است اند و با اين حال، اين نحوه بوده
 

ع و توان ا طب ابق ب ی، مط يار قليل مار ِ بس راِی ش راھم می ب اِن آن ف ان، امک عادت و نيک ش ه س د ک ن آي ا در اي ه ام د، ک ق ِ عشق بيابن بختی را در طري

زيگموند فرويد
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اِل. ناپذير و ضروری است جويی، اجتناب صورت، پيش از وقوع ِ اين امر، تحوالِت فراگير ِ روانی ِ عملکرِد عشق و کام اين اشخاص از طريق ِ انتق
ھا می داشتن و عشق ِی صرِف عمل ِ دوست ارزش ِ اصلی ِ دوست داشتن به حيطه بژه ر ه اُ ليم شدن ب خود را از تس ا از آسيب و سازند؛ آن ورزی،  ھ

سازند و از کش ھا معطوف می ای خاص، بلکه در ھمان مقياس، به تمام ِ انسان مانند، بدين طريق که عشق ِ خود را نه به فرد يا اُبژه زيان مصون می
ارغ پرھيزند که ھدِف جنسی ِ خاص را فرومی ھاِی عشق ِ جنسی بدين شيوه می ھا و نوميدی و قوس خوردن ار ِ ف به نوعی انگيخت گذارند و غريزه را 

ه آورند، حالِت گونه حالتی که ايشان بدين نحو به وجود می. دھند از غايت استحاله می بانی ست ک ای احساس ِ تغييرناپذير، بری از خطا و توأم با مھر
االً. ديگر شباھِت بيرونیِ  چندانی با زندگیِ  پُرتالطم ِ عشقِ  جنسی ندارد، ولی البته عشقِ  جنسی، خود منشأ ِ آن است قديس فرانچسکو آسيزی احتم

ه. تر از ھمه رفته است برداری از عشق براِی دستيابی به احساس ِ درونیِ  سعادت، پيش مندی و بھره کسی ست که در اين نوع بھره ا آن را ب آنچه م
ذت برمی منزله ده است ِی يکی از فنوِن تحققِ  اصل ِ ل ن آورده ش ا دي د ب اگون، در پيون طرق ِ گون به  يم،  اِن آن.شناس اِط مي ا ممکن است در آن ارتب ھ

گو  ای از ذھن دست دھد که در آن مناطق ِ دورافتاده ا  و اُبژه) ، منego(جا تمايز ِ مياِن اِ نی(ھ ياِء عي ايز اُبژه)اش يز تم ديگر، ، و ن اِی مختلف از يک ھ
راِی تر ِ آن بعدتر نزدمان آشکار خواھد شد، بر آن است که در چنين آمادگی نگرش ِ اخالقی، که انگيزش ِ ژرف. گيرد پوشی قرار می طرِف چشم ای ب

راز ِ آن است ه ت ود ب اِء خ ه ارتق ادر ب ه بشر ق د ک اه و موضعی را ببين رين جايگ ان، برت ان و جھ ه آدمي ی ب داريم دو. عشق ِ عموم ا قصد ن در اينج
ين برمی. مان را عليِه اين ديدگاه کنار بگذاريم اعتراض ِ اصلی ا، چن ه نظر ِ م ه گزينش ب ه آن عشقی ک د ک گر نيست، بخشی از ارزش ِ خود را از آي

 .ِی آدميان سزاوار ِ عشق نيستند ھمه: که و دوم اين. دارد عدالتی روا می دھد، زيرا در قباِل موضوع ِ خود، بی دست می
 

ه يافتگی پوشد، و ھم در تعديل اش، که در آن از اراضاِء جنسی ِ مستقيم چشم نمی آن عشقی که خانواده را بنياد نھاد، ھم در شکل ِ آغازين ه مثاب ِی اش ب
خود را. چنان قدرِت تأثيرگذارِ  خود را در فرھنگ دارا ست نوعی نرمی و عطوفِت فارغ از غايت، ھم ارکرد و نقش ِ  در اين ھر دو شکل، عشق ک

نی ھا با يکديگر از سر می تری از انسان در پيوند دادِن شمارِ  بزرگ شدتی بيشتر از آ ا  توأم ب م،  ا ھ ان ب ند خوردِن آدمي نی پيو ل، يع گيرد، و اين عم
ارِ  مشترک حاصل شود انجام می ه ک سھل. پذيرد که ممکن است از خالِل عالقه ب ان،  دين س سِت تصادفیِ  واژه ب بان در کارب »عشق«ِی  انگارِی ز

به. اند شان خانواده برپاداشته ِی نيازھاِی تناسلی خوانند مياِن زن و مردی که بر پايه ای می عشق را رابطه. يابد توجيھی تکوينی می ولی عشق ھمچنين 
به معناِی احساسی مثبت است که بين ِ والدين و فرزندان، و بينِ  خواھران و برادران در خانواده وجود دارد، با وجودی که مجبور ايم اين رابطه را 

ه منزله م ِی عشق ِ فارغ از غايت، به منزل ن. ِی نرمی و عطوفت توصيف کني بود، و اي يز در اصل، عشق ِ سراسر جنسی  ارغ از غايت ن عشق ِ ف
انواده دست. چنان ھم در ناخودآگاِه بشر وجود دارد خصلِت عشق ھم ه فراسوِی خ ت، ب ارغ از غاي اين ھر دو گونه عشق، چه سراسر نفسانی و چه ف

ه شکل. ھايی که پيشتر نسبت به ھم بيگانه بودند سازند مياِن انسان يابند، و پيوندھاِی جديدی برقرار می می لی، ب ِ گيرِی خانواده عشق ِ تناس ق ا و عش ھ
ظير ِ انحصاريت، انجامد که به لحاِظ فرھنگی مھم اَند، زيرا برخی از محدوديت يی می»ھا دوستی«فارغ از غايت به برقرارِی  لی، ن ھاِی عشق ِ تناس

خود را از دست می گيری وليکن، ربط و پيونِد عشق با فرھنگ، در رونِد رشد و شکل. را ندارند د اش، سرراستی و وضوح ِ  از يک سو، عشق. دھ
 .دھد ھايی محسوس، عشق را مورِد تھديد قرار می خيزد، و از سوِی ديگر، فرھنگ به يارِی اِعماِل محدوديت به مخالفت با عالئق ِ فرھنگ برمی

 
اِن اين دوپارگی، نخست به مثابه. درنگ بازشناخت توان بی نمايد، و دليل ِ آن را نمی ناپذير می دوپارگی مياِن اين دو اجتناب ِی کشمکش و تعارضی مي

ھم آوردِن انسان پيشتر ديديم که يکی از کوشش. کند تری که فرد بدان تعلّق دارد تجلی پيدا می خانواده و اجتماع ِ بزرگ رِد  ھا ھاِی اصلی ِ فرھنگ، گ
انواده اغلب ھرچه درون. ليکن خانواده سر ِ آن ندارد که خود را رھا سازد و از دستش بدھد. تر است در قالِب واحدھايی بزرگ پيوستگی ِ اعضاِی خ

د ھاِی بزرگ ھا به حلقه تر باشد، ھرچه بيشتر تمايل دارند خود را از ديگران جدا سازند، وروِد آن عميق د ش به مراتب دشوارتر خواھ آن. تر ِ زندگی 
يوه پيدايشی محتمل-زيستی که به لحاِظ نژاد ِی ھم شيوه رِ  ش ھا در دوراِن کودکی وجود دارد، در براب ه محصوِل فرھنگ تر است، و تن ِی سپسينی ک

ه شود که جامعه اغلب به يارِی آيين گسستن از خانواده، نزِد ھر فرِد جوان بدل به تکليفی می. کند است، مقاومت می رد را در ب وغ و تشرف، ف ھاِی بل
شواری آدمی احساس می. کند انجام رساندِن آن حمايت می ن د ه اي د ک ِد کن نوع رش ھر  ا در اساس،  ی، چه بس ِد روان نوع رش ِک ھر  ھا، بخش ِ الينف

 .دھد ارگانيک را تشکيل می
 

خود را گسترش می ِی بعد، زنان به مخالفت با جرياِن فرھنگ برمی به زودی، در مرحله تروِن  د خيزند و تأثير ِ ُکندشونده و س که. دھن أثيری  ان ت ھم
اِت. ِی فرھنگ را ريخت ، شالوده)يعنی عشق ِ به زن(در بدو ِ امر از خالل ِ گيرايیِ  عشق ِ به او  خانواده و حي ه  قِ  معطوف ب دگاِن عالي ان نماين زن

ر دوش نگينی را ب ايِف س واره وظ بوده، ھم مردان  واره در دسِت  ه شان گذاشته و آن جنسی اَند، و کار ِ فرھنگی ھم ه دست ب ا را واداشته است ک ھ
ه. وااليش ِ غرايز بزنند، عملی که زنان کمتر قادر به انجام ِ آن اَند ور است ک دارد، مجب ار ن رژی در اختي از آنجا که انسان، مقادير ِ نامحدودی از ان

ام رساند) انرژِی اروتيک، سائق ِ جنسی(تکاليفش را از خالِل تقسيمِ  ھدفمنِد کارآيیِ  ليبيدو  ه انج ه او . ب رد(بخش ِ عظيمی از آنچه را ک در راِه) م
ه دست می نيل به اھداِف فرھنگی و معطوف به تمدن صرف می اِت جنسی ب ان و حي به. آورد کند، از زن ردان، و وابستگیِ  او  ا م دام ب مصاحبِت م

در دور می روابِط با آنان، مرد را حتا از وظايف ام ِ شوھر و پ د اش در مق ان، زن درمی. کن دين س ده ب ده ش اِت فرھنگ پس ران ِط مطالب ه توس د ک ياب
 .شود ای خصمانه با آن روبرو می است، لذا به شيوه

 
.ِی فرھنگی و متمّدنانه است، وضوح ِ کمتری ندارد گرايش ِ فرھنگ به محدود ساختن ِ حياِت جنسی، نسبت به ھدِف ديگر ِ فرھنگ که گسترش ِ حلقه
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به ھمراه می ِی تمدن، يعنی مرحله حتا نخستين مرحله ميزش را  راِی آ اِب محارم ب ِت انتخ اری ِی توتميستی، ممنوعي ين ک ايد ا ترين زخمی آورد، و ش
انون و آداب و رسوم، محدوديت. باشد که در طی ِ اعصار بر حياِت عشقی ِ بشر وارد آمده است ابو، ق د می از خالِل ت چه ھاِی ديگری تولي ه  شود ک

ِ ھا، يکسان طی نمی ِی مرداِن فرھنگی و تمدن البته اين راه را ھمه. مردان و چه زنان، مشموِل آن اَند قدار بر م کنند و ساختار ِ مادِی جامعه، ھمچنين 
دانيم که فرھنگ، بدين ترتيب، تابع ِ ضرورِت روانشناختی ست، زيرا مجبور است بخشِ  عظيمی اين را می. گذارد ِی آزادِی جنسی تأثير می باقيمانده

د أمين کن ا. از انرژِی جنسی ِ مورِد مصرِف خود را، از محل ِ جنسيت ت ه ي ار ِ قبيل ِط جنسی، ھمچون رفت رِ  رواب تار ِ فرھنگ در براب ابراين، رف بن
ِ ترس از شورش ِ زيردستان و ستم. دھد کشی قرار می ای ديگر را مورِد استثمار و بھره ای از جمعيت است که قبيله يا طبقه طبقه تدابير به  کشان، راه 

به لحاِظ روانشناختی، آغازِ  اين سير با. ای ست ِی يکی از نقاِط اوجِ  چنين رشد و توسعه دھنده غربی ِ ما نشان-فرھنگِ اروپايی. برد سخِت امنيتی می
سی ِ بزرگ تقبيح ِ تظاھرات و بروزاِت جنسی ِ کودکان، کامالً موّجه است، زيرا مسدود کردِن ھوس اِی جن ھد داشت ھ راب نخوا ی از اِع ساالن، محل

شد اگر زمينه ده با راھم نش يوه توجيه. ِی آن در کودکی ف چ ش به ھي ه وليکن آنچه  ه جامع ين است ک ذير نيست، ا ده پ ن پدي دن، اي سادگی ِی متم به  ھاِی 
ژه. کند پذير و چه بسا چشمگير را انکار می اثبات ان است، اُب الغ در مي اِظ جنسی ب به لح رِد  سخن از ف ه  لف آنجا ک ه جنس ِ مخا گزينش، محدود ب ِی 
ه می ه منزل ی، ب ی جنس لی، ول تر ِ ارضاءھاِی غيرتناس ان، بيش دين س ود و ب ع می ش ت واق ی، طرِف ممنوعي راِف جنس ود ِی انح ات،. ش ن منعي در اي

ه ای از خود خبر می خواسته ته، ھم سانی در دھد که معطوف به تثبيِت نوعی حياِت جنسیِ  يکسان براِی ھمه و فراگير است، اين خواس واع ِ ناھم ِی ان
ل ساختماِن مادرزاد يا اکتسابیِ  جنسيِت افراد را دور از چشم نگه می شمار ِ قاب ذِت جنسی محروم می توجھی از انسان دارد و  ن ھا را از ل د، و بدي کن

ه اکنون پيامِد اين قواعِد محدودکننده می. شود عدالتی ِ بزرگی بدل می سان، به سرمنشأ ِ بی حوی تواند اين باشد که ھم به ن ه  انی ک ِی عاليق ِ حنسیِ  آن
ده عادی، و نه به شيوه ته ش ن امر بازداش ادين، از اي ساختاری و بني ی ای  ه اند، ب ان می ای در کانال ھيچ لطم اِی گشوده جري د ھ ن. يابن ليکن آنچه از اي

ه جنس ِ مخالف، از خاللِ  محروميت مصون می يل ب ذاری  ماند، يعنی عشق ِ تناسلیِ  طبيعیِ  متما ر مشروعيت و تک مرزگ نی ب ھمسری، ھايی مبت
ه فرھنگِ امروزين، آشکارا امکاِن درِک اين نکته را به دست می. گردد مقيّدتر و محدودتر می ر پاي ِد يک دھد که روابِط جنسی، صرفاً ب اره و ِی پيون ب

ت ه برگش ه مثاب يت را ب گ، جنس ن فرھن ت و اي از اس ک زن مح ذت نمی ناپذير ِ ي تاِی ل ع ِ خودايس ی ِی منب ام ِ منبع ا در مق ندد، و آن را تنھ پس
 .تابد نيافته براِی تکثير ِ آدميان برمی جايگزين تاکنون

 
راِی دوره داند که امکان ھمه کس می. طبيعتاً اين وضع مبيّن ِ نوعی کرانگی يا حّدِ  نھايی ست تا ب يده ناپذيرِی اين وضع، ح بات رس به اث اه،  ايی کوت ھ

ا اند، حال آن شان سپرده ای در آزادِی جنسی يازی و دخالِت گسترده تنھا اشخاص ِ ضعيف تن به چنين دست. است دتر، تنھ که افراِد واجِد طبعی نيرومن
ده جامعه. در باِب گروِه اخير، بعدتر سخن ِ بيشتری خواھيم گفت. اند تحِت شرايطی جبرانی و جايگزين زير ِ بار ِ آن رفته ِی متمدن خود را محبور دي

قوانين و ھايی که در اصل می مرزشکنی. ھا را مجاز شمرد ھا خاموش بماند و الجرم آن است که در برابر ِ بسياری از اين مرزشکنی بايست مطابق ِ 
ين موضع و ايستار ِ فرھنگی مع. نظم ِ حامعه، از آن پيروی شود اِذ چن ای از الوصف، روا نيست به خطا به جانِب وجِه ديگر برويم و بپذيريم که اتخ

بيند و حياِت حنسیِ  چنين کسی، ھر البته حياِت جنسیِ  انساِن متمدن سخت آسيب می. يابد اش دست نمی ِی نيّات ضرر است، زيرا به ھمه سوِی فرد بی
ی ادگی و توقف م ه ازکاراُفت ه رو ب د داشت ک وِد آِن عملکردی خواھ ودی ھمچون نم اه، نم دان از گ ِد دن ه نظر رود، ھمانن ه ب اِی سرمان ک ھا و موھ

به. ھاِی بدن چنين وضعی داشته باشند رسد در مقام ِ اندام می ه مثا ع ِ دريافت احتماالً حق داريم فرض بگيريم که اھميِت سکس ب ی ِی منب يذ، يعن اِی لذ ھ
 .ِی ابزار ِ برآورِد غاياِت زندگی، به نحو ِ محسوسی رو به کاھش گذاشته است به مثابه

 
که: برد که در اين باب به حقيقتی پی برده است گاه آدمی گمان می گه نه صرفاً فشار ِ فرھنگ، بلکه عاملی در ماھيِت خوِد عملکرِد جنسی نھفته است 

حال تصميم. ھاِی ديگری بگذاريم سازد قدم به راه دارد و وادارمان می ما را از ارضاِء کامل بازمی گيری در ممکن است اين سخن خطا باشد، به ھر 
 .اين باره دشوار است

 
IVِی  ھاِی فرھنگ؛ پاره ناخوشايندی

)با اندکی تصرف(ِی اميِد مھرگان  ترجمه
1383نشر ِ گام ِ نو، چاِپ دوم؛ 
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 بخواب مرِد من
 

 
 

بان خشک می ھا که می نيازش را نفھميدی از پشت آن کلمه. ای سير ھايم را نديدی از پس آن قھوه تو التماس چشم دند بس آمدند و سر ز ه از خودم ش ک
ن دوست داشتن. ات از ديدن اين اندازه نزديکی. ات افتاد از دوست داشتن ھايم به شماره می که نفس بس. دور بودم و در تو گم ن انزجار کجای اي ھا اي

د؛ شمشير می نھفته را جا داده بودی که حاال چون جنگجويی زخم خورده مبارز می ا مجازات می کشد و دوست و دشمن را يک طلب د ج رم. کن چه گ
ه شود از نوازش زده است دستانت روی بدنم که مورمورش می بودی ديروز و چه يخ ودن؟ از. ات ھای مردان ودم از عشق؟ از زن ب ته ب م گذاش چه ک
ال اين در آغوش. ھايت بيدار شدم ات چشم بستم و با نفس زندگی؟ با چشم بستن ه خي رفتم ب رفتن ات جان گ ه آغوش گ نت می ک ود ام جا جا ب لی ک د؛ و دھ

ا خواستن را آن ھمه بی. آن ھمه دوست داشتن. چه آسان فروختی صدای آن ھمه شيطنت را. دوست داشتن زنی چون من در دل مردی چون تو .محاب
ن ھم ای و از چشمانم چشم می قرار من، تو به پھلو خوابيده حاال در بغض بی ه اي ند؛ ک بادا راز نھانت فاشت ک ا م ابوس آغوشی لذت دزدی ت بخشت ک

ه امشب می ھايت اين ی دستانت بود و بوسه و تن من که تشنه. شود نيدن صدای نفس گون د از نوازشت و از ش م نفرت می رم که طع ايی  م ھ د، طع دھ
 .کثافت

بار ديشب نشود امشب و آمد و زمين به آسمان تا اين کاش آسمان به زمين می. شد گشت و چشمانم کور می کاش دنيا برمی. چه آسان و سبک بود صبح
چه. ھای سرشار از خواھش من برای ناباوری دزدی از نگاه ای کنارم و چشم می حاال خوابيده. ھايمان  و چھار ساعتی طی نشود ميان اين بودن بيست

چه گرمم. ات چه آسان بود خواستن. ھای قبل ی اين شب چه خوب بود ھمه. چه آسان بھانه گرفتی برای پريدن از دلم، از داشتنم. دوری امشب عزيزم
شتنی ھايم که عبور می و اشک. ام پيچيد توی گوشم، روی گونه ھايت که می کردصدای نفس می ه خيس کرد از روی عھدھای دوست دا شی ک مان و بال
ه می شد از نھايت لبريزی من از عشق؛ و حاال دست که به موھايم می می ردنم کشی ماريست ک د دور گ يا را می. پيچ ام دن م تم فرار کن ا  دھم امشب ت

نم، و. ازين دست و پا زدن در تبی که عشق نيست. ازين بازی نفرت اخبرت ک ا ب ودم ت ده ب ه آم و صدای قلب کوچکی که دوتا شده از صبح، و من ک
ی کذايی؛ پشت دری که بسته بود به روی من؛ و گوش من که انگار ات که به آسمان رفته بود توی آن خانه ھای تو بود با ديگری، وقھقھه صدای خنده

آسمان آوار شد روی سرم و صدای. ھو در اين زمان سراپا محبس ی باران شد و من که غريب ماندم يک ھايم که طعمه خواست باور کند و دست نمی
 .ھايم ی يک عشق توی رگ ھای وقيحانه ات، از وجود انکار ناپذيرت در وجودم، از تپش کرد از بودن ام می دو تپش که ديوانه
چه مسخ شده. گيرد ات سرد، روحم را می و ھنوز صدای فدا شدن» دوستت دارم«کنی  ھنوز توی گوشم نجوا می. وقت انتقام نيست... آرام بمان، آرام

 ...تاز من بازی يکه بازی را خوب بلد بودی ھم! چه خيال باطلی. آشيان چه ساده دانه ريخته بودی برای اين مرغ بی. ھايت بودم با جادوی واژه
ويم را تکرار می بار فرياد وحشيانه ھايت اين لمس لب د و ضجه ی گل ه روحم می کن ه خفه ھايی ک ن و من ک ندان ِ ت ن ز د در اي ِ اش می زن به زور کنم 

ه. سکوت تا شايد باورم بشود آخر دنيا ھمين امشب نيست تاخانه بھان شيدی، چه گس مدی و در آغوشم ک قتی از درآ بودی امشب و يح  ی بوسه چه وق
رو ھای لعنتی را که دوستم داری؛ که آمده شرم تکرار کردی آن واژه گرفتی، چه بی زار خنجر ف د زدم، و ھ يم و من لبخن م باش ای تا امشب باز مال ھ

ام نھايت چطور نفھميدی که دوست داشتن. ی من چطور گذشتی از التماس نيازھای عاشقانه. ھا مرده بودی کردم توی قلبت تا بميری و تو پيش از اين
دد ای تازه بسته می شد درون اين روح سرگردانم وقت آمدنت، چه سريع می رفتی و نطفه شد وقتی می نداشت؛ که ھر روز دلم پشت سرت خرد می گن

 .سايه ھای بی طعم گس عشق زير درخت
رای اند، مگر نمی ھايت برای من مگر نگفته بودی دست ندگی ب ه  گفتی ز يچ، ھم نم و ديگر ھ و م تی ی اين ت ا را گذاشتی و رف ه. ھ نی فريب ھم اش يع

نی چرا اين ات؟ و حاال امشب که نگاھم می ھای عاشقانه ھايمان؟ حتی آن نگاه ی روزھا و شب يعنی دروغ؟ يعنی خواب بود ھمه وار می ک م طور دي بين
تن شوم از ھر لحظه نزديک ی ھر شبت؟ چرا مشمئز می جای آن برق کور کننده وی خيس  دنت؟ چرا ب ر می تر آم وع، از ات وجودم را پ د از تھ کن

 ھايت؟ ھای روح من برای شنيدن عاشقانه ھايت، پس کجاست التماس نخواستن؟ پس کجا رفت اين ھمه خواھش تن من برای شب
تم دھی به خودم لعنت می دستت را که از روی آن موجود کوچک تپنده عبور می ه. فرس زرگ شوی، ک ه ب م باشی، ک شتم درون که آرزو دا ه خودم  ب

و. چه احمق بودم من. مان بشود يک آدم؛ آدمی به بزرگی تو، به مھربانی تو، به خوبی تو که با ھم بودن. مان شعله بيفکنی توی عشق ل ت حاال يکی مث
يد دوستش يکی مثل تو دارد خونم را می. کوبد تا قلبم بايستد درونم قلب می من بگو ل  ه کسی مث ردا ب ا ف رتم را؛ ت يف نف خون کث خورد که زنده شود، 

برود و ھم بازی دارد، که رفيق عشق اد  ھوا افت ه از  د ھايش شود، که با ھر نفسش زنده شود و با ھر آھش بميرد و سر آخر دلش ک د بخواھ ازی جدي .ب
ز طور ملتھب از نبودن کردی اين ھايی پيدا می توی کدام سوک و سوراخ، توی کدام آلونک، توی کدام خيابان چشم ات، کجا قرارست آرامت کنند عزي

 ...ام، طفل معصومم، معصوم  بيچاره
ه دوش می ت را ب ند گناھکاري روز س ن ام رام ھمي اِک ح ه می. زاده کشی ای ناپ اری چ دام تب ند از ک ه بپرس م و ترک ی؟ از تخ ی خواھی بگوي ام ی فالن

ه که آب ھمان. کرد تر تف می کشيد و آن طرف که عشق به نيش می ھمان رای گرب ود ب رت نمی راھش باز ب ن نف ه در عي ان ک ا ھم بانی ي شد از ھای خيا
 .آرامش دستانش گريخت

ازنينم! مادر. گيرد لغزد دلم تاب می ی کوچک می دستت که دوباره روی اين لخته ودنم، کوچک ن ادر ب رای م ...حتی نشد يک صبح تا شب ذوق کنم ب
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د کند و فقط صدای مويه ھای بزرگ گرمت، تن سردم را عبور می و حاال دست وز. ھای قلب من است که ھول برش داشته ازين موجود جدي کاش ھن
گفتم که حاال سه تا شديم، که کردم و برايت می ات می ات، غرق بوسه کردم برای آغوش گرفتن بستم و دست باز می ھايم را می وقت چشم آن. ديشب بود
 ...ی ديگر دارم درونم»تو«حاال يک 

شانه. ھای تو اش کرد تا ابد؛ ولی نه از جنس شانه خواھد که بشود گريه ھايی می دلم شانه. خواھد دلم شانه می قتی می نه از جنس  رد و ی ھای يک م دان
 .حيايی ی بی تمام بودنش برايت نيست، که مال تو نيست، که بايد شريکش شوی ھر روز با ھر عشوه

روز و عشق. گيرد قلبی که انگار با ھر تپش جانم را می. ديگر تحمل اين قلب کوچک را ندارم درونم. کنم روم و تمامش می فردا می چه دور است دي
د سحر و جان می تو؛ چه نزديک و عجول می به نفس آي د  رت من دھ ه نف ه حرف اسمت روی. ھای آغشته ب حرف ب چه منزجرم امشب از ھجای 

ان بی. کاش درز بگيرند مابقی شب را که زودتر تمام شود اين مصيبت. ھا ھای نااميد من برای باور دوست داشتن لب ه زم دازه بی افسوس ک نھايت ان
 ...اندازه گريزپا است و عشق بی

نوازش می گذاريش روی سينه و باز سرت که آرام می ده و صدای نفس ام و من مثل ھر شب با ناز خاکستر موھايت را  ھای کنم و آرام در روح گندي
 . »شود بخواب عزيزم، بخواب مرد ِ من، فردا تمام می«: کنم ات نجوا می درپی پی
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 پارگراف دوم
 

 
 

به کند و بعد توضيح می آيد از طرف آقا يا خانم محترم و متشخصی که ابتدا خودش را معرفی می ميلی می ھر از چندی ای ايی است  يل آق ه وک د ک دھ
اھی وقت ه گ ل رسولی ک اھی سرمايه نام فامي تر است، گ ا دک ی ھ اجر معمول م ت اھی ھ ته، گ ار اسمش عوض. دار بازنشس خانم متشخص ھرب يا  قا  آ

شروع می. باکس من به ھيچ دردی نخورد شود، که باعث شود فيلتر اسپم اتوماتيک ميل می ه  اراگراف ھربار ھم با ھمان جمالت محترمان د و در پ کن
گفت که من وکيل شد؟ يا مثال می  می گفت چه ی اول اين را می کنم اگر در جمله فکر می. گويد اين آقای رسولی کذا در تصادف کشته شده است دوم می

ن گويد که پول کند و بعد از آقای رسولی می اول خودش را معرفی می. گويد نمی. کسی ھستم به نام آقای رسولی که مرده است ه و زمي دار بوده و خان
ند. ميرد بعد آقای رسولی می. جای دنيا داشته در يک پاراگراف دوم عمر ک ا  رار است ت ط ق يد از. ھربار ھمين طور است، انگار که فق ا با د طبيعت بع

ه. کند نمی. مرگ او ابراز تاسف کند وی ھر نام ه می انگار که برايش عادی شده باشد که ت وع مردنش ای ک ه ن د ک يرد، ھرچن ای رسولی بم تد آق فرس
ال گويد نزديک يک می. ھربار متفاوت است، اما مھم است که بدانيم مردنش اتفاقی بوده و ربطی به رسيدن به پاراگراف دوم نداشته ه دنب سال است ک

برای خودش. گردد که ميراث را بينشان تقسيم کند بازماندگان آقای رسولی می ی  ا وارث داده ت قای رسولی ن ه آ آخر در پاراگراف اول ھيچ فرصتی ب
گويد که طبق قانون اياالت متحده يا ھرجای ديگری اگر تا يک سال وارثی پيدا نشود، جا رسيد می ھميشه ھمين طور است که تا به اين. دست و پا کند
گيرند و اسم و آدرس مردم را ھای اطالعاتی که پول می ميل من را توی توی يکی از اين بانک ھميشه ھم اسم و ای. کشد ی ارث را باال می دولت ھمه

ن. ام ای نفروخته من اسمم را به ھيچ بانک اطالعاتی. کند گيرد و درخواست کمک می کند و با من تماس می فروشند پيدا می می م اي البد آقای رسولی ھ
ده. توانست ھرجا که دلش خواست تصادف کند و بميرد شده بود و نمی کار نکرده، چون اگر نه حتما يک جايی ثبت ام من حتا موقعی که خط تلفن خري

ی. پول اضافه دادم و اسم و آدرسم را خريدم که به کس ديگر نفروشندش ای رسولی معرف ل آق که خودش را وکي ترم  انم مح ا خ ا ي د و حاال آق نکردن
د کند، ھربار بايد پول بدھد و ای می د من وارث می. ميل من را بخرد که بتواند پای من را ھم در ماجرای تصادف آقای رسولی وسط بکش د بدان خواھ

د من کمکش نمی. توانم در يافتن وارثان اصلی کمکش کنم و آيا می. ثروت آقای رسولی ھستم يا نه د باي يدا نکن ی پ چون اگر وارث کنم، طبيعی است، 
ناه می. کند دانم اين کار را به خاطر پيداکردن وارث نمی ولی می. ھا را بدھد به من ی پول ھمه ای رسولی احساس گ ال حتم دارم از کشتن آق د و دنب کن

دربزرگم سال ش گفتم که من ممکن است بازمانده يک بار به. گردد شريک جرم می در پ شم، چون پ ا ھرجای ی آقای رسولی با ده ي االت متح ھا در اي
تان. گويم دروغ می.  داشته است جا زن و بچه کرده و آن ديگر زندگی می دگی می پدر پدربزرگ من در يکی از شھرس رده و ھای اطراف زنجان زن ک

که من می. گويم ولی اين را برای کمک به آقا يا خانم وکيل می. دار بشود  که برود امريکا و دکتر يا سرمايه حاضر نبوده خواھم خيالش را راحت کنم 
ه. زند تا اسمش را يا مثال شغل آقای رسولی عوض کند م ميل نمی ديگر به. کند باور نمی. ام ھم در کشتن آقای رسولی سھم داشته من، حتا يک باری ک

ا تجارت می آقای رسولی عرب ود و در افريق ده ب بول نکرد ش م ق باز ھ لی  د، و ا تجارت کن عرب شود و در افريق ه  زرگم را فرستادم ک در ب رد پ .ک
ای خواھد کسی را پيدا کند که از نواده شايد می. گردد که کشتن آقای رسولی را به او بسپارد شايد دنبال کسی می. شايد خسته شده است. کند نمی ھای آق

گر را خيال. جا، در انتھای پاراگراف دوم بکشد رسولی باشد و حاضر شود که سھمی از ارث را بگيرد و آقای رسولی را درست ھمان طور دي ن  اي
اين طوری ديگر با من ھم کاری ندارد، حتا اگر. ای بوده که دولت نتواند پول آقای رسولی را باال بکشد شود که بازمانده آقای يا خانم وکيل راحت می

ا سرمايه تر ي ا و دک رود در امريک ه. نرفت. دار شود نفھمد که پدربزرگ من که با پدرش مخالف بود رفت و فاميلش را به رسولی عوض کرد که ب ب
شود بکشدش، ھمان به ھمين خاطر است که آقای رسولی نواده. ھمين خاطر است که آقای رسولی زنده است ا، و پول ای ندارد که حاضر  ا را از ج ھ

ه ميل می شايد به ھمين خاطر است که آن آقا يا خانم ھربار به من ای. چنگ دولت دربياورد عنی ب ياورد، ي يادم ب د زند، تا اين ماجرا را به  م نشان بدھ
 . ھای نزديک پاراگراف دوم رفتم به اياالت متحده يا ھرجای ديگری و تصميم گرفتم وکيل شوم داند که من يکی از ھمان سال که می

 
فر رھی رسولی

مھر ھشتاد و شش
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 با مسئوليت محدود
 

 
 

که سال شايدم بشه گفت يه زيبای خيره. ای زيبا بود کننده جور خيره دختره يه بيه تصويرائی  ا ش ته کننده بود؛ تقريب ھن آدم وجود داش تو ذ چطور. ن ھا 
ائی کالسيک. ندازن از اونايی که تو نظر اول آدمو ياد نقاشيای کالسيک می... بگم اِه اول ش باعث شد از اينکه سر و وضع شايد ھمين زيب و نگ ام ت

ودن. ندازه خجالت بکشم ھای پنجاه و شصِت ميالدی می ھای دھه خيليا رو ياد خواننده و درک خواص و بايد اعتراف کنم عليرغم سيبيلو ب ام، ھميشه ت
ه. کنم م اما موی بلندو خوب درک می حاالت سيبيل درمونده ا مزاحم يبيل تقريب ار زده نمی ھيچ. س چ حرکتی کن ا ھي ير حالت نمی وقت ب ده، شه و تغي
ی نمی. خودش مستقالً مھمه" کنه فرقی نمی"اين . کنه براش فرقی ھم نمی يبيل، اصوالً ھيچ فرق را س ه ب ه چشم. کن د مث وآی بلن ا م به دردم ام بند اسب 

بند نداره که اين ھيچ ربطی به چشم شن سرخ شدن شديد گوشام ديده نشن ـ اول اينکه باعث می. شون کنم کنه که بھتر درک خورن و ھمين کمک می می
سردی شن نتونم دور و برمو ببينم و اين خيلی کمک می ـ دوم ھم اينکه باعث می و جا کنه به حفظ خون ون. ھای شلوغ م ت ا ھم ند دقيق ع موی بل در واق

ام می م کاری رو برا من انج ه چش را اسب ده ک م کمک می: بند ب ه َرم نکن ناکی باشن جاھای شلوغ، ھميشه می. کن ونن جاھای خطر ه دليل. ت شو البت
 .ره پی پيدا کردن يه راه فرار کنه و تمام فکر و ذکرش می ش فکر نمی آد، آدم به دليل دونم، چون اصوال وقتی خطری پيش می نمی

.البته اين کالسيک بودنه، دليلی برا زيبا يا زشت بودن نيست. انداخت گفتم؛ تو نظر اول آدمو ياد نقاشيای کالسيک می در ھر صورت، دختره رو می
يده، و ھمه گيسوانی با حلقه. ش حس و حال خاصی داده بود ش به قيافه کالسيک بودن نی کش ا در صورتی ھای درشت و چشمان درخشان و بي ی اينھ

با اينکه تصور ھم راست. ی گرم و طوالنی خالص شده باشند ھائی که به قول ھدايت انگار از يک بوسه کشيده و باالی لب ابی چون بوسه ش  ای حس
می مسئوليت! گوشامو داغ کرد اصال احساس خجالت و شرمندگی نکردم حق  خودم  به  م  د بگ ه اين ش کامال با ھدايت بود و باي ه دم ک طوری راجع ب

 !ای بود حرف بزنم و فکر کنم، با مسئوليت ديگران طور افسانه م باھاش اون کسی که برخورد اول
ره ويسکی آروم و نرم باز پ ا نرمک می خالصه، دختره با يه بطری در ا؛ م طرف م د  ه دوست مشترک: اوم ود من و پسری ک با. مون ب و راه تقري ت

نه خواسته مشروبو از پوست ام برد که شايد می سوم ِ ويسکيه از بطری ريخته بود رو لباساش و برا ھمين يه جورائی شک يک جذب ک ه. اش  ا ک ه م ب
انه(رسيد بطری رو داد به من و با اينکه اصرار کردم بره جلو، نشست رو صندلی عقب ماشين  اً نقاشی افس ود، واقع ه کالسکه ب ه، اگ ه اگ ای اون ک

 ).کرد م رو کامل می شب
لرز منم موندم با بطری درباز ويسکی تو دست. شم ماشينو راه انداخت ش يه لبخندی زد و دوست شو گرفت و به توی ماشين، دست دوست م که با ھر 

 .م شم بريزه کف ماشين يا رو لباس و تکون شديد ممکن بود بقيه
يری و تسخيرکننده ھمه. اونکه بداخالق باشم ھردوی اونا تقريباً ساکت بودن، منم طبق معمول بدعنق نشسته بودم بی ی چيز ھم زير سر آن تصاوير اث

 .دونستم اون وسط چه نقشی داره ای که نمی و البته بطری... ام بود ذھن
در کالسيک باشه، اعتراف می ش اون آدمی که ھم تو موسيقی دست داشته باشه و ھم قيافه. ش بود يکی ديگه از ويژگيای دختره موزيسين بودن م ق کن

ه تيکه کم عقب بزنم و توجه شه رو يه ای که پخش می قدر جذاب و باشعور ھست که حتی من بداخالقو ھم وسوسه کنه که قطعه موسيقی اون ی شو به ي
ن و بگن ھرحال قرارم نيست که ھميشه وسوسه به. ش بکنه اش جلب کنم؛ ھرچند ظاھراً فرصتی ھم پيش نياد که توجھی به قشنگ .ھا درست عمل کن

لذت می در ھر صورت، مھم لی عشاق باشم  ر و حوا دتی دور و ب يه م ه  ه ک اقی بيفت شه از اينکه اتف ه ھمي نه ک رم ترش اي ار احساس می. ب کنم در کن
شين ام که در آن ھر کلمه خود می دريائی از کلمات نشسته ترين ھمن ند و کافی تواند بھ دا ک به صورت من اش را پي وزد و  ا ب سيمی روی دري ا ن ست ت

!الوجوه وجه من البته نه که عاشق ِ شکست باشم، به ھيچ. ام قھاری" خور عاشق ِ شکست"ش خودم  راستيّت(بخورد تا بتوانم بھترين شعرھا را بنويسم 
ه به. ای به من داره اما ظاھرا شکست برعکس يه احساس ديگه ا، می ھرحال اگه ي ون و دور و بري دگی خودت و زن ن، ت برا شکست بار دقت کني بينين 

شبم طور که گفتم، بالطبع، اون ھمون). دين تونو با فکر کردن به اين چند تا کلمه که کنار ھم چيدم ھدر نمی وقت ديگه وقت خوردنم بايد قھار بود و اون
راِه اون دو ـ ول معروف از ھم تر عاشق"ـ  به ق نيدن شوخيا و خنده" کف ودم از ش و سکوت خ ودم و ت ودن خوشحال ب ذت می ب ردم و کيف ھاشون ل ب

ِد بی م بزرگ تجربه کرده. نظر به نظر نرسم کردم که خيلی ھم بی کردم و گاھی خودمم يه چيزی اضافه می می رين دردسر بع ی، ت و جمع ودن ت نظر ب
 ...ارزه، چه برسه به اثباِت خوشی ش نمی چی به زحمت ھيچ! و خب... اس ثابت کردِن خوش بودن از ھمراھی جمع

ه. رسيديم به يه رستوران و قرار شد اونجا شام بخوريم ند کلم م چ تره زنگ زد و اون ن دخ د ھمچين که غذا رو آوردن تلف حرف زد و بع يز  سر م ای 
کرد گفت نمی ارش پسره رو عصبانی  ين ک ه ا يرون، ک قه رفت ب د دقي را چن نه و ب ه. تونه اونجا صحبت ک م، گفت ک نيدم گفت ه ش سره رو ک ر پ ُغرُغ

شو جواب بده ديگه، خواسته تلفن ھرحال می به. البد کار مھمی بوده! گفتم خب. داد ذاشت بعداً جواب می پسره گفت خب می. تونه اينجا حرف بزنه نمی
م مزخرف نشو. خط و خش گيرم تميز و بی شو می پسره گفت درھرحال برگرده حال! شو تو صادر کنی که عاشق ِسنِستيو نامه نبايد اجازه چيزی! گفت
 .ای تکون داد پسره ھم يه ابروئی باال انداخت و کله. نشستيم ديگه، کوفتی نباش... نشده که

ل. شايد برا شما اين گفتگو چندان جالب يا مھم به نظر نيومده باشه که قب را من  ا ب ه ام ودم ي ده ب يه ساعتی رو باھاشون گذرون بود ش  .کمکی عجيب 
د کم گفتنای داغ شروع می" عزيزم"کنم که فقط بعضی روابط عاشقانه با  م ثابت کرده که بعضی و تاکيد می ش تجربه به راستيّت ذا شن و بع ه غ م مث ک
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البته اينم ھست. رسيد طوری به نظر نمی ی اونا اصال اين اما واقعا رابطه. شن به گِه ناب شن و وقتی ھم ھر دو نفر غذا رو خوردن تبديل می سرد می
 .تونه چنين ادعاھائی بکنه کنه و فقط يه احمق می ی عشق و روابط عاشقانه ثابت نمی که تجربه و تنھا تجربه، ھيچی رو درباره

د. ترم بيشتر دخالت نکنم ھرحال، حرِف ديگه نزدم و ديدم سنگين به يش نيوم م پ کرد . خوشبختانه بحث خاصی ھ ه برگشت عذرخواھی  تره ک ه«دخ ب
 .و پسره ھم سر و صدايی راه ننداخت» خاطر ترک کردن ميز

تم می. بودن بحثا رو دختره به موقع يادآوری کرد» ثمر بی«. کننده و با بحثای بيخودی پيش رفت ی شام مثه خيلی اوقات کسل برنامه م گف ه من م البت تون
 .ظرف غذامو برگردوندم رو لباس پسره که يه ثمر مفرح به بحث بدم، اما پيشنھادم رد شد

ه صحبت مھمونی دوستانه. نشستيم و گپ زديم. ای نيفتاد بعِد شام تو راه برگشت اتفاق خاص ديگه ای شد که قرار بود من راه بياندازم و پسره گفت ک
م گفت دل. کنم ش نمی تونه بياد چون جائی کار داره و منم به شوخی گفتم پس اصن دعوت نمی تره ھ ماً می ش می دخ م حت اد و گفت اد و خواد بي ه بي تون

که شم، اما خودش می مم ھست، اگه بياد خيلی خوشحال می گفتم مسلماً پسره، که رفيق. ره دختره ولی گفت بدون پسره جائی نمی. شم خوشحالم می ه  گ
کدوم" (عشژزيشژزم"پسره به دختره گفت . شه داد شم نمی تونه؛ مھمونی منم زمان مشخص داره و متاسفانه تکون کار داره و نمی اينکه چطوری و 

ھم حدی تو ھر جا بخوای می) م داری کرده من فقط برا نقل قول دقيق شديدا امانت. حرفا رو بگين با خودتونه تونی بری و دختره گفت که دموکراسی 
ی نمی. قد دموکرات برخورد کنه جا اين داره و اون نبايد ھمه ا حرف شدن ام گرد  م  زنم چشمای من د زد و. شد ب ن راضی و خوشحال لبخن پسره ھمچي

ط يکی! ھر دو رو که نه«پرسيد يعنی بايد پاھاتو زنجير کنم و دختره با عشوه به پشتی صندلی تکيه داد و گفت  سمت» ...شون فق و  د خم شد جل و بع
تم و نگاش نمی ی متعجب از حرِف دختره برنمی  زده موقع با چشمای وق صورت پسره و کاش من درست ھمون شيمون شه و گش ه اون پ ه ن ردم، ک ک

 !بيخود طرف پسره خم شده باشه، نه من ضايع شم
اتالق کجاس و اونجاس ش نيست، بايد به ره تو باتالق و خبر نداره يا حواس وقتی يه نفر داره می...  دونين می د و نمی. ش گفت که ب ھم گرچه نباي شه 

تره دست ره و بھ رد ن ورش ک ا خودش باشه مجب تی يکی می. آخر انتخاب ب ا وق ه و می ام ا باتالق ه کج داکثر می ره طرف دون يد ش، ح ه ازش پرس ش
 !ش گفت موفق باشی و وقتی کسی جواب داد به تو چه ربطی داره، يا مطمئنم، بايد به» مطمئنی؟«

تم پس ھمون. کدوم از اينا که گفتم روبرو نبودم اما در واقع من با ھيچ د دل. طور ساکت و حيرون سرمو برگردوندم و صاف نشس خواست م می ھرچن
 .بگم ظاھراً برا بعضی آدما زنجير کردن يه پا ھم لزومی نداره

رجيح می توضيح. ام حال شدم از مفلس بودن داری پی بردم و خوش ای رو ھم ديدم و به مزايای پول شب اتفاقات ديگه اون با توضيح ش مفصله و ت دم 
ه به. ی ديگه باقی بذارم ش برا خودم يه ماجرای نگفته ندادن ھر بھون به  ده و خودش ھرحال، ھمين که آدم  زاج مفي رای م د بگه ب روت ب ه از ث ای بتون

 !شون ندارا دل مونه و ھم پول شون راحت می دارا خيال طوری، ھم پول اين. کنه ی افالس رو حل می کلی از مشکالِت ذھنی و جاھای ديگه
وب آن کالسيک اما ختم اون سفر شبانه با موسيقی محب اه  نه ی کوت وی در خا شدن جل ياده  ه دختر و پ ه البت خورد، ک م  قانه رق اش و نرمانوازشی عاش

 .کنه تر می کم ماجرا رو قشنگ ش ندارم؛ اما خودمونيم، دس آخری رو نديدم اما شکی راجع به
ق باقی مسير تا خونه م رفي من و ھ م  ا جائی ی من تقريباً ھ وديم، ت نبه م ساکت ب االخره اون پرسيد چندش ه ب نبه. س ک م چارش ه. گفت رد و گفت ک ھول ک

ه دخترت می پرسيدم مگه دوست. گرده دخترش از سفر برمی ی بعد دوست شنبه يه ته رفت ی وق خواد ديگه می... خواد سفر بره و اونم گفت رفتن که خيل
انی رفته«کنه و پرسيدم که  فکر کردم شوخی می. برگرده ماال؟ آن بانو سفر عرف د احت دومو می» ن يد ک ه پرس گی و من مشخصات دختر کالسيکی ک

م و پسره گفت دوست. اومد دار نمی خنده" بانوی کالسيک"به نظر من که . ھمون شب ديديمو گفتم و پسره زد زير خنده م گفت و ھ ود ھمين من نب دختر 
يه خوب ايو دوست دارم و دوست م که کس ديگه ش گفته از اول به! گفتم ھان؟ و اون گفت نبود. که و دختر دارم خودم  وِل ت ه ق شق ب شو؛ در نتيجه عا

ات که يه چيز ديگه نشون حرکات سِکنات! تر گفتم مرِد حسابی سر خودتو شيره بمال حيرون. دخترم نيست بانوی کالسيک نيستم، و پس چی؟ دوست
زاج داد، دس می ه واسه م م ک اور کن گه. امم خوب نيست کم از من نخوا حرفاتو ب تيّت پسره گفت منظور؟ از راه دي تم راس د ای وارد شدم و گف ش بعي
ه عاشق گفتم آقا جان خب ھرکی باشه با اين رفتار تو فکر می. خيال شونه باال انداخت ھمچين خوش و بی. دونم اونم مثه تو فکر کنه می ش شدی و کن

رد" تعھد"روی . پسره گفت ھرکی غلط کرده؛ ھر کی ھر کی که نيست، من تعھد دارم. شه ت می زرتی عاشق م ک د ھ م تاکي م عجب. محک ا! گفت واقع
داره بشه ش نمی بعدش به يه سکوت نياز داشتم و بعدترش تونستم بگم مگه به حرف توئه آقا جان؟ پسره جواب داد من عاشق حق ن م  م. شم، اون گفت

د می فرض بگيريم که تو بتونی يه ساندويچ يه متريو درسته قورت بدی، اون يا نتونست الب م نخواست  ه کسی ھ تونن و اگ د ب تو وقت ھمه باي ی  چپون
شو نه که به نشون ظفر، ھا و پسره باز خنديد و اين بار انگشت شست خوره  می خدا ضربه طوری اين دختره بنده گفتم اين. اش، ھوم؟ پسره خنديد حلقوم

 .ام داد بلکه به معنای مشخص بيالخ نشون من و حرف
وش پيش بود گل وم  امالً معل بم ک ن امش ختره ھمي ن د رده يه نفس عميق کشيدم و گفتم آقای متعھد، اي يرت ک ابونی. ت گ ه بت يا دودره اگ نی چپه ش  ش ک

...شو نگه داشته بود گفت کدوم رفتار آقا جان؟ گفتم چی بگم طور که ظفرمندانه بيالخ پسره ھم ھمون. کم تا دير نشده اين رفتارتو تموم کن شه، دس می
ه... مثالً ھمين رستوران يه ھفت ه  و نباشی اون ی ديگه خب، فکر کن اگ ا ای ت ا خونسردی گفت دِ  پسره حرف... وقت اون تنھ رد و ب و قطع ک ُخب! م
 .ره رستوران پسر خودش می مثه ھميشه با دوست... اونم تعھدات خودشو داره. مشکلی نيست آخه
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 در را پشت سرت ببند
 

 
 

کردی، برای يک لحظه شنيدن ھمه کار می" دوستت دارم"آن وقتھا برای يک . کرد حاال شايد برايت فرقی نکند اما آن وقتھا فرق می.... دوستت دارم
کرديم تا باال و از ترس رسيدن يادت نيست؟ آن وقتھا که قدم زنان خيابان را گز می... که سر بگذاری روی شانه ام و دست بکشم الی موھای سياھت

مه تو نيمی از خودت را تاخت می. گفتی و من از تنھايی تو از دوست داشتن می. نشستيم به حرف شد می و جدا شدن ھرکجا که می ا ني من و زدی ب ی 
ی می بيده و دور از دسترس من سيب ِ حواي ه شاخه چس ال و ب دم ک اعتھا می... ش ادت نيست س تيم و از حريم ي ا می نشس ای ھ گفتيم و از مرز و اتاقھ

ای دايی ھ ندن؟ از دلبرانگی ِ دوری؟ ج ازه ما شه ت ذتھای مجردی؟ از ھمي ه قصد ل شتن ب ال گذا ديگر را ق اھی ھم ر يک سقف؟ از گ اختصاصی زي
گفتی در گرفتيم در حرف زدن از ھم آغوشی؟ يادت ھست می يادت ھست ژست اين دخترھا و پسرھای اروپايی القيد را می... ی گاه گاه؟ خودخواسته

يادت ھست ای مجاز است؟ يادت ھست می س ک س ھر ديوانگی د؟  م را ببين د خواھش گفتم از ھوس بوسيدن ھمکار بدخلقی که سرش را بلند نمی کن
 ...گفتی بزن به آب؟ بايد شکست؟ می

د چه فرقی می. گذاری خيانت؟ باشد خيانت؟ اسمش را می ی می. کن يم خيانت حاال چه فرق ه باش ام و گفت يم لب پشت ب ته باش ان نشس ه يک زم د ک کن
ه زنگ ام بميرد و بی يا وقتی مريض دو ساله سرطانی. ست که چک ميليونی حقوقت را بگيری و ذوق کنان زنگ نزنی به من وقتی د ک ادم نيفت اب ي ت

م دلت می... چه اھميت دارد اسمش اينھمه ترسناک باشد؟. حاال اسمش را بگذار خيانت... بزنم به تو د ھ ردم البد بع ار را ک ن ک چرا اي دانی  د ب .خواھ
کنی ارزشش. خواھم بمانی چرا با تو، و بعد ھم شنيده و نشنيده پا شوی به رفتن و فرق ھم نکند که من می بعد ھم البد يک عمر اسم من که بيايد فکر 

ودی... يادت ھست گفته بودم بايد ظرفيت راست شنيدن را داشته باشيم و گفته بودی لياقتش را... لياقت !... لياقت  را نداشت بی ه ب .لياقت. راست گفت
ايه رای ھمس يد دل می...... اما برای ھمسايه، ھميشه ب ه با ود، ک ه ديروقت ب ودم، ک يده ب ا ھمان شب فھم دانم ام ودی ب سته ب ن را نخوا باس اي دم، ل کن

ودی پوشيدم و می می رده ب زدم بيرون، که ته چشمھای شفافت ابری بود که نگھم داشته بود که بگويم دوستت دارم و ببوسمشان، که دستھا را ستون ک
ود از... دور بازوھايم و نگذاشته بودی بلند شوم و لبھايت سر خورده بود روی گردنم و خواسته بودی بگويم مال تو ام اده ب شماره افت ه  سھايم ب ه نف ک

يا تيرگی... اين خواستنت و نفھميده بودی از خواستن تن نيست اغ سبز است  که در را باز کرده بودم و سياھی پشتش پيدا نبود از انبوه شاخه ھای ب
 ...آسمان برھوت

تو ام"تقصيرت و سعی کرده بودم بفھمم آن  بعد که چرخيده بودی سمت ديوار و نفسھايت آرام شده بود خم شده بودم روی صورت ساده بی ال  ه" م ک
 ...بعد ترس برم داشته بود که نکند راست راستی مال تو ام؟... ات را پر کرده بود شنيده بودی کدام خالی آشفته

نشستم مان تنھايی می کردم، روی ھمه نيمکتھای دونفره مان را تنھايی گز می ھا ھمه مسيرھای دونفره اول. ھمان بسم اله ھم نرفته بودم بخوابم با کسی
نت گرفتم و خودم را پھن می ھا را دربست می به تماشا يا صندلی جلوی ھمه تاکسی رای حس جای نبود ه... کردم ب روم ب و ب دون ت رفتم ب اد گ دتر ي بع

 ...ھمه پاتوق ھايمان، لم بدھم، کتاب بخوانم و شکالت داغ سفارش بدھم و دلم برای بودنت تنگ نشود
نم" دوستت دارم. "از نگاه ھايم. فھميدی بايد از خنده ھايم می. ھا را باور کرده بودی "مال تو ام"گناه من نيست که . فھميدی بايد می ھايم، و از نشاط ت

ر... ی دخترکی نبود که گفته بود مال توست و پيروزمندانه به نيش کشيده بودی اش که ديگر تن ترسيده ر اب بودی اب رده  ه فکر ک گناه از من نيست ک
د... شود تو را بيشتر دوست داشته باشم از خودم  که می  ...شود مثل اسفنج توی مشت نگه داشت و آبش را کشيد و توی قوطی جا داد خيالم را می باي

گفتم اين لذت ناب تکرار نشدنی گرفتيم و می وقتی آرام می... گفتم ھيچ لبی نمی تواند اينھمه بوسيدنی باشد بوسيدمت و می ھمانوقت که می. فھميدی می
شود و سرکيف می کشيدم به تاب موھايت و می يا آنوقت که دست می... ات نگه داشته است که مرا بسته رد من نمی  ردی، م چ م ن گفتم ھي شدی از اي

ه؟ کردی با چه مقايسه می خيال می... مقايسه وت زنان ا تصورات خل يال؟ ب ا خ ده  ...شوی؟ با ھيچ؟ ب اده ش ه س ه اينھم ود ک م ب وام مھ ال ت ن م در اي چق
ذت می... خواستمت؟ جور ديگری می... کنی چطور ھربار تازه تر از قبل بودم؟ خيال می... بودی؟ ردی؟ جور ديگری ل ر... ب ه ت ار زنان چطور ھرب

 ...شده بودم از بار قبل؟
يارزد؟... البد حاال بايد بگويم متاسفم، که بمانی؟ و ب ودن ت ه نب ه ب بوده ک د حاال... بگويم که تکرار نمی کنم؟ که لذت نبرده ام؟ که انقدر خواستنی ن الب

ن... لياقت که نخواھی يک عمر بگويی بی... بايد باور کنم انقدر خواستنی نبوده که به نبودن تو بيارزد  ه رفت شم در که نخواھم يک عمر چشم ب ات با
 ... ھر مردی... ھر بوسه ای

  
 ...ات در را ببند می گويم بعد رفتن

ر. سرمه
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 در مراتب يا ما را چه به خيانت
 

 
 

Now when the even was come, he sat down with the twelve.
And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.
And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?
And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.

--Matthew 26
1 

 :مثلن. شدن داشته باشد بندی خيانت ھم مثل خيلی چيزھای ديگر بايد قاعدتن قابليت دسته
 .خيانت به يک آدم به خاطر يک آدم ديگر -الف
 .چيزی موھوم و غيرملموس/ مفھوم/ خيانت به يک آدم به خاطر يک آرمان -ب
 .چيزی موھوم و غيرملموس به خاطر يک آدم/ مفھوم/ خيانت به يک آرمان -پ
 .چيزی موھوم و غيرملموِس ديگر/ مفھوم/ چيزی موھوم و غيرملموس به خاطر يک آرمان/ مفھوم/ خيانت به يک آرمان -ت
2 

ايم که به زمين يا المپ يا ھويج خيانت بشود نشنيده. شود شیء و غيرانسان، البد خيلی خيانت محسوب نمی/ و مثلن خيانت نسبت به يک چيز ملموس
 . ھا، خيلی مرسوم و مالوف باشد يا چسباندن خيانت به اين

3 
وچ مرتکب خيانت بشود،. رسد خيانت از آن دسته اعمالی است که بايد به خاطر چيزی يا کسی اتفاق بيفتد به نظر می اين که آدمی به خاطر ھيچ و پ

 . جايی ديده نشده است
4 

د البه کاِر عالم، ھمين جناب يھودای اسخريوطی، که عکس ترين خيانت معروف اال باشد، آن ش باي ن جماعت ب اِر الی ھمي ات و اخب ه از رواي ان ک چن
ه آن می وقت آيد، به خاطِر يک مشت دالر که آن ناقالن برمی ا ب د کيسه ھ رده است گفتن اب مسيح خيانت ک ه جن دا می. ای زر، ب د چه و خ ه دان ه ب ھا ک

گر می گاھی فکر می. ش نکشيده است عنوان مجازات، در زمان حيات و ممات رای کنيم آقای يھودا البد ا چيزی ب ی،  دِف واالي انی، ھ گشت يک آرم
 . کشيدند ش به دوش نمی ش و اعقاب کرد، اين ھمه بدنامی را خودش و خاندان فروختِن آقای مسيح به روميان پيدا می

5  
ت، بيش و اين که اگر خيانت. ھم باشد» خود«تواند  ، می»آدم«کنيم که اين  گرديم و اضافه می ی بند اول برمی زده بندی شتاب به دسته شده يا علِت خيان

ا خيانت چون قاعدتن در يک مجموعه می –از يک نفر باشد، بايد به اين چندنفر اسمی اطالق کرد  باطی ب ند گنجند و ارت م دار ا ھ ار و الجرم ب ه -ک ک
 .خود گير ندھيد پس بی. چيزی موھوم و غيرملموس خواھد شد/ مفھوم/ مصداِق ھمان آرمان

6 
د ارزش بندی شد، به طرز شديدی آدم ھوس می اين که وقتی يک چيزی دسته! گفتيم؟ ھا چی می ذاری کن ند گ ايين بچي ه پ اال ب ه ترتيب از ب د و ب .اش کن

رد توان در درجه يعنی ھمين ترتيبی که االن رعايت شده است را می ارم، خيانت ھای دسته خيانت. بندی خيانت لحاظ ک د ی چھ ام دارن فيد ن –. ھای س
ه آن ھای دسته و طبعن خيانت -شان يعنی به اين علت که ما ھمين االن ناميديم کار حضرت ی اول، که عمومن مشروعيت و معروفيت ب يدن،  ا بخش ھ

خاطر شما، خيانت. ھای سياه نام دارند فيل است، خيانت م محض  ای وسط را ھ وع کم اين دو ت اميم رنگ و پررنگ می ھای خاکستری از ن کسی. ن
 سوالی يا اشکالی ندارد؟

7 
 !کو گوش شنوا. بندِی ما پيدا کنيد گذاری و درجه حاال ھی برويد بگرديد مثال نقض برای اين ارزش

8 
ز/ خيانت به يک آدم به خاطر يک يا چند شیء: گوييم تان می ھای بحث ھستيم، آن را برای الِف خيانت ھم ھست که االن که در وسط يک نوع پيش چي

نا اسفل. ملموس تند و ھما افلين است ھمانی که آقای اسخريوطی، قريب به دو ھزار سال است که به آن متھم ھس ِت. الس د خيان زومن باي ن يکی را ل اي
يک آدم است/ در ھمين راستا، يک خيانِت مادوِن سفيد ھم داريم که خيانِت به يک يا چند شیء. ماوراء سياه بناميم ه –. چيز ملموس به خاطر  ن ب مثل

می –. در اين جا طبعن به گالبی خيانت شده است. خاطر ميرزا، امروز زير درخت خرمالو چرت بزنيم، به جای درخت گالبی د  دانيم لزومی و بعي
د شیء/ داشته باشد که از خيانت به يک يا چند شیء يا چن يک  خاطر  ه  ن درجه/ چيز ملموس ب الوده چيز ملموس ديگر، در اي دی و ش فکنی نظام بن

سر ھرمس مارانا
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اِن تست. پذيری مخلوقات، حرفی زده بشود ھا و باالخره، تحقيق در خيانت مندی پديده خيانت ير روی ن تان تا حاال نشده در يک لحظه، به جای کره، پن
 کردن داشته باشيد؟ بماليد و احساس خفيِف خيانت

9 
د ش، خيانت می ش، به خاطر وطن گی و حيات مثل وقتی که آدمی به خودش، به زنده  .ی دوم است ترين نوع خيانت، دسته ترين و باشکوه تراژيک کن

ات و سينمای ه مرد خوار، معمولن کشته ی امپرياليسم خون خورده ھای جھان و دشمنان قسم چپ. دھد و جان می ان، ی اين نوع خيانت ھستند و در ادبي ش
نِت گاس که، در ھمين راستا می. کنيد ھا پيدا می فشانی ھا و جان به وفور اين از قبيل خيانت وع را خيا ن ن ه اي د ک امردی باش ھم ن گوييم، گاس که کمی 
ا دست شعوری و شور، برود به بچه ولی مثلن فرض کنيد کسی به خاطر يک مشت شعار و شعر و بی. خاکستری پررنگ ناميديم د و ب اش خيانت کن

 ش نيست؟ حق. اش کند خودش قربانی
10 
د است ديگر. ربای پای زنی، به کشورتان خيانت کنيد ھای دل فکر کنيد که به خاطر ساق. ی سوم اما انگار منفورترين نوع است دسته اِم. خب ب ا قي ت

ه دست آوردن يک زن، چه جنگ. کنند تازه تحقيرتان ھم می. قيامت، ھی سرزنش بايد بشنويد ھای خوب است پشت سرتان بگويند فالنی به خاطر ب
خاطر زن که راه نينداخت و چند مادرمرده را به کشتن نداد؟ گرچه، مجبوريم، می به  ايی  ه يک باب ن ک وريم اي که؟ مجب ش دست اش، از حزب فھميد 

ايه ی آدم رفت که پول دربياورد و خرج خانه خيال مثلن شاعری شد و مثل بچه شست و بی سر زن اش را بدھد و عمری در ناز و نعمت، س اش روی 
ته و بچه ن دس م در ھمي د، را ھ اوريم اش باش ور سوم بي وع خيانت. ی منف ن ن رای اي ايی ب ی بھ اريخ خيل ولن ت م از معم ی ھ ه رنگ و بوي ما ک ای ش ھ

 . تان را ببريد خيال تاريخ شويد و حال بی. شود فداکاری در آن ھست، قايل نمی
11 
 . شود ھی مثال نقض پيدا می. بندی کرديم ھا خود نشستيم دسته بی
12 
ه صفحات در اين راستا، برای کسب اطالعات بيش. پذيرترين نوع، بايد ھمين خيانت به آدم به خاطر يک آدم ديگر باشد جنايت! ی اول اما دسته تر، ب

 . ھای کثيراالنتشار مراجعه شود حوادث روزنامه
13 

 !ی اول باشد آورپذيرترين نوع ھم بايد ھمان دسته اشک
14 

ه توانند به شما خيانت کنند؟ اصولن خيانت تان چند نفر ھستند که می پذيری شما چند است؟ يعنی پيرامون درصِد خيانت خورتان ملس است؟ از صد، ب
 دھيد؟  پذيری خودتان، چند می ميزان خيانت

15 
ين بودن اصولن خوب است يا چيز به اين که اين مھم. تری ھستيد تر و باالتری بياوريد، آدم مھم ی بيش ھرچه نمره چيز ديگر ا ثل ھزار  دردنخوری م

 .گی است، در حال حاضر و در اين بند، خيلی اھميتی ندارد زنده
16 

 بار، حرفی بزنيم؟ جا، برای ھزارمين بودن خيانت ھم الزم است اين از نسبی
17 

کردن آقای مسيح و آقای يھودا انتخاب کرده مدل انسانی که آقای داوينچی برای نقاشی: ی اين شاِم آخِر آقای داوينچی بگوييم يک چيز ديگر ھم درباره
ده است بود، در واقع يک نفر بوده که در يک فاصله ودا ش دا مسيح و سپس يھ انی، ابت اره. ی زم چی درب قای داوين يده آ ودا چه ی ا ای يھ ِت آق ی خيان

ره فکری می ا آن چھ ه ب تر است ک ای سنت پي ن آق که اساسن اي شان ی خشن کرده است که برای فقط اين دو نفر، يک مدل انتخاب کرده است؟ و اين 
 .شان، خنجری در خود نھان دارد اند و دست راست  مريم مجدليه گذاشته/ شان را لب گلوی سنت جان  دست چپ

18 
ده سر ھرمس مارانا اصولن دوست دارد فکر کند که آن کيسه رای اي ماجرا اضافه ی کذايی زر را به مثابه پاپوشی ب ه  عدھا ب ودا، ب ای يھ ِت آق ی خيان

د وده است. کردن وچ ب چ و پ اطر ھي ه خ د، ب رده باش ر خيانت ک ودا، اگ ای يھ ه آق ن ک تحقاق. و اي ن جوری اس ه صورتی اي اريخ ب رای ثبت در ت ش ب
 !معرکه نيست؟. کسی که به خاطر ھيچ و پوچ، به پسِر خدا خيانت کرد. شود تر می مند، بيش شکوه

19 
دون قضاوت و الجرم انتخاب، ممکن نيست داشتيم فکر می با بسط. کرديم خيانت ماھيتن ب ا  ل م م مث ما ھ نی اگر ش ذت يع اھيم ل د، دادن مف جويی کني

ا آدم ديگر انتخاب يعنی برتری. مقدمه. ی خيانت دانست شود که اصلن انتخاب را ريشه می ه آن. دادن چيزی يا آدمی بر چيزی ي نی خيانت ب ين يع و ا
 !چيز يا آدم اول

20 
ام ھسته ه، تم ام خلقت ھندوان ايی ھنگ ن بي ه مثل ن ک جا داد؟ اي دام دسته  يد در ک نی در خيانت در خلقت را با نده ک دوم پراک ه صورت رن ھای آن را ب

ه جای ھندوانه و ملت را موقع خوردن جای دازی و ھندوان ن ی فلک ش به زحمت جداسازی بين ا مثل انن، ھی فحش بخورد و مقايسه بشود ب زده، احي
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ده ھای خربزه که تمام ھسته شانه، در وسط رديف ش لی مرتب و منظم و آقامن دکی ضربه ش خي ا ان جدا می اند و ب شوند و خوردن آن بسی بسيار ای 
 . تان داشتيم تری برای ھای جدی ی خودمان نيست وگرنه البد در اين وادی حرف جا، ھزارتو، خانه حاال اين. تر است، خيانت در خلقت است آسان
21 

 کار بالقوه است؟  ای است بر خيانت؟ آيا شنگنده، نھايتن يک خيانت شود يا صرفن مقدمه ای از خيانت محسوب می آيا شنگيدن به مثابه مرتبه
22 

ل –انتخاب ھرچيزی به معنی برتری دادن بر يکی در مقابل ديگران  –گاس که اصلن اين ھمه که سر ھرمس مارانا از انتخاب  ش گريزان است، دلي
 !)شورش را درآورديم؟! (گريز از خيانت باشد

23 
. تر است اين که چيزی يا کسی لزومن از چيز يا کس ديگری به: ی خيانت در پذيرفت قطعيت است خيانت با اصل عدم قطعيت سازگار است؟ ريشه

24 
  از خيانت ھستند؟ عوامل بازدارنده –به مثابه فاکتوری برای گريز از انتخاب  –آيا شانس يا تصادف 

25 
 !ايم؟ را ياد گرفته» به مثابه«آيا ما تازه اين لغِت 

26 
 . پيوسته ھستند؟ با رسم شکل توضيح دھيد آيا کفش و دماغ و خيانت سه عنصر به ھم

27 
 .  در تاريخ داريد تری برای ثبت ھای بزرگ تری باشيد، قابليت ارتکاب خيانت  مھم قدر آدم ، ھرچه14و  13در راستای بند 

28 
ه خوردن و ھا را گوشت و خون ش را کرد در باب نان و شراب و آن گويند زمانی که آقای مسيح آن نطق معروف می کرد ب د و دعوت   خودش نامي

ردا من: نوشيدن، خوب که ھمه مشغول شدند، زبان باز کرد که يون، ف ما حوار د داد و من مصلوب خواھم شد  يکی از ش و خواھي يان ل به روم .را 
 .ھر يک سعی کرد برائت خودش را معلوم کند. شوری در جمع افتاد

 !ترين ھستم؟ ی ملعون که تو را لو خواھد داد، آيا من، اين سگِ کم آن بنده! ای آقای ما: سنت پيتر
 .تو اين کار شوم را نخواھی کرد. ترين حواری من ھستی تو مقرب! نه پيترجان: مسيح

 !لقمه که تو را لو خواھم داد؟ ی حرام زاده من ھستم آن سگ! ای فرمانروای ما: سنت جان
آدم که! تازه رواياتی ھست بر اين مبنا که تو ھمان مريم مجدليه ھستی و ھمسر قانونی من. ت درست در کنار من است تو جای! م نه عزيز دل: مسيح

 !دھد شوھرش را به روميان لو نمی
 !جان؟ منم مسيح: سنت مارکو

 .ت خواھند کرد ميدانی را به نام. ترين حواری من ھستی تو پاک. بندم نه مارکوی دل: مسيح
 !منم خداوندا؟: سنت لوکا

 .تو به من خيانت نخواھی کرد. تو وفادارترين حواری من ھستی! نه پسرجان: مسيح
 !من؟: سنت متيو

 !نه: مسيح
... 

يد و ھمين سخريوطی رس ه. جور يک به يک پرسيدند و مسيح جواب منفی داد تا نوبت به آخرين حواری، آقای يھودای ا به او دوخته ھم م  يز چش ی م
!ی ملعون که تو را فردا لو خواھم داد به روميان؟ منم آن بنده: ش را قورت داد و با ِمن و ِمن زبان باز کرد که يھودا نان.  بودند بودند و سکوت کرده

 !!يه يه يه يه يه يه يه: ش را به يک طرف کج کرد و گفت مسيح دھان
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 خيانت
 

 
 

This Fucking Chemistry

چرا از. ای تلخ و مستھجن بيش نيست ھجويه  True Loveآيا . شود کنم داستان شورانگيز دل بستن و دل گسستن ما آدمھا کی تمام می گاھی فکر می
ی دھد؟ آيا حرفھايمان تمام می ھای بصريمان به قدر کفايت جواب نمی آيا المان. کنيم وفايی می بی. کنيم آن سيراب نشده ھمديگر را رھا می شود و حرف

خواھيم دست به انتخاب طبيعی شويم يا می شويم؟ آيا مصلحت طلب می شويم و اسير ھوس شيرين ديگر می کنيم؟ آيا تنوع طلب می برای گفتن پيدا نمی
 !در شراکت عاطفی با شخصی ديگر به گند کشيده شود! بزنيم و روح داروين فقيد را شاد کنيم؟ يا شايد نگرانيم کاخ تنھايی و فرديت شکوھمندمان

Game Is Over

داريم شود و از دھن می مثل غذايی که سرد می. شود شويم يا الاقل يکيمان از آن يکی ديگر خسته می ما از ھم خسته می م ن رای ھ ذتی ب د ل ديگر. افت
يم ديگر نمی. توانيم دنيای شادی برای ھم خلق کنيم نمی شگفت زده کن د مرگ  تا ح اوريم و ديگری را  د می. توانيم از کالھمان خرگوش دربي .شويم ب

تيم Fair Playديگر . بخشيم ديگر عروسکھايمان را نمی. شويم شرور می د نيس ان می. بل سکاچی از يادم تو ا تو  ارا  ان نب خاطرات يگانگی. رود آلم
 .شويم آغوش ھم بيھوش نمی ديگر از گرمی . شود روحھايمان در حافظه بسترمان دفن می

Intolerable Cruelty 
شريک می. گيريم شويم يا معشوقه می معشوقه می.کند وسوسه شيرين گناه رھايمان نمی ه. شويم بسترمان را با کس ديگری  ھای رستگاريمان را خطاب

پاريم کنيم به گور می مان را قايم می ھای رژيمان يا لباسھای بوی سيگار گرفته در باب صداقت و وفاداری در ھمان سوراخی که پيراھن در نھايت. س
 .گذاريم گسليم و روی آن اسم به خاطر تو می وقيحانه رابطه را می

!Warning

ه دلبسته است آغاز وقتی جنب وجوش آدرنالين خونمان و سروتونين مغزمان در بودن با ھم عقيم می وز متعھدان ه ھن ی ک رای احمق ماند سوگواری ب
ل دون ژوان می. رود کشد و می زنان راھش را می شود و آن ديگری اگر مرد است دست در جيب سوت می دد و اگر زن رود تا به خي الم بپيون ھای ع

 .کند بندد و با سبکسری رابطه را ترک می است با توھم يک مستر رايت چمدانش را می

Out Come

يم م شعور نداشته باش سلولی ھ تک  ا گاھی. ما موجودات عالی ھستيم اما استعداد آن را داريم که اندازه يک  تيم ام الی ھس ره موجودات ع ا در زم م
 .نيستيم....کنيم در زمره موجودات عالی ھستيم ولی ما فکر می. چرند بخوابند دانند با آنکه می شوند وقتی می تر می حيوانات از ما عالی
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 ُخناق
 

 
 

ا  غم بياتی تِه دِل آدم عربده می يک... کشيدند پايين گرفتند، می غروِب اجباری که بيخ ريسماِن پرچم را می از بعِد پافنگِ تنگِ وِد برپ ا خ ِکشيد که بود ت
 .پدری بالنسبت پنداری ماتم اوِل بی. فنگِ فردا و پيش

گرفت، ُخناِق راِه گلومان که باال می. پيدا نيست... ای بوده خدمت خورده ميراِث کدام شيرناپاک. مدلش محبس رقمش موقوف؛ بدُخلقی ھمه دودآالت ھمه
وار بی ر دي تراح می از س اِی مس اردار و بپّ ديم، کورمال خ ال می پري ناِی ِده کورم ا روش ديم ت خ . خزي ه دون ی ِ دوبل ا«ف اری؛ می» ھم ع خم رفتيم رف گ

 .گشتيم مکافات برمی به
ه بل...  کرده بود و نّص ِ ُمصحِف شريف مان چارک حديث و روايت قالب نيم. دايی تا کاغِذ خدابيامرز خان... کشيديم نمی. ھا مان شده بود آخری تَرک ک

.الصادق شايد ھم قال. »تری سواست، بسته به صبر زاد از بزرگ بزرگی ِ آدمی«: السالم الباقر عليه مان مرده؛ منتھا قال گيرمان بشود ننه وسطش دست
ِد رمضان ه عي بود ب ی ِ اھل محلی. خورده  د پ رده بودن ه ک ا را روان اتم اوِل بی ھ وديم و م ده ب ا مان ال؛ م ادری وعي وار بی. م ای از سر دي خاردار و بپّ

م دونخش ھم داديم به پسر علی. گرفتيم» ھما«مستراح پريديم، خزيديم چھارنخ  نامزدش اوِل اکبرخاِن سلمانی که با ما ھ د  رده بودن ود و خبر ک دوره ب
ج مريض شان ريخته مبارک با قاسم ماِه اده کن ه، روزی سه روھم، حاال ھم افت ی می خان ه قِ د بار خوناب ِت دود مچاله. کن م از خوِف عافي ان ھ ديم خودم ش

 .خوانی فاتحه... روِی پشت آسايشگاه سوراخی ِ گربه
د کلّھم مرخصی تعطيل بود تا رفته بود. ھا برگردن ارگر ن م ک ينی. عجز و البه ھ د. مصيبت نب يديم بمان ده گردان. دوروز چی کش يّم فرمان ان روز س م

ويس، خانه اکبرخان گفتيم آدرس و نشاِن مريض موقع به پسر علی  اين برکت ھمان به. وھشت ساعت برو، برگرد کن چھل درآمد که جمع ی عيالت را بن
شته باشد وجو کنيم شايد دسِت خودت خط پرس مادرمرده ندا ه قاسم  ی ب ری را می. خورده، دخل م خاطر پ بت. خواست گفت قاسم از اولش ھ ا نجا م
 .شديم کرديم عارض نمی می
ده. بشينيم بياييم تھران جا ھم گذری ماشين بوس ِ غذاِی پادگان تا جاده برسيم، از آن کرديم که ظھر با مينی جمع ر. گردان خواستدت پيغام دادند فرمان دفت

رف ار تکليف ش وِد تيمس ی خ ِد تعطيل ا بع رادی، ت اً دوروز انف ت عجالت ديم، گف د ياب ش وم کن ان را معل خ . ت ا«دون ود» ھم م دستش ب ر. ھ رش پس ظھ
 .وھشت ساعته برگردد چھل... بوس تا جاده رفت اکبرخاِن سلمانی با مينی علی

النگ شات
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 مجازات
 

 
 
بيِه الھام ام را آغاز می کوشم کلمه يا تعبيری پيدا کنم که وقتی با آن جمله می چيزی ش تان،  يک داس وی کنم، ما را پرت کند دروِن يک ماجرا،  بخشی ق

ه. شوم بافی بدل می برگرد به يک سر ِ اين خيال-برو کند و من ھم بی که خياِل شما را به خودش مشغول می وانم ب شد و نت ير نبا ه و تعب ين کلم که اگر ا
زاحم ِ پريشان ھاِی نرم و چابِک احساسم کم کنم، من می دروِن اين ماجرا بخزم و چيزی از سنگينیِ  اين فضا را با خراش يد از شوم يک م ه با حال ک

د چيزی از دانيد، حس می می. ماند، داستانی برای ماندن پيدا نکرده پَرد و نمی او احتراز کرد و شما پرِی قصر ِ رؤياھا که اگر می االخره باي ه ب کنم ک
ن نمی دستی کرد، و اگر کيف ِی کذايی زير ِ پاِی شما را خالی نمی در واقع، اگر آن پلّه. جايی شروع شود ا زمي پاِی آن آق وِی  فل جل ا تان ناغا خورد، ي

ما حوصلگی ِ ممتِد شما از زمين خوردن، در برابر ِ مھربانی و بی تکاند، و بی داشت و نمی تان را برنمی اختيار کيف اگر او بی ِب او از ش انی ِ عجي زب
ماندم که چيزی از کيف و پلّه و راه شدم، و مطمئن می تان می شد، حتم دارم از غّصه، در زواياِی خيال پاپی را ديدن، لحن ِ فضا را قاطعانه منکر نمی

ان ماند تا بار ِ ديگر شما به چھره و سيمايی ديگر، سھواً لغزشی را بھانه کرده، فضايی را بشکنيد و مرا به تکاندِن غبار از کيف سھم ِ من می تان مھم
يت دور ِ من می خوب می. فھمم می! چه ماجرايی. کنيد ه و حکا ه قّص ا ست ک ا آن ج ن ج ه اي ه فھمم ک ايم را ب د و پ ِ کل می پيچ بافتن رد از نشستن و  بُ
رده، گم ام باخته و بسته و شکسته، مھجور و راه منی که ھميشه فکر کرده. کند بخش پرت می ای که ما را به دروِن يک جھاِن الھام صداِی آن کلمه بی ک

ه خودم برمی ھمواره کسی ست که کلمه ردم  ای براِی بازگفتن ِ خود ندارد، ب ِت پوست و ماھيچه می. گ ا حال ات ب اھی اوق د، گ ا ِی دور ِ چشم داني ام تنھ
بر می می وِی ق زرگ را ت فيروزِ  ب دِن  ا اصالً شوم؛ زماِن بلند خنديدن، يا موقعِ  خيره شدن به تِه فلزی و بّراقِ  ليواِن سارا، يا وقتی دارند ب د، ي گذارن
ردم شوم، به خودم برمی نشين می که با نگاِه تسخيرگر و مھرباِن شما ھم اش و راستش، ھمين ھمه ارف روِی. گ ی نامتع ِط موي ا خ سبيل بگذارم، ي د  باي
زنم. شلوار ِ پاره بپوشم، يا بی ھيچ نگاه و رّدی از کنار ِ عابران بگذرم؛ سوالی باشم. چيز کنم بايد ترِک ھمه. گونه ده پرسه ب اِی ژولي ا موھ اداھای. ب

 .چيزی را بر ھم بزنم. جايی را خراب کنم. به يک کار ِ سخت يا آسان مشغول باشم. زير ِ لب اوراِد غريب بگويم. عجيب دربياورم
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 برفی ی آدم ھا برخرابه برف بارش دانه
 

 
 

 

 .شوند مینشينند آب  ی پنجره می  که تا روی ھره،ھای سفيِد پفی بارد پشت پنجره بنشيند و زل بزند به دانه دارد وقتی برف می دوست" لين"خانم
 
تی پسر ده می کند و ھرروز می برفی مسخره درست يک آدم. تر ازاين حرفھاست اما زرنگ" لير"خانم ايد وق اله-پايدش که ش ايه دوازده س ّر ھمس ی ش

ادرش کرد، بھانه آمد با لگد خرابش سايه -ای برای دعواکردن با م ه ازبس جلوی ھم باال ک رِد خوش،ی  ه م ده  غمزه،پوشی است اخالق و خوش  ک ،آم
تی ھای کنده شده کردن تکه داشته باشد و بعد ھم بابت مرمت -حرصش را درآورده د و وق ايش بدھ ی نم ای خنک کل ايين وسط برفھ ی، آن پ ی آدم برف

 .بگذراند
 
انم. نويسد ھا و شعر می برف زند به دانه نشيند، زل می پشت پنجره می" لين"خانم ه او چطور می می" لير"خ د ک يند و پرس ا بنش ام روز را آنج د تم توان

ه يک مشت آِب سفت د ب انم زل بزن د؛ و خ ده و شعر بنويس ن"ش اه" لي ی نگ د از کم تھايش را پشت بع ه او، دس ه نکردن ب د ، کمرش را سر حلق می کن
 .آورد انگار سرحالش می.اما يکجورھايی برايش خوب است.داند چطوری گويد که خودش ھم درست نمی می کند و بعد با طمٔانينه می صاف

 
پزش رسيد، می و بود و بعد از اينکه کمی به دک  و حرف ھم نخواھد می گويد زندگی ھيچوقت شعر نبوده.اما اصالً اھل اين اطوارھا نيست" لير"خانم

 .اخالق ھمسايه کمی اختالط کند ی دوم را بزند و با مرد خوش رود که دِر طبقه
 

ه که دارد شعر تازه را زير لب مزه درحالی" لين"بعد از ساعتی خانم دم ب ار چن د،برای ب د می اين فکر مزه می کند و دلش يک فنجان قھوه می خواھ کن
 .بينوا را خراب می کند" لير"برفی خانم روزی خودش حساب پسر شّر ھمسايه را برسد که ھمين حاال ھم باز آمده و دارد آدم که بايد يک

 
ده -رسد و درحاليکه رويش را از او می بيند که سر ھای سبک می  مادر پسرک را ھم از الی برف،نگذشته ثانيه چند ا پشت پنجره دي که از ھمان دورھ
 .برد توی ساختمان کشد و می گرداند،دست پسرک را می بر می -است

 
 .کند اخالق زندگی می پوِش خوش ی باال؛ ھمانجا که آقای خوش بردش طبقه می
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ده رويش را از برف" لين"خانم . است بار انگار که واقعا کتک خورده رسد و اين خسته و شکسته از راه می" لير" چند دقيقه بعد خانم ِی آب ش ھای پف

 .کند را تماشا" لير"ھای روی صورت خانم  گرداند که کبودی نمی بر
 

خ خواستم بھت خبر:"گويد کند می با صدايی که انگار بخواھد وضعيِت ھوا را اعالم و از بي ار زد آدم برفيت ين ب سره ا بدم که زنش داره مياد خونه،اما پ
 .جورايی ھم برات خوبه يه.کنی ديدم حاال می تونی يکی ديگه از اول برای خودت درست.کرد و بن خراب

 
دارد حوصله.است اما پاک دمغ"لير"خانم  ھا را ن ين اطوار ه دراز می.ی ا ه کفشھای نوک ی برفی و درحالی کشد روی کاناپ نه ک يِز پاش باريکش را از ت

ا رو ديگه حتی يقه:"گويد معلق می شوند، زيرلبی می احترامی کله کند که چطور با بی اندازد و نگاھشان می ھمان ارتفاع زمين می ين کبودي اسکی ھم ا
 "اين کبوديای نحسی که مال بوس و نازم نيستند.پوشونه نمی
 

د می  ادامه،کند ھايش را روی سينه صليب می بندد و دست و بعد در حاليکه چشمھايش را می برام بخون:" دھ ه شعر  ن"حاال ي من فکر می" ! لي نی  ک
 "بود؟ کرده برفِی ايکبيری رو اون پايين درست پس کی اون آدم...فھمم؟ ھيچی از برفا نمی

 
اده نشيند کنار دوستش و درحاليکه کفش آيد می می کند می ھای پُفی را ول برف" لين"خانم ا ھل ھای افت با پ ين را  د عقب می  روی زم يد،دھ : " می گو

 "فھمم؟ کنی که من ھيچی از زندگی نمی می  تو فکر.ی داغه داری، يه فنجون قھوه اون چيزی که تو االن الزم
 

ه ادامه -اش و دوستش با يک آه نصفه ی برفی  افتد وسط سينه صاف می" لير"ی خانم يک قطره اشک از نوک چانه د می نيم ه ديگه: " دھ ا.ھمينجوري ت
 "برفی ھم الزم نيست اونوقت ديگه آدم.برفا رو کنی، نه دونه راھشم فقط اينه که باريدنو تماشا.اند کنی، آب شده برفا رو نگاه بيای دونه

 
د  ديگر نمی،اگر بخواھد ھم" لين"که خانم جوری.کند توی نرمِی پشت کاناپه می چرخد و سرش را فرو می" لير"خانم  ه جوری.تواند صورتش را ببين ک

 .می کند خندد يا دارد گريه   نفھمد که دارد می،لرزد ھم حتی وقتی می
 

چ کند ،زيِرلب آوازی می حسابی دم و ی درست رود يک قھوه ، بی اينکه درغِم فھميدن اين موضوع باشد، ھمينطور که می" لين"پس خانم  ه ھي خواند ک
 .معلوم نيست شاد است يا غمگين

 
 .شوند می نشينند و آب و تند روی ھره می  تند.ھا حاليشان نيست اما برف.است کرده پنجره را کامال ول" لين"حاال خانم 

 
........................ 

 ھزار و سيصد و ھشتاد و پنج/ الف  نقطه
 ") افلباتيا " ی از مجموعه( 
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 آن زن زشت، آن زن زيبا: ترجمه
 

 
 

ا زشت و  ول می... . امروز ديگر حتا خواجه حافظ در شيراز ھم اين مثال را شنيده که ترجمه زن است، يا زيبا و بی وفا ي ه زن باشد قب کنيم، ترجم
اداری و خيانت در! است و ما خوانندگان مرد، شما، يعنی ما کدام روی اين سکه را ترجيح می دھيم آن زن زشت، يا آن زن زيبا؟ قتی از وف اصال و

نده؟ ناشر؟ زنيم داريم از چه حرف می ترجمه حرف می نده؟ خوان زنيم؟ قرار است به که وفادار باشيم؟ به چه خيانت کنيم؟ واژه؟ معنا؟ ساختار؟ نويس
 فرھنگ مبداء؟ فرھنگ مقصد؟

تند وفداری به واژه می تواند اصل معنا را از بين ببرد، زيرا، به خصوص در متون ادبی واژه"نويسد،  والتر بنجامين می ھا بيانگر معانی ضمنی ھس
  ]1[." ھا در زبان مقصد لزوماً ھمان معانی را منتقل نمی کنند و ھمان واژه

ائنتر. در ترجمه در طول تاريخ ھمواره دو مفھوم متقابل درنظر گرفته شدند) خيانت(وفاداری و و آزادی  ر خ ل. به عبارتی، ترجمه ھر چه آزادت مث
د از. پس وفاداری در ترجمه بايد نوعی بندگی باشد، اما بندگی خدايی که ھر لحظه به شکلی، اين بت عياردرآيد! زن؟ تا نزديکی ھای قرن چھارم بع

 .شد، به خصوص که ترجمه غالب، ترجمه متون مذھبی، انجيل و تورات بود ميالد، خدا در ھيأت کلمه ظاھر می
ه"نويسد  پرداخت، می از شاعران مشھور دوره آگوستوس که به ترجمه نيز می) پيش از ميالد 65(ھوراس  ه ب ه کلم وظيفه مترجم وفادار اين است ک

 ]2[." کلمه ترجمه کند
ه زبان ود  زمانی که ترجمه به شدت وابسته ب أثير آن ب ته(شناسی و تحت ت وان رش ه عن ه ب اه سال است ک ا حدود پنج ه تنھ دا از ترجم ای مستقل و ج

مثل روشھای ترجمه بر. کرد بود و به ھر چه غير آن خيانت می کرد و بنده بايد به آن وفادار می ، نحو در متن خدايی می)شود شناسی شناخته می زبان
ساس. شود و البته در بسياری از موارد راھگشا نيز ھست اساس دستور گشتاری که ھنوز ھم طرفدار دارد و تدريس می امال برا ه ک ينھای ترجم ماش

داء و کنند، اما آيا متنی که ارائه می اين نوع وفاداری عمل می ان مب ه نحو زب شان ب ا در وفاداري ند ام دن نباش ل خوان ايد قاب کنند قابل خواندن است؟ ش
ايم کدام روی اين سکه ايم و از آنجا که ما ايستاده نکته در اينجاست که بايد ديد ما کجا ايستاده. صد البته خيانتشان به نحو زبان مقصد ھيچ شکی نيست
 .ھويدا است که انگار بدون خيانت وفاداری معنايی ندارد

نده،. توان به نويسنده متن اصلی ھم وفادار بود می بود و نويس اب  ام کت به کتابھای ترجمه شده قديمی، مثال در دوره پھلوی اول نگاه کنيد، روی جلد ن
ی رنگ می ترجم راکوچک و ب تند شايد جايی در صفحات داخلی نام م د می. نوش سانی ببيني به آ ن رويکردی  ظام پدرساالر را در چني تأثير ن د  .تواني

زرگ] 3[. چامبرلين معتقد است، در اين رويکرد نويسنده پدر، متن، کودک و مترجم در نقش مادر ظاھر می شود پدر نماد قدرت است، به واسطه ب
ين. آيد می گردد و متن از حرامزادگی در نوشتن نام پدر، مادر به صفت نجابت و مشروعيت نايل می اينجا، مادر دوم است، ظرف ميوه پدر است، ھم

ته. در غيراين صورت مادر خائن است و بايد سنگسار شود و اين نه شوخی است نه استعاره. و نه چيزی بيشتر ادی کش ان زي در طول تاريخ مترجم
ن انسان. نامند او را نخستين شھيد دوره رنسانس می). 1546-1509(شدند به اتھام خيانت، يکی، اتينن دولِت  اب عھد اي ترجم کت گرای فرانسوی و م

شناخته شد حد  ه، مل به کلم ه  يوه کلم مام. جديد به خاطر شکل نگاھش به ترجمه و ترجمه کتاب مقدس براساس روشی غير از ش او را سوزاندند و ت
 .نسخ کتابھايش را ھم

ه سزای حاال نمی ا او راب خواھد خيلی خودتان را ناراحت کنيد، به ھر حال تاريخ ھيچ کاری ندارد جز اينکه بگردد ببيند کی کجا خيانت کرده است ت
ده. بياييد به جای غصه خوردن برای او، برويم از آن سوی بام بيافتيم. عمل کثيفش برساند ردان نيست، خلق ع ه برگ د ترجم ه معتقدن تند ک ھم ھس ای 

تم. است ان خودم ھس تن در زب الق م مترجم خ نده اصلی رافراموش. اصال اصلی وجود ندارد که کسی بخواھد به آن وفادار باشد، پس من  د نويس باي
ه. پدر کشی. آيد در زبان جديد کرد، به او خيانت کرد و وفاداربود تنھا به متنی که دارد به دنيا می دا اسالميه می خواھيم ب اين طوری است که از وي

 .رولينگ کتابھای ھری پاتر را برايمان امضاء کند. کی. جای جی
ه ن و ترجم ی آھنگي رم ادب رين ف پر حرف ت اھی،. اش دشوارترين است بی ترديد ھمه قبول داريد که شعر، موجزترين و در عين حال  ه، گ در ترجم

پر از  يعنی بيشتر مواقع، شايد ھميشه، تنھا با خيانت می ن شعر  رين"شود جان اي رد" ت ظ ک د حف ان جدي تر. را در زب در خائن ترجمين شعر ھر چق م
د اگر نمی. شان شعرتر و بياد ماندنی تر خواھد بود باشند، ترجمه .خواھيد به جرم خيانت در آتش سوزان جھنم بسوزيد ھرگز سراغ ترجمه شعر نروي

د شعر خدا ندارد، وقتی ترجمه د، خائني د وفاداري تی مطمئني تا وق ين ح رای ھم يد، ب فادار باش ته خيانت در. اش می کنيد معلوم نيست بايد به چه و و الب
 . کنيد ترجمه شعر عين وفاداری است، از آن دسته گناھانی ست که اگر طعمش را بجشيد ديگر ھرگز رھايش نمی

وان مقاله 1998در سال  ]4[دريدا  سی، عن به انگلي ه  مترجم مقال ی،  ه ونوت اند ک رد،  ای به چاپ رس ه ک ن طورترجم What is relevant"اش را اي
translation) "يزی"ای از  دريدا در اين مقاله جمله). ترجمه با ربط چيست؟ قل می" تاجر ون پير ن د،  شکس "when mercy seasons justice"کن

ادل . است" چاشنی زدن/ادويه"يعنی " spice up"به معنای " season"واژه  دا آن را مع ا دري نی " relieve"ام ردن"يع ه" کاستن و سبک ک گرفت
ه ) رحم" (mercy"او معتقد است در اين جمله . است دالت" (justice"نماد غالب گفتمان مسيحيت است ک حل) ع ان يھوديت را در خود  اد گفتم نم
ار عدالت می: "طور ترجمه شود  پس جمله بايد اين. کند می سنگينی ب م از  تی رح د وق ن" کاھ به اي بيه  ا چيزی ش تن تصميم. ي ن م دا در ترجمه اي دري

آزاده کاميار
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 .گيرد به پشت پرده متن وفادار باشد و به نقش ظاھری خيانت کند می
ز می و تمام حرف ھمين است، متن زنده است، پر از خصوصيات انسانی، اين مترجم است که تصميم  گيرد به چه خيانت کند برای اينکه بتواند به چي

 . شود تنھا يک روی اين سکه را به بازار برد نمی. اين يک انتخاب است. ديگری وفادار بماند
نه می اين حکايت شيرين را شنيده و از خا ان است و چون ت ته کج پاالن ه صف ايد، که به مردی گفتندی زنت از دس ر منزلت ب ردان دربراب شوی، م

 !اش بدم برم وايسم ته صف و مرد در جواب گفت، زرنگيد، طالق. ايستندی، اين زن طالق گوی و زنی راست پاالن اختيار کن می
نه ديده. اگر ھم نشنيده بوديد حاال ديگر احتماال شنيديد د نمی ايد بعضی کتابھای ترجمه شده ھرگز در کتابخا ا را می تان بن رد و شوند و ھی دستی آنھ ب

يت است. رود کتابتان االن در خانه چه کسی است اند انقدر که خودتان ھم يادتان می قبال ازاينکه برگردند باز رفته شده .اين ماجرا مصداق ھمين حکا
 ؟... گذاريد خيانت يا  حاال شما اسم اين را چه می

ته مترجم نوش ال  ه مث کرده " I am a woman"فقط يک نکته ديگر آنچه نوشتم اصال درباره مواقعی نيست ک ه  ترجم ترجم وز"و م ودرز ھن قای گ آ
 .چيزی که اين روزھا زياد می بينيم" شناسد يا نه نمی داند خانم شقايق را می

 

[1] Benjamin, Walter, (1923), The task of translator, translated by H. Zohn (1969), in L. Venuti (ed.) (2000), p. 22 

[2] Miremadi, Ali, (1991), Theories of translation and interpretation, Tehran: Samt, p.45 

[3] Chamberlin, L. (1988), Gender and the metaphorics of translation, in L. Venuti (ed.) (2000), p. 321 

[4] Munday, J. (2001), Introducing translation studies, London: Routlege 
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 خيانِت ناگزير
 

 
 
1 

شق است بسته غياِب ديگری يا معشوق، ھم. بيند مرتبط می –يعنی حضور  –ی ديگرش  روالن بارت، غياب را با سويه ارِت. ی حضوِر مِن عا ه عب ب
ه من ھستم، نيست؛ غايب است –نويسم  جا که اين سطرھا را می يعنی ھمين –تر، مْن اينجا  روشن ا ک ی. حاضرم و او، اينج ايی و جداي ودش، تنھ نب

 .کند ام می غيابش آزرده. افگارم مشّوش و دل. آورد ھمراه می
 
2 

اورم اب بي بوِد معشوق را ت م  –چون . ناچارم آزردگی حاصل از ن اِب معشوق ھم –گفت ته غي اب بس ابش را ت وانم غي ی حضور خودم است و اگر نت
ّکه. بياورم، حضور خودم به مخاطره خواھد افتاد اب معشوقم است حضور من روی ديگر س ا حضوِر خودم،. ی غي ياِب معشوق ي ل نکردِن غ تحّم

طه. افتد زيستم به مخاطره می: پيامدی نادلخواه دارد ياِب او  در کوچک –من ھر روز . ای تنگاتنگ ھست بين مرگ و غياب، راب –ترين فواصِل غ
 .کنم مرگ را تجربه می

 
3 

ابش باشم؛ پس گاھی نمی. کنم در تناوب و تداوم و معنای غياِب او تغيير ايجاد کنم آوردِن غياِب معشوق، سعی می برای تاب ه غي وانم ھمواره متوّج ت
ه او خيانت می. فراموشی، خيانت است. کنم فراموشش می وِم. کنم در غياِب معشوق، با فراموش کردنش در بعضی لحظات، ب ا فراموشيش در ھج ب

سرده/اين فراموشی. کنم کند، خلل ايجاد می ذّره نابودم می اماِن خاطراتش که ذّره بی ت، اف داوم خاطره ام می خيان ا ت د؛ اّم ابود می کن اب، ن ازدم ی غي .س
اب . گزينم من خيانِت ناگزير را برمی. اندازم مرگم را به تأخير می: تر دھم؛ يا به بياِن روشن پس، افسردگی را بر مرگ ترجيح می م –مرگ و غي گفت

د کاری می معنای غياب را دست. ای تنگاتنگ دارند رابطه – ان می. کنم تا مرگم به تأخير بيفت ابش پنھ ا غي ه خبر مرگ کسی را ب قتی ک د و د مانن .کنن
 .)بابا رفته مأموريّت. مامان رفته يک مسافرت طوالنی(

 
4 

تداوم زيستم را –با آگاھی از خيانت  –با انجاِم عمِل پوچ به قصِد فراموشی . زدن به کارھای پوچ است آوردِن غياِب ديگری، دست بھترين روِش تاب
عمل پوچ، نه با عاطفه و وساطِت انداِم زيستی قلب، که با عقالنيّت و انداِم مغر سر. سطح است دست و ھم امِر پوچ، خاکستری، يک. سازم ممکن می
زده. شوم زنم با ھيچ چيز به شکلی عاطفی، درگير نمی وقتی که به خيانِت پوِچ ناگزير دست می. و کار دارد ا نگرش دل ه چيز را ھم ب سطح و ام، ھم

دارد بينم؛ ھيچ خاکستری می يری عاطفی ن رايم ارزش درگ رای فراموشی، عقالنی. چيز ب ِت تالش ب الم وق ا دست اعم ت، خيانت ست؛ ب آويز عقالنيّ
 .گفتم –کند  ام می ای، خوشايندم نيست؛ افسرده با چنين نگاه دلزده –فراموشی و خيانتم  –پوچم  عمل. کنم می
 
5 

عّده ا،  رای بق اب در برابر اين روِش تالش ب رای ت اب معشوق برمی ای راھی ديگر ب د آوردِن غي شين . گزينن به –اگر در روِش پي نی دست زدن  يع
ّل جای - فراموشی و خيانت و پوچی خود اوست؛ در راه ح ا معشوق است راھبرِد عاشق متوّجه  ه معشوق. گزين، روی سخن عاشق، ب او خطاب ب

اج» .ای برگرد، تا ببينی با غياب و نبودنت چه بر سرم آورده«: فرستد غايب پيام می اِن من ب ه گم ن، ب شقی از اين: ست ای زبونانه خواھی اي دست، عا
شد. گذارد زوال خود را پيش چشم معشوق می د  ھد دارد؛ جسمش و روحش متالشی خواھ .انگار اگر ديگری تسليم نشود، اين زوال ھرآينه رخ خوا
خواھم کشت بی. خوب نگاھم کم. مرا ببين«: گويد او خطاب به معشوق، تھديدکنان می و، پارسايی پيشه می بی. تو خودم را  و، کلبی بی. کنم ت مسلک ت

به آن راھی نيست ای جای قلبم را می شوم و حفره نشين می تو منزوی و گوشه بی. شوم می چ کس را  ِض غرض است» .گيرد که ھي برد، نق ن راھ .اي
 . خودخواھانه

اميرپويان شيوا
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 ی يک لّذت ِ ادبی مثابه خيانت به
 

 
 

 

 
١. 

 دارشده از متن حيثيت لّکه/ھای خيانت پاره
 
م حرف نظرم، اين خانه به- ا ھ که ب می ای  فردی ساخته اش را  ھوس  ه ھمه زديم، کمی از روی  تراحتی ک رای اس ن حال ب ا در عي کس از آن شده، اّم

 .راضی باشند
  خانه بود که ده سال پيش شما را شوھر دادند؟ در اين-
وار- ه بول شه داری ھست، رو ب ه آن شالق می. در انتھای آن راه رو دراز، درگاھی بزرگ شي اد ب د ب انی شيشه. زن ای توف ش، در اثن ھای آن سال پي

 .شب بود. شکست
 .ھوا گرم بود. کرديد اعتنايی ما را نگاه می با مھربانی و بی. ی خيلی باز داشتيد ی مشکی، با سينه شما يک دکولته-

ه. جا باقی گذاشت دست خود را بلند کرد و و روی ميز کنار دست زن نھاد، ھمان رار گرفت بود زن اين دو دست را که برای نخستين بار در کنار ھم ق
 . نگاه کرد

 .ماند زنيد گاھی تا ديروقت روشن می راه رو بزرگی که حرف اش را می-
رای اين پيش ِ دست ھا سرد و لرزان، درست با ھمان آيين چندلحظه لب. شان بتوانند به ھم برسند ھای زن چنان به او نزديک شد که که لب ه ھا، تنھا ب ک

 . اين کار انجام شد. کار انجام شود، روی ھم قرار گرفتند اين
 

 رضا سيدحسينی/مارگريت دوراس/ُمِدراتوکانتابيله
 
 
٢. 

بامداد
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 خيانت/نوشتن
 

ی مثابه خيانت به«عنوان . جا، در شروع ھمين متن بکنم بگذاريد آن اعتراف معروف بعد از خيانت را، خودم، ھمين ّذت ادب ه» ی يک ل چه ی آن و ھم
ی ه م ه در ادام ارت«دار  شّدت وام آورم به را ک ن«و » روالن ب ّذت مت ا آن »ل تم؛ ت ا می اش ھس ه حت ا ک ته ج ايی در نوش وان را ج ن عن م اي ھای او ترس

ه . باشم و اصلن از آن ِ من نباشد خوانده ا ب ه اَم سنده ی بزرگ ھر روی ھم رين نوي د انديش/ت ه /من ا خيانت ب ا ب دان دني به جایِ (ای [...]ھنرمن خالی را 
ه)توانيد پر کنيد خواه خود می دل اريخ ثبت کرده ، اثری را ب د نام خود در ت ه آن. ان نيده جمل ه ی معروف را ش د می«: ايد؟ ک ا تقلي ان آماتورھ د، بزرگ کنن
رده و ھيچ. دزدند کرد گزين ِ می کنند را جای می توان خيانت با کمی شينطنت می! »دزدند می اه من اّما، ھنوز شھامت آن بزرگان را ندارم تا خيانت ک گ

با اعتراف آدم-ی ما حاال آخْر قصه. ھم لب از لب باز نکنم اره خيانت حاالھا  ام می/ک ده تم ه اين. شود آدم ب ھم بگويم ک ن را  ه اي بيرون ب سيری از  ا  ج
که شايد اگر اين نوشته را از انتھا به ابتدا بخوانيد، بتوانيد آن. سير از درون به بيرون: رو بيفتد-به-تواند از رو اين اتفاق می. کنيم درون را تجربه می
 !ھای خالی ميان بندھا ھم کارکرد صرفن تزئينی ندارند و خوب اين فاصله. سير را ھم دنبال کنيد

 
 

 خيانت/خواندن/کتاب
 

ا از کتاب اجرای م از می م ود فروشی آغ ی پيش. ش ه، خيل ا ن ر، از ھمان ي ه ت ه لحظ ابی ب د کت ه فکر خري ما می ای ک د ذھن ش ه فکر از اين. آي جاست ک
وّرقِ  سر توی کتاب. گيرد اش نيّت ِ گناه در وجود شما شکل می کردن يا در شکل دينی خيانت اب، ت به سری و گذاشتن-فروشی با برداشتن ھرکت اش، 

نت از لحظه. شويد يک خيانت نزديک، و از آن دور می ه خيا تم ک ئن نيس ا درست مطم اب آغاز می ام د کت ا از لحظه ی خري به شود ي ه شروع  ای ک
 .ام را بزنم ی حرف کنم تا بقيه ام دور می جا، اين ترديد را از ذھن اين. کنيد اش می خواندن

 
 

 رس ِ خائن حريم ِ امن ِ دور از دست/بکارت/کتاب ِ بسته
 

ه اش را باز نکرده کتابی که ھنوز الی نداريم ايم ھمان خان ه آن راه  ه ب ور و نوشته. ای است ک ه از جلو آن عب ه، ک بازِ  خان لد در حد در ِ  ی پشت ِ ج
اق است ای که خواندن آغاز می ولی لحظه. پوش ِ خانه است ھای پرده باال پنجره اندازيم، يا دستِ  نگاھی به توی خانه می .کنيم خيانت حتمن در حال اتف

ه صاحب اجازه وارد خانه شده تنھا بی نه. شوند خبرند از اين که دارند خوانده می ھا بی آدم/ھا نوشته م ھيچ ايم، ک اه نمی خانه ھ ا گ د متوجه حضور م توان
شويم، بدون خبردار شدن ی اين زن می بسته راحت دل. کنيم  می چرانی ھا چشم ايم و در حريم آدم در جای گرم و نرم خود توی تخت دراز کشيده. بشود

ر می از اين ھم پيش! مان باز است جا دستِ  کنيم يا حتا تجاوز، به ھر حال اين بازی می شوھر با او عشق مان می ت ا زن را عاشق خود .کنيم رويم و حتّ
شوھر و شخص ِ سوم. کشيم ابتذال می راستی فکر نکنيد با کشاندن ماجرا به زن و شوھر و وارد شدن شخص سوم، ماجرا را به انتی ِ زن و  دل خي م

م الگو بدل شده و ظرفيت خوبی برای چنين متن حاال ديگر به يک کھن م تعمي چيز ديگری ھ ھر  به  توانيم قضيه را  اده ب ثال س ا يک م ا ب ھايی دارد ت
 . بدھيم

 
 

 به به مثل ِ مشبّه خيانت
 

بَه مشبّه، مشبّه: ارکان تشبيه را يادتان ھست؟ دستور زبان فارسی دبيرستان يا شايد راھنمايی مدل می. به، وجه َش ن  يريم از اي اگر. خواھيم کمک بگ
ه اين گرچه مشکوک(بگيريم ) خودمان(مشبه را خائن  ا اين ام ب تن، ام ائن دانس خود را خ ن ِ  م می يقي ا ھ حرف ج ا  ذرم ت نم گ ال ک به)ام را دنب ، وجه ش

به ت و مش ت اس ی به می خيان ت م ه او خيان ه ب يزی ک ا چ ی ي ود کس ا در اين ش ام کنيم و م ا ن ته اش را خيانت ج ه گذاش حنه. ايم ب خيانت ی در ص
ا ھم به کيست يا چيست؟ شوھر ِ زن؟ خود ِ زن؟ نويسنده ِ◌ کتاب و خواننده، اگر ما خائن باشيم، خيانت) قتل/جرم وقوع( ده؟ ی کتاب؟ ي سر ِ من ِ خوانن

افتد؟ دارم به شوھر اتفاقی می گزين کنم، حاال چه اجازه بدھيد، ممکن است من به جای زن ِ قّصه، زنی از دنيای بيرون را جای… و يا! يا شايد ھرسه
 کنم؟ يا حتا به خودش؟ اين زن ھم خيانت می

 
 

 !براِدر ايز واچينگ يو بيگ
 

ه چيز بی گناه ِ از ھمه است؟ يک بی ايستاده) ايم داده که حاال آن را ھم به سراسر متن تعميم(جرم ما  وقوع ی ی صحنه نويسنده کجا بر؟ او ب اه دليل جای خ گ
يانتی در. اش پيش برود ھای اجزای متن ترين حريم بيند که تا خصوصی اش اشکالی در اين نمی خداوندگاری اما آيا زن و شوھر قصه، خود امکان خ
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نده مشروعيت يافته ه توسط نويس تند ک يرون نيس اه نيست؟ اين ب ده آگ اب خود و حضور خوانن نده از غي د؟ و از طرف ديگر مگر نويس اره ان ا دوب ج
تفاده می. برادر است نويسنده بيگ. گيريم کنيم و خائن را با براِدر برابر می شيطنت کوچکی می خود اس د و او از فرصت ِ اتمام کتاب و آغاز غيبت  کن
شا دست در صندلی سالن تاريک سينما فرو می به) وارش نوشابه و ساندويچ يا در شکل کيميايی(ُکرن  پاکت چيپس يا پاپ و را تما رده ت ا روی پ رود ت
 !روی تا کتاب را بخری فروشی می سمت کتاب کند که داری به

 
 

 نشستن در سالن تاريک سينما/لّذت ادبی/خيانت
 

 .لّذت امن خيانت: تماشا کردن/فيلم، و خواندن/ی کتاب صفحه/ی خواب، متن بر پرده تخِت اتاق/سالن تاريک سينما
 
 
 

  عکس از ھلموت نيوتُن
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 احتضار
 

 
 

تعاره آنگاه که عکاس خود را از قواعد محصورکننده ا مھر بنگرد، اس ه سوژه ب ند ی شگرفی می ی عقلی به دور کند و ب تعاره. آفري ه اس نده ک ھايی ز
بديل بيافريند، موجوديتی که نور و زمان را از آن گيرد تا موجوديتی بی ھا را به خدمت می ھا و تکنيک ھا، رنگ او سايه روشن. مجال و روح تفکرند
رو. موجوديتی که منادی تکثر معنا و پويايی معناشناسانه است. توان گريختن نيست ن مفھومی در قلم ده و در تعي ذير ش ا، مھارناپ عکس با تکثر معن

 . گيرد ثابتی قرار نمی
دگی در جاودانگی وع بی. ست پارادوکس عکس، زندگی در لحظه و زن ان لحظه تن ره پاي اودانگی لحظه ھا در عکس، حف ه ج ان را ب الی زم ھای ی خ

 .زند درپی پيوند می پی
ش بازی ا زاي تعاره عکس ب ای اس وری درون ھ ده و ش ل فراخوان ر و تأوي ه تفک ق، مخاطب را ب د اش می ای و تعلي کون مخاطب را. آفرين ور، س ش

ای عکس اش می تابد و ھمراھی برنمی به پ ادار  سکوتی معن با  يند کند تا  ا بنش دن عکس. ھ ا دي ند می مخاطب ب يا لبخ ده و   ناک ش يا چشمانش نم د،  زن
گيرد، آنجا عکس حتی از زبان ھم پيشی می... کند، يا گرداند، يا به ھيجان آمده و آن را با سر انگشتانش لمس می گريد، يا برآشفته شده و رو برمی می

 .کند ماند و اظھار عجز می  و مفاھيم از بيان آنچه که ديده است، جا می که زبان با وجود شمار نامحدودی واژه

 
انه ب در بررسی معناشناس ه اغل ن ھم ا اي ن آن را  ی عکس ب ه م ايی ک ار می می» عکس جزمی«ھ م گرفت واالتی مبھ امم در حصار س وم ن عکس. ش

 . شود انديشی او می آورد و با تحميل يک عقيده، مانع عميق جزمی، عکسی يکدنده و لجوج و تک معنا است که به افکار مخاطب ھجوم می
 ھای دستورِی عکاس ثبت شود و سوژه بر خالف ذاتش ساخته و پرداخته شود، آيا عکاس به سوژه خيانت نکرده است؟ اگر عکس با ژست

سازی عکس قائم است بر جنبش تفکر مخاطب و اگر عکاس با آفرينش عکسی نظر خود را به مخاطب تحميل کند، جنبش تفکر را پس زند و با ساده
 به جرح و تعديل و سانسور مفاھيم بپردازد، آيا به مخاطب خيانت نکرده است؟

ايی ِ آن عکس مستلزم تفکر، تحليل و تأويل است و اگر عکاس به جنگ با معناھا رود و تأويل را ناديده انگارد، آيا به قواعد عکاسی و بازی ھای معن
 خيانت نکرده است؟

فرينش عکس ا آ وق خود را  و در نھايت، آيا عکاس ب ی، مخل ه احتضار نمی_ عکس را_ ھای جزم تانه ب ه آس يا آن را ب رد؟ آ را ب ول و مرگ ف ی اف
 خواند؟ نمی

بھار
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 دريچه
 
 .)مانی ب( موزيک ُسل در ھزارتو 
 

 .گوش کنيد) Angie Stone(» انجی استون«از ) Wish I Didn't Miss You(» شد کاش دلم برات تنگ نمی«به ترانه 

 
 )ميرزا پيکوفسکی( کنسرت گروه بھنا 
 

روه  ا«گ ازی » بھن تی و آھنگس ه سرپرس ا«ب ن بھن ا  23از » رامي ه روی صحنه  27ت اوران ب اخ ني الن اختصاصی ک ان در س آب
يقی الکترونيک، راک و خواھد رفت و در اين اجرا که دومين کنسرت رسمی گروه بھنا از تاريخ آغاز فعاليت آن محسوب می ی از موس شود، تلفيق

 .ھای موسيقی ايرانی ارايه خواھد شد جاز با ملودی
 در تابستان امسال توسط انتشا رات آواخورشيد به بازار موسيقی» ديدگاه«ای از ا ين آثار در قالب آلبومی با عنوان  گزيده

 اطالعات بيشتر. عرضه شده است

 
 )داالِن دل( تھوع 
 

 1384:الدين اعلم، انتشارات نيلوفر، چاپ ھشتم اميرجالل:تھوع، ژان پل سارتر، ترجمه
 
ی را برمی. گزيند زنی، يا درياساالر، يا فضانورد بشود، امر واقعی را برمی کند قھرمان مشت ای که آرزو می پسربچه" نده امر تخيل د، اگر نويس گزين

 .برگرفته از درآمد کتاب" کند از آن روست که اين دو قلمرو را مشتبه می
ار شخصی ب روزنگ اب در قال ن کت اال و پايين اي اريخی، ب دادھای ت ه روي رداختنش ب وازات پ ه م ه ب ت ک ه ايس خص را در زمان ی ش ای روان ی ھ

 ...دھد گرايی صرف، مورد کنکاش قرار می مادی
 . ديد امپرسيونی سارتر در اين کتاب به دنيای پيرامون اعم از شکل و طرح و رنگ و موسيقی جذابيت دوچندان به آن داده است

 
 )سر ھرمس مارانا( روزی روزگاری در آمريکا 
 

 1983 –سر جو لئونه 
يرو(ی اصلی نودلز  کار، مساله فيلِم شاه ترين مضمون اين کالت ی مرکزی و اصلی خيانت، به عنوان ھسته برای. است) رابرت دن صلی  ل ا اصلن دلي

آن ھم زمانی که. ی خودش کسی از دار و دسته. نامی، يافتن کسی است که به او خيانت کرده است ش به نيويورک، بعد از سی و پنج سال گم بازگشت
ين داستان) جيمز وود(فھميم که مکس  خيلی زود می. اند کشته شده 1933کند ھر سه نفر ديگر، در ھمان درگيری  تصور می ام ا بوده پشت تم ه. ھا  ک

ه. مکس، تجسم خيانت است. ی پرالتھاب سی، بايد کار خود مکس باشد ھای داخل چمدان در ايستگاه قطار، در ھمان دھه اصلن برداشتن پول ھای رگ
کرد اين جنبه از شخصيت مکس را می دا  م پي ان دوران کودکی ھ طه مکس، عامل اصلی برھم. توان از ھم ی راب ورا  خوردن وداز و ِدب اليزابت(ی ن

ھه گاس که اصلن ھمين باشد که بازيگر نقش کودکی مکس در دھه. است) گورن مک ورا در د واِن ِدب تند ی بيست، و پسِر ج ر ھس :ی شصت، يک نف
ز را دک می سازی مرگ اين مکس است که با لودادن باند به پليس و صحنه د ش، نودل ورا برس به وصاِل دب تا  د  م، لب. کن فِر عمومی فيل ريز از اتمس

يايی، از چشم ھای رابطه ترين فصل در صميمی. حس عدم امنيت است د ماف بران بان وان رھ مز وود ی مکس و نودلز به عن يم مکس می/ ھای جي .ترس
به ان عمومی،  ه ترين نمودش در رنگ اين ترس و عدم اطمين وه ماي ه ای سکانس ی قھ دا است ی يھودی ھای محل تان، ھوي از در آخر. نشين داس ا ب حت

شد جايِی زباله کنيم که مکس واقعن خودش را زير آن ماشين جابه ھم باور نمی 1968ماجرا، در  نت می. ھا انداخته با م خيا ه تماشاگر ھ د مکس، ب .کن
ر نرمی نازبالش خانه گريز از اين دنيای خشن و وحشی، انگار در ھمان آرامش ده ب نی، لمي فوری در دست است ی چي با وا ا،  که می. ھ ی چيزی  دان

لم، لب بی. ھميشه ھمان است که بود ای في خرين نم ه آ ان است خود نيست ک حاکی از آرامش و اطمين دی  ز پس از دم لب. خن که نودل دی  رفتن از خن گ
 .زند وافور، درست رو به دوربين می

 
)ميثم صدر(زند ھا حرف می آماده-مارسل دوشان از حاضر
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يز ای لذت می ھايی با سبِک گفتگويی و محاوره حتماً کسانی که از کتاب. کتاِب جذابی است، گفتگوِی مارسل دوشان با فيليپ کولن ثر ن ن ا د، از اي برن

 !بشتابيد. صفحه 32کتاب را خانم ِ ليلی ِ گلستان ترجمه کرده و نشر ِ فرزاِن روز آن را چاپ کرده، فقط در . شان خواھد آمد خوش

 
 )نگين( و نيچه گريه کرد 
 

 "و نيچه گريه کرد: "معرفی برای نخواندن
 

 ١٣٨٣چاپ چھارم / نشر نی/ترجمه مھشيد ميرمعزی/نوشته اريش يالوم
 

اب از او می-اندک–منديد يا چيزھايی  کنم و اگر کسی ھستيد که به آرای نيچه عالقه وجه خواندنش را پيشنھاد نمی ھيچ کتابی که به ن کت د اي بی،داني  کتا
 .شويد کند و از خريدنش پشيمان می است که البد خواندنش حسابی عصبانيتان می

 
انه و برداشت ای از قضاوت ھمراه زنجيره پسند امريکايی قسمتی از زندگی نيچه را به ی اين کتاب به سبک رمانھای عامه نويسنده ھای ھای روانشناس

 .است حساب آورده ترين وجه زندگی و عقايد او به ی لوساومه را تاثيرگذارترين و مھم  و ماجرای عاشقانه عاميانه به تخيل درآورده
 

رای،که پولتان را دور نريزيد و اگر خواستيد حتماً بخوانيدش،ی ھشداری دوستانه  مثابه اين فقط پيشنھادی است به عد ب اول از کسی قرض بگيريد و ب
 !خريدنش تصميم بگيريد

 
 )اميرپويان شيوا( ھزارتوھای بورخس 

 ی احمد ميرعالئی ی خورخه لوئيس بورخس، ترجمه ھزارتوھای بورخس، نوشته

اش را به ترجمه» ی بابل خانه کتاب«کاوه سيدحسينی در آغاِز . زبان آشناتر از آن است که نياِز به معّرفی داشته باشد ی فارسی بورخس، برای خواننده
تاده ی مجموعه اين آشنايی از طريق ترجمه» .ما را با آثار بورخس آشنا کرد«رواِن پاک احمد ميرعالئی تقديم کرده که  اق اف ای از شعر و داستان اتّف

تاِن نياز از معّرفی که گفتم بی –شک معّرفی کتاب نيست  غرضم بی. اند گذاشته» ھزارتوھای بورخس«که نامش را به زيبايی  ی داس ست؛ ھدف معّرف
انم يکی از بی. که اتّفاقاً احمد گلشيری به فارسی برش گردانده و نه احمد ميرعالئی –است از اين مجموعه » زخِم شمشير« ن داستان، به گم نظيرتري

  .ست که با تم و مضموِن خيانت نوشته شده ھايی روايت

 
 )بھار ()دوزخ، برزخ، بھشت(کمدی الھی  
 

ام  ای سه آوای باربد مجموعه رزخ، بھشت(گانه با ن نه) دوزخ، ب ده روا ع برگزي ه در واق رده ک ازار ک ھای ھای موسيقی فيلم ای از مشھورترين تم ی ب
ه است ست که چيدمان آن تم موسيقی 20ھر مجموعه شامل . سينمايی جھان است وان مجموعه صورت گرفت خور عن ه فرا د ب .ھا و طراحی روی جل

 ! اش است بھترين» بھشت«ی  ھا را داريد، مجموعه اگر قصد خريد يکی از آن
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 ی آخر صفحه

 ماجرای يک ھمسر
 

 
 

 . اولين بارش بود. رفت خانم استفانيا آر ساعت شش صبح به خانه می
خواست در حالی که اش کند، چون نمی جا پياده خودش از فُرنِرو خواھش کرده بود آن. تر، سر نبش اتوموبيل جلو دروازده نايستاد، بلکه کمی عقب     

ه می شوھرش در سفر بود، زن دربان ببيند که جوانکی او را، سپيده ه خان اند ی سحر ب ه محض خاموش. رس شين، خواست فرنرو ب ور ما کردن موت
رد شدن به خانه ھمه چيز را عوض می استفانيا آر خودش را عقب کشيد انگار نزديک. دست او را بگيرد يرون. ک به ب ل  له از اتوموبي با عج ان  ناگھ

ه.  بود پياده به راه افتاد اش فرو کرده ھای تند و صورتی که در يقه با آن قدم. جا برود پريد، خم شد تا به فرنرو اشاره کند که از آن آيا اين يک خيانت ب
 آمد؟ حساب می

ود کليد ھمراه. دروازه ھنوز بسته بود و استفانيا آر انتظارش را نداشت      د. ش نب ه گذران يرون از خان شب را ب ام  د نداشت تم اجرا. چون کلي ام م تم
ه تا ساعاتی از روز می: ھمين بود و بس يا ب رد،  لن فکرش را می: تر بگوييم شد صدھا راه برای بازکردن در پيدا ک د قب ه چه باي رد ک د ک ن. کار کن اي

دازظھر بی. انگار عمدن اين کار را کرده بود! ھا کدام است حرف چون فکر می بع يرون رفت  د ب نه برمی کلي ه خا ام ب رد ش ه ک ردد، در صورتی ک گ
د پسرھای آن ی دوست چه شان و بازی ديده ھا پيش نمی ی دست آن دوستانی شده بود که از مدت چه بازی روه بودن يک گ ال  ه م ام. ھا که ھم خوردن و ش
شده ھمه. شب دير است که يادت بيفتد کليد نداری معلوم است که ساعت دوی نيمه... بعد رو  شق آن پسرک فرن ی اين چيزھا به اين خاطر که کمی عا
ده. تر تر و نه بيش نه کم: شان سنجيد ھای صحيح بايد چيزھا را با واژه. عاشق شده بود؟ کمی عاشق شده بود. بود ا او گذران ه شب را ب درست است ک
م اما اين عبارتی بيش: بود تفاده کني ساعت بازشدن.  از حد قوی است و لزومی ندارد که از اين واژه در اين مورد اس ا  ود ت ده ب ا آن پسر منتظر مان ب

ازش می گمان می. ھمين و بس. دروازه فرا برسد ردد کرد ساعت شش ب ساعت شش برگ ه  ود ک رده ب ه ک د و عجل ه زن ھم. کنن خاطر ک ن  ه اي ن ب چني
 . گشت تازه، آن روز شوھرش ھم برمی. آمد متوجه نشود که او شب را بيرون از خانه گذرانده است کاری که ساعت ھفت به خانه می خدمت

ظر می گاھی، که از ھر ساعت ديگر روز شفاف جا، در آن خيابان خلوت، در آن نور سِر صبح آن. دروازه را بسته يافت      به ن ه تر است و  رسد ک
ود چيز از پشت يک عدسی ديده می ھمه ا ب ه جان. شود، تنھ داخت اضطراب چنگی ب ش در خواب ھا پيش در تخت خواست از ساعت ش می دل. ش ان

ه طول اما اين حس بيش. خواست شوھرش نزديک او باشد و از او حمايت کند ش می دل. گاھی خواب باشد، در خواب عميق صبح د لحظه ب ر از چن ت
از. شايد فقط انتظار داشت آن اضطراب را حس کند در حالی که واقعن آن را حس نکرده بود: تر نينجاميد شايد ھم کم اين که زن دربان ھنوز در را ب
ه خون اما در آن ھوا، در آن ھوای صبح. کننده کننده بود، خيلی ھم ناراحت نکرده باشد ناراحت ش گاھی، در تنھايی آن ساعات، چيزی وجود داشت ک

ه. شد با او احتمالن کمی عصبی می: حتا از اين که فرنرو را فرستاده بود برود پشيمان ھم نبود. آيند ھم نبود آورد ولی ناخوش را به جوش می حاال ک
 . ش فرق داشت، کمی مثل دوران مجردی بود ولی از نوعی ديگر تنھا مانده بود اضطراب

ی. وجدان راحتی داشت. وجه از اين که شب را بيرون از خانه گذرانده بود، پشيمان نبود به ھيچ: کرد حتمن بايد اعتراف می      يا وجدان راحت ی آ ول
رده و علی داشت چون گام بزرگی برداشته بود؟ چون باالخره وظايف زناشويی چون مقاومت ک رعکس  که ب ين  ا ا ود و ي ار گذاشته ب رغم اش را کن

ا ھا را از خود می  بود؟ استفانيا اين چيز، ھنوز ھم وفادار مانده ھمه ست، ب ع حقيقت امر چي ه در واق پرسيد و اين ترديدھا، اين ترديدھا در مورد اين ک
د کار به حساب می خالصه اين که بايد خودش را يک خيانت. ش انداختند ای خفيف بر اندام خنکای صبح دست به دست ھم دادند و لرزه آورد يا نه؟ چن

ت و رف دمی عقب و جل تين ھای دست. ق د ش در آس دش بودن التوی بلن الی می. ھای پ م دو س ز فکرش را ھ ود و ھرگ ده ب تفانيا آر عروس ش ه اس د ک ش
ود البته در نقش ھمسری. کرد که به شوھرش خيانت کند نمی گاه ب ان انتظار پيوسته. ش چيزی مثل يک انتظار وجود داشت و به کمبود چيزی آ ی ھم

دی خارج که گويی حاال نوبت اش را پشت سر نگذاشته بود بل اش، انگار ھنوز دوران کودکی دوران مجردی ا از دوران کودکی جدي بود ت يده  ش رس
ند ای که در برابر شوھرش به او دست می از آن حس کودکانه. شود ا. داد جدا شود و باالخره خود را رودرروی دنيا و برابر با شوھرش احساس ک آي

 کار فرنرو بود؟ کشيد؟ و خيانت اين خيانت بود که او انتظارش را می
وه. ش را باال کشيده است ھای ای کرکره مقابل، کافه  روی تر، در پياده طرف ديد که دو ساختمان آن      ياج داشت خيلی سريع به يک قھ رم احت ه. ی گ ب

ا ماشين کوچک. سلمبه فکر کند نمی توانست در مورد او به کلمات قلمبه. فرنرو جوانکی بيش نبود. راه افتاد شب او را ب ن طرف و آن تمام  ه اي ش ب
ده در نقطه. تپه و امتداد رودخانه را مدام دور زده بودند تا وقتی که سرزدن سحرگاه را ديدند. طرف برده بود ور ش د و مجب کرده بودن مام  ای بنزين ت

ه بودند ماشين را ھل بدھند و مامور پمپ نزين خفت ند  ب دار کن ل شب. ای را بي ود ھای دوران مجردی شبی مث ار دعوت سه. اش ب رو، چھار ب ھای فرن
ه کرد برده و از آن يک بار او را تا زير پانسيونی که در آن زندگی می. ش به صدا درآورده بود زنگ خطر را برای جا تکان نخورده و مصرانه گفت

خواست به اين چيزھا آيا اين کار درست بود؟ بعدش چه؟ حاال نمی. استفانيا باال نرفته بود» .حاال ديگه دست از اين کارا بردار و با من بيا باال« : بود
د ر کن واب. فک ود و خ ده ب دار مان ام شب را بي ه ش می تم ا ب د، ي وييم آم واب: تر بگ ه خ ود ک ده ب ه نش وز متوج ی ش می ھن ت روح ون در حال د چ آي

ايتالو کالوينو
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ببرد خواب برسد تا درجا خواب ش به رخت کافی بود پای. ای قرار داشت غيرعادی برای زن خدمت. ش  وی آشپزخانه  ه کار يادداشت می ت گذاشت ک
بعدش چه؟ از. ش داشت آيا ھنوز شوھرش را دوست داشت؟ مسلم است که دوست. کرد رسيد بيدارش می شايد ديرتر، شوھرش که می. بيدارش نکند

 کردند؟ ی لعنتی را باز می پس ِکی آن دروازه. يک کمی. يک کمی عاشق آن فرنرو بود. کرد خودش سوالی نمی
د. خورد خان فقط متصدی کافه به چشم می پشت پيش. اره ريخته بودند ھا روی ھم انباشته شده و روی زمين خاک در کافه، صندلی      .استفانيا جلو آم

شد، می می. دانست کسی چيزی نمی. کرد ش نمی جا باشد معذب اين که آن ساعت غيرمعمول آن ده با توانست راھی توانست آن موقع از خواب بيدار ش
 .برد احساس کرد که از اين حس لذت می. داد جا نبايد به کسی جواب پس می تازه، آن. گاه قطار باشد و يا در آن لحظه از راه رسيده باشد ايست

ه. ش بود اش، حاکی از اعتماد به نفس لحن صميمانه» .ی تند، دوبل و داِغ داغ يه قھوه« : به گارسون گفت      جايی ک فه،  مرد آن کا ان او و  انگار مي
 . ای وجود داشته باشد گذاشت، آشنايی جا نمی ش را ھم به آن وقت پای ھيچ
سه گرم صبح« : و اضافه کرد» .شه گاه گرم شه، زود حاضر می بله خانم، يه لحظه صبر کنين دست« : متصدی کافه گفت      ردن خودم ھا، من وا ک
 » .گاه کردن دست کنم تا واسه گرم تر وقت تلف می بيش
 »...چه سرده« : اش فرو رفت و گفت خند زد، در يقه استفانيا لب    
اه می ای که سرپا در کناری ايستاده بود و از پشت شيشه مشتری. در کافه، مرد ديگری ھم بود      يرون را نگ رد ھا ب رزه. ک ا ل تفانيا برگشت و ب ی اس
ود. ی پشت کافه برانداز کرد انگار حضور دو مرد ناگھان او را به خود آورده باشد، با دقت خود را در آينه. وقت بود که متوجه او شد آن لوم نب ه مع ن

 . ش را از کيف بيرون کشيد و خودش را پودرمالی کرد ی آرايش جعبه. پريده بود فقط کمی رنگ. که شب را بيرون بوده است
ود گردنی سفيد ابريشمی و زير آن، کت و شلوار سرمه رنگ با شال ای تيره بارانی. خان آمد مرد کنار پيش      يده ب ی. ای پوش د ب ه کسی کن ه رو ب آن ک
 ».ھا ھنوزھا و قبلن: اين ساعت از روز، آدمای بيدار دو دسته ھستن« : گفت
د کم ش را روی او متوقف کند لب استفانيا بی آن که نگاه      رده. رنگی زد خن دازش ک ابی وران ن حس بود قبل ه:   انگيز و کمی ای داشت کمی رقت قياف

.رسند گی و حماقت می که پير شوند به حالتی روحی ميان فرزانه  آن  کنند و بی عادی، از ھمان مردانی که نسبت به خود و نسبت به دنيا اغماض می
تی... «      به او گف يدی و  نازی را د انم  که خ به خير: "و بعد از اين  بان» !"...روز  ه سيگارش را از روی ل حالی ک ه طرف  داشت ش برمی در  ب

 .استفانيا تعظيم کرد
 ».روز به خير«: استفانيا کمی تمسخرآميز اما نه خيلی تند، گفت    
 ».جاست رمز و راز ھمين" ھاست؟ جزو ھنوزھاست آره؟ آره؟ جزو قبلن: "پرسی از خودت می... «    
ی» طور؟ چه«: خواھد در بازی شرکت کند، گفت استفانيا با حال و ھوای کسی که فھميده باشد، ولی نمی      مرد موشکافانه او را زير نظر داشت ول

 . بيدارھا است» ھنوز«شد که او يکی از آن   ش مھم نبود حتا اگر معلوم می چيز برای استفانيا ھيچ
ه زنده ی شب فھميده بود که آن کسی است با فلسفه» شما چی؟« : با بدجنسی پرسيد      شخيص نمی داری و اين که اگر در وھل ين را ت ه ی اول ا دادی ب

 . خورد او برمی
رد و بعد لب» چرا؟ مگه معلوم نيست؟«: بعد کمی فکر کرد و گفت» !ھميشه جزو ھنوزھام! من؟ حزو ھنوزھام«: مرد جواب داد      ارش ک خندی نث

ان کمی آن. خواست خودش را دست بيندازد ولی حاال ديگر، فقط می ھان جا ماند و انگار دھ خ باشد آب د ورت داد ش تل بازی. ش را ق ه نقش  انگار ک
 ».شه مثل يه خفاش برم تو لونه ده، باعث می نور روز فراريم می«: پرتی گفت کند، با حواس

 ».ی اسپرسو ھم واسه خانم بفرمايين اين شير شما، قھوه«: متصدی کافه گفت    
 »ست؟ مزه خوش«: استفانيا گفت. جرعه نوشيدن کردن داخل ليوان و جرعه مرد شروع کرد به فوت    
م بزنه، اين اونه ولی آخه من ديگه چی رو دفع کنم؟ اگه يه مار سمی ھم نيش. کنه گن سموم بدن رو دفع می می«: و بعد گفت» .مزخرفه«: او گفت     

 ».شه که درجا خشک می
 .روی کرده بود شايد کمی در شوخی زياده» ...ين خدا رو شکر کنين سالم«: استفانيا گفت    
 .خواست بگويد داند چه می خدا می» ...گم تون می اگه بخواين به... دونم تنھا پادزھر من می«: به ھمين خاطر مرد گفت    
 »شه؟ قدر می چه«: استفانيا به گارسون گفت    
 »...ش بودم اون زنی رو که ھميشه دنبال... «: دار ادامه داد زنده شب    
ود نه، ھم. تر، جلو رفت طرف  رو، چند قدم آن در پياده. اند يا نه استفانيا خارج شد تا ببيند دروازه را باز کرده      م از. چنان بسته ب مرد ھ ن،  ين بي در ا

ن چيزی را. استفانيا از ھمان راھی که آمده بود برگشت و دوباره وارد کافه شد. ش کند خواست تعقيب کافه بيرون آمده، انگار می مرد که انتظار چني
 .ش را کشيد و رفت کنان راه نظر کرد و سرفه نداشت کمی مردد ماند، او ھم خواست برگردد، بعد صرف

د ش می سيگار مانده بود و دل بی» سيگار دارين؟«: استفانيا از متصدی کافه پرسيد      ه يکی بکش به خان ه محض ورود  ھا سيگارفروشی. خواست ب
 . ھنوز تعطيل بودند

 .ش را داد استفانيا آن را برداشت و پول. متصدی کافه يک پاکت بيرون کشيد    
به شکارچی. ش داشته بودند با قالده نگه. ش بپرد ھو روی نزديک بود سگی يک. به طرف در کافه رفت      ای را با تفنگ، خشاب و خورجين شکار 

 . کشيد دنبال خود می
 »!يه قھوه«: خان کافه گفت و رو به پيش» !پايين، فريزتّه، بشين ببينم«: شکارچی داد زد    
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 » يه؟ سگ شکاری! خوشگله«: کرد گفت استفانيا سگ را که نوازش می    
 . شد تا چيز ديگری اش ناشی می رويی مرد، جوان بود و کمی تندخو ولی اين رفتار از کم» .ست ماده. ئه يه اپانوئل برتون«: شکارچی گفت    

 شه؟ چند سال    -
 .پايين، فريزتّه، آفرين. ماھی داره ده    -

 »ان؟ ھا چی پس اين کبک«: متصدی کافه گفت
 »...رم يه کمی سگو بدوئونم آھا، می«: شکارچی گفت
 »دوره؟«: استفانيا گفت

 .شکارچی اسم محلی را گفت که خيلی دور نبود
 ...کار. گردم ساعت ده برمی. با ماشين يه دقيقه راھه    -

 .وگو بردارد خواست دست از آن گفت ش نمی کردند ولی دل با اين که از چيز خاصی صحبت نمی» .اون باال قشنگه«: استفانيا گفت
 ...اگه سگ بپره... ھا از مه ھيچ اثری نيست، ديد خوبی داره کوتاه داره و صبح ھای کوتاه ش بته يه، ھمه دشت خلوت و تميزی    -

 ».خوابم من اگه بتونم ساعت ده برم سر کار، تا ساعت نه و چھل و پنج دقيقه می«: متصدی کافه گفت
ن حال، اون خب، من«: شکارچی گفت باال  م خواب رو دوست دارم، با اي ودن، اون   ه خواب ب وز ھم قتی ھن المی داره، نمی م و يه ع م دونم، جذب ن، 

 »...ست ديگه کنه، عالقه می
ه کرد که آن جوان در پس توجيھات استفانيا احساس می ق، کين ه ش، غروری عمي ه شھر خفت اوت حس ای علي بر و لجاجت در متف ردن ی آن دور و  ک
 . کند خود را پنھان می
ما شکارچی وقت به يه«: متصدی کافه گفت نه تون برنخوره ھا، ولی به نظر من ش می. اين ھا ديوو ا، می واسه چيزی ن يان گم ھ ين جر سه ا دونين، وا

 ».گم ھاتون می صبح زود بيدارشدن
 ».کنم ش می در عوض من خوب درک«: استفانيا گفت

ه حاال مشغول تماشای استفانيا شده بود و به نظر می» .ھا ی عالقه ست مثل بقيه م يه عالقه دونم؟ اين چه می«: شکارچی گفت ای را رسيد آن اندک عالق
ون. داد ديگر از دست داده باشد که کمی پيش در بحث شکار از خود نشان می ا کن طرز تفکرش ت يا  ه آ بود ک ه  ه شک انداخت حضور استفانيا او را ب

 گشت خيلی فرق داشت؟ ش می چه او به دنبال بختی، با آن اشتباه بوده است؟ آيا خوش
 »...چين روزی کنم، يه روز صبح، مثل ھم تون می واقعن ھم ھمين طوره، درک«: استفانيا گفت

شه وقتی ھوا اين طوری خشک و خنکه خوب می«: داند چه بگويد، کمی مکث کرد، بعد گفت زدن دارد اما نمی شکارچی مثل آدمی که ميل به حرف
 .جا مردد مانده بود کشيد که برود بيرون ولی او ھنوز ھم ھمان سگ قالده را می. ش را داد قھوه را نوشيد و پول» .از سگ کار کشيد

 »ياين بريم، خانم؟ چرا شما نمی«: ناشيانه گفت
 »کنيم، باشه؟ ريزی می تو يه فرصت ديگه برنامه«: خند زد و گفت استفانيا لب

نه» ...باشه«: شکارچی گفت ند بھا ا ببي داخت ت ه دور و برش نگاھی ان رای گفت باز ھم کمی ب ه وگو می ی ديگری ب ا ن د ي د گفت. ياب خب، من«: بع
 . با ھم خداحافظی کردند و گذاشت که سگ او را با خود به بيرون بکشد» .روز به خير. رم می

د می. استکان ليکوری سفارش داد. کارگری وارد شده بود رد گفت استکان را که بلن ه سالمتی ھمه«: ک يدار می ب ه زود از خواب ب ايی ک شن،  ی اون
 .مرد چندان جوانی نبود و حال و ھوايی شاد داشت» .گل مخصوصن خانومای خوش

 ».به سالمتی خودتون«: استفانيا با مھربانی گفت
 ».کنه صبح زود آدم خودشو مالک دنيا احساس می«: کارگر گفت

 »شبا نه؟«: استفانيا پرسيد
 »...ھاش کنه مگر به گرفتاری ش مياد و به چيزی فکر نمی شبا آدم خيلی خواب«: او گفت

 ».کنم ھام فکر می ھا يه سره به بدبختی من صبح«: متصدی کافه گفت
ه صورت. چون که قبل از سر کار رفتن يه بدوبدوی حسابی الزمه - ل سيلی ب وای سرد مث ه و ھ رين کارخون ازی ب تون اونم اگه مثل من با موتورگ

 ...بخوره
 ».پرن ی آدم می ھای فکری از کله ھوا که به آدم بخوره مشلغه«: استفانيا گفت
 ».کنين بايد يه چيزی با من بخورين حاال که منو درک می. کنه قدر خوب منو درک می ببين اين خانوم چه«: کارگر گفت

 .خورم خورم، واقعن نمی م، نمی نه، ممنون -
 .ھا الزمه اين اون چيزيه که صبح -
 .ترم خورم، شما به سالمتی من بخورين، اين جوری راضی گم، من نمی جدن می -
 خورين؟ وقت نمی ھيچ -
 .خب، گاھی اوقات چرا، اونم شبا -
 .جاست تون ھمين بينين، اشتباه می -
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 ...کنه آدم خيلی اشتباه می -
داخت» .به سالمتی شما« اال ان ضافه«. و کارگر استکان اول و بعد ھم استکان ديگر را ب ه ا ن. شه دو ی يک می يک ب ون توضيح. ببيني ذارين برات ب
 »...بدم

ی خيال. کرد ھا اختالط می جا، در ميان آن مردان رنگ و وارنگ تنھا بود و با آن استفانيا، آن رای نگران ی ب ش جمع بود، اعتماد به نفس داشت و دليل
 .اين اتفاق، اتفاق جديد آن روز صبح بود. وجود نداشت

ده، دست. اند يا نه از کافه بيرون رفت تا ببيند دروازه را باز کرده گازی ش ور  رد ھای کش کارگر ھم خارج شد، سوار موت ه دست ک تفانيا. ش را ب اس
يد ردتون نيست؟«: پرس ينه» س ارگر روی س تی زد ک ه. اش مش ت. ای برخاست صدای روزنام پر دارم«: گف ت» .س ه گف ا لھج د ب داحافظ،«: و بع خ
 .استفانيا ھم با لھجه خداحافظی کرد و او رفت» .خانوم

دار، چه شکارچی و زنده توانست در ميان مردان، چه شب ی جديدش که می اين شيوه. تواند آن را ناديده بگيرد استفانيا فھميد اتفاقی افتاده که ديگر نمی
يان آن. چه کارگر بماند او را متفاوت کرده بود دن در م ين مان بود، ا ن  به پای خيانت اي ا  ين طور پ ھم ا ا، آن  م. شان ھ ياد ھ ه  ا ديگر ب فرنرو را حت

 . آورد نمی
 .زِن دربان او را نديد. تر وارد خانه شد ی ھرچه تمام استفانيا آر با عجله. دروازه باز بود

 
     

 1385ھا در شھر، برگردان مژگان مھرگان، کتاب خورشيد، چاپ اول،  ايتالو کالوينو، قارچ
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نِد. شدِن فضا نيست ايم و اين مفھومی جز کاھش زمان و کوچک فضا پانھاده -ما به دوران فشردگی ِ زمان م محصوِل فراي مفھومی كه ھم محرک و ھ
سطه در اين تعبير فرايند فشردگی و درھم تنيدگی فزاينده» شدن جھانی«. شدن است جھانی ه وا ه ب ان و فضاست ك ان صورتی از يک ی زم ی آن جھ
نه. ھای مختلف يافت ھای گوناگونی از اين فرايند را در عرصه توان جلوه می. ی جھانی را به خود مي گيرد دھكده اھش ھزي ان ك ان و زم ه مك ھايی ك

ل می ات تحمي ر ارتباط ده ب ل مقيدكنن ا و عوام ايش مرزھ د، فرس ان كنن ل انس دھای متقاب زايش پيون ی، اف اعی و فرھنگ ور اجتم ع، ی ام ھا و جوام
ين مصاديق گيری و افزايش نھادھای فراملی و بين ھای ساختاری و نھادی در سطح جھان و نيز شكل ھمگونی ی بخشی از ا اد و. اند  الملل ناخِت ابع ش

 .ست نظران علوم اجتماعی شناسان و صاحب ی مشترِک فن ی جھانی، امروز دغدغه وجوِه زمان و فضای درھم فشرده
حتی معرفت اجتماعی از آن جزای اصلی در ھويت و  ان و فضا عناصر و ا د جا كه مك ورد تأكي نش و فرھنگ م رای اصحاب دا واره ب ذا ھم د، ل ان
گر. ناپذير از ھويت اجتماعی است، نيازمند وجود مرزھای پايدار و كمتر نفوذپذير است احساس متمايزبودن از ديگران كه جدايی. اند بوده ان دي ه بي ب

ن كارويژه. كند ھای خاص فرھنگی و اجتماعی را بيشتر می تبع آن فضا، امكان تمايز و تعلق به گروه مرزپذيرِی مكان و به ون ھای ھويت اي بخش اكن
ی است بندی زندگی اجتماعی بدان در حال تغيير است؛ مكان ه. سان كه در جوامع سنتی مشھود بود، در حال دگرگون نای آن نيست ك ه مع ن ب ه اي البت

ی ميان مكان با ھويت ای كه پيش روی ماست تحوِل رابطه اما مسئله. برد شدن مكان و محل و سرزمين را از بين می عصر ارتباطات و فرايند جھانی
يد. ای جديد است شدن به رابطه ی سنتی ميان فرھنگ با قلمروھای جغرافيايی در حال تبديل رابطه. و معرفِت انسانی و اجتماعی است ِت جد در موقعي

چه آن. كنند ای پھناور از فضا و زمان با يكديگر رابطه برقرار می اند و در گستره ی زمان فراتر رفته ی تنگ و محدودكننده ھا و جوامع از دايره انسان
.ی گذشته است ی مستقيم و ساده ای پيچيده و دوسويه ميان انسان امروز و محيط فرھنگی و اجتماعی او به جای رابطه روشن است، جايگزينی رابطه

.ديروز زمانی بود خطی. وجود آورده است ست كه عصر ارتباطات را به خوبی برای ھمگان روشن نيست، عمق و انتھای تحولی چه ھنوز به ولی آن
اِن بی‘ ای مشترک داشت؛ مند كه ھر فرد در درون گروه اجتماعی خويش از آن تجربه زمان مكان ا زم د آن تمايزھاست ام روز فاق اِن ام فضامند. مك

ای شدن زندگی اجتماعی و فروريزِی مرزھا، انسان و جامعه كنونی را در كنار انسان اً دني ه مجموع ھای پرشمار و جوامع ديگری قرار داده است ك
ن عصر. ھا را خواھد شست و جور ديگر خواھد ديد را بداند و ببيند، چشم ھر كس از اول اين. اند متفاوتی را ساخته اوت اي ا و ماھيت متف اما اگر مبن

 . را نديد و ندانست، به سردرگمی خطرباری گرفتار خواھدشد
شناختن نسبت اعی رخ داده است ھای جديدی در اين راه، يكی از نيازھای نخست دوراِن ما  نه و اجتم حوالت فناورا ه در ت الِب. ست ك دانيم انق اگر ب

اكنون نه. آفرينی بپردازيم ی بھت و حيرت به نقش توانيم خارج از حيطه ارتباطات زندگی ما را چگونه تغيير داده است و تا كجا تغيير خواھد داد، می
ده انديشی بی مجاِل تماشاگرِی منفعالنه است و نه زماِن محال نه. فاي د در ميا داِن دگرگونی باي ق ی مي رای تحق يم و ب بازيگر باش انی،  ھای پرشتاِب جھ

 .ھای خويش با گذشته و حال بکاھيم بھتر از فاصله
ديم ھا بيانگر ضرورت از بين بردن فاصله ين واقعيت سخت نيازمن م ا ه فھ ان است و ب يدگی مك ه] …. [ھای ناشی از فشردگی زمان و درھم تن ا ب ام
به سرعت ايم كه می بايد بدانيم كه به دورانی گام نھاده. نگر نيز از اين كار نياز داريم  دركی نمادين و آينده توان به سھولت و به سرعت توانا شد و يا 
اد و سھولت در ورطه اتوانی افت د است. ی ن ده از فرصت و تھدي يش رو آكن اتی از منظر فرصت. دوراِن پ اطی و اطالع يد ارتب ارادايم جد ه پ اگر ب

 .ھا تن سپاريم چه در حال وقوع است، ھمه تھديد ببينم، بايد به رشِد فاصله ھا اميد بنديم؛ اما اگر آن توانيم به كاھش فاصله بنگيريم، می
 
د داد؟ زواِل فاصله«ی دکترھادی خانيکی بر کتاب  بخشی از مقدمه* ير خواھ ا را تغي دگی م ارن/ »ھا؛ چگونه انقالب ارتباطات زن /کراس فرانسس ک

 1384/ رسانی دبيرخانه شورای عالی اطالع/ ی نصراللـه جھانگرد و ھمکاران ترجمه
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 شکستم... گردو 
 

 
 

د؟؟؟(جان، رخساره خانم  خانم : تصوير مبنا رای خاطر عشق1متول ز، ب پدربزرگ ، تبري ه  رار اش ب ه شيراز ف ز ب ياری، از تبري مان، بھادرخان بخت
 .گان آن لعبِت ترِک شيرازی جسوری ھستيم که تاب دوری نياورد ما نواده: تو) کند می
 .صبر بايد، صبر... گردو؟: من
 

 توانی؟ می. ترک کن کودکی را: آغاز
 

ھران. من و تو پشت نيمکت، لب بر لب ھم: زده در قاب تصوير ابدی ِ يخ تو شيراز من ت م زن عمو. ام و  ل چش رای عم خانواده ب ا  و ب ه(ت بيست و ن
ايم شوی با من می. ی تابستان است و شور قايم باشک عصر عرق کرده. ايد تھران آمده) ساله، معلم کالس سوم دبستان ی پشت نيمکت ق ه. آي دايم ک پي

نال، وقتی داری می. ای چقدر زيبا شده: گويد به من آينه می. روم توی خانه می. ھايم داغ شده زنند، گونه ام را که می کنند، ُسکُسک می وی ترمي روی، ت
 .عرق کرده است) يم(ھايت کف دست

 تا کی؟. ... شکستم: تو
 

گی ِ انتھای رشته گويد که ميان ما، غير از دشت کوير و لوت، کشيده ی جغرافيای کالس چھارم دبستان به من می نقشه: ای زيباشده ی مدرسه دختربچه
 .اند ھای زاگرس ھم سد شده کوه
 

و دور. اند جان و بھادرخان را گرفته ھا، ھمه دور خانم ی ھفت سين شيرازی کنار سفره: تصوير غبارآلود ذھن ما من و تو روی يک صندلی، دست ت
نی تو به من کمک می. نويسيم تکاليف نوروزی را با ھم می. کنم فشارش را، گرماش را ھنوز حس می. ی من است شانه دد ھايت می چشم. ک دون. خن ب

 .ی مدرسه و فردايش کم بود، دوری تو ھم بار اضافی شد در، غصه به سيزده. ام و زيبا دانم سرخ شده آينه ھم می
 .يک روزی. ام روشن است دل... گردو؟ : من
 

 .گوش به زنگِ ھر خبری و اثری و نامی و نسيمی که از شيراز بوزد: ی رو به جنوب غربی پنجره
 

ھن اما ما که رسيديم شيراز جھت خاکسپاری، من يقه. درست. رخساره خانم گريه زياد داشت برای مرگ بھادر خان: عدو شود سبب خير از پيرا ی ب
جان، صدای توشمال. ی من در چادر توری مشکی را سياه تو را ديدم و تو اندام کشيده ر ھا می شب ھفت آقا ان ب م و زب ام ھ ام در ک و ک د و من و ت آم

ی ھای تو کاغذ امتحانی بود و نامه نامه. نگاری بود ی نامه تاب، وعده بی قرار و بی. زبان ھم بوديم اف صورتی و زرد و آب ال. ھای من کاغذھای لف م
 .جا جوھر دوانده از خيسی اشک چشم مال من چھار پنج صفحه، جابه. تو يک صفحه، کش آمده و سعی کرده

 .فرار کن. دارند» ت«تھران و تبريز ھر دو ... شکستم؟ : تو
 

 .دان شوری ندارد نمک در نمک. چی زنگ بزن پست: گوش به زنگ
 

ه. دانشگاه اصفھان تو را پذيرفت: ھای عزيز من کتاب شيراز ب از اصفھان از  وی ب ا جل خری ت ھی ب ه بخوا م ک اب ھ ران و کت ه تھ تر است نزديک ب
شيق دانشگاه، ديگر چه نيازی به آن ھمه نامه داريم تا رسوايی ا توشمال و عا ار ب ترک و بختي دان  وی آن تک و مان را بر بام خان د و ديگر ت لر بزنن

 .مان درھم ھای عرق کرده مان را فرو بنشانيم با پيچ انگشتان دست توک ديدارھای نسبی و سببی نشود التھاب
 .آيد بوی تو می... گردو؟: من
 

 .گنجد در واژه نمی. سرانجام: چشيدن لذت رسيدن
 
ده ياس سياه برازن باس  اج من ول سپيد ت تو ھای  دان: ی  ران حنابن م و در تھ شيراز دامادِکشان داري به فرمان بزرگ. از  ج و گوش  تو گي ھا من و  .تر

د گذارد و می رخساره خانم دست بر سرمان می شيرينی فاصله را می: گوي ت،  يديد عاقب ه رس د حاال ک ه. فھمي ی و سمعک ب ه حساب فرتوت شتيم ب گذا
اس و فيلم ای عک ان از اُردھ ای او و گيجی خودم ه ج ا ب واس ج ر گوشی و ح د و فک م را آغوش بگيري د ھ ا بروي د و آن ج ا بخندي ن ج ه اي ردار ک ب
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 .ھمآغوشی شبانه
 شود؟ باورت می. ... شکستم: تو
 

 .َجَوند بختی را می ھای روزمرگی قالی خوش آھسته و آرام ِکرم: چيزی که نفھميديم
 

ه. دانيم ھر دو می. اين طور که قرارمان نبود: ھای ما فريادھا و اشک ين وقت ياد گرفت ه ا يک وجِب بين ام ک ا  اق و اشک ھ م يک ات ان را کن ھايم را م
اوری تو ھم ياد می. ی پيراھنی ِ مبل ِھال سوغات ببرم برای رويه ه. گيری که تا سپيده نزده، پای از درگاھی خانه به داخل ني اد خواھم گرفت ک من ي

ه کشتی ی مادر بروم و تو ياد نگرفتی که انگشت کوچک به رسم قھرکنان خانه رويم ب .ات را قالب انگشت کوچک من کنی و تکان دھی تا فردايش ب
 .ی پدری من فرستی خانه تو اما زن عمو را می

 پس کو آن ھمه؟... گردو؟ : من
 
 .فکر چاره باش. ھا را بينداز دور اين: ی ميان سنت و مدرنيته دّره
 

خالص ه: تير  رده گري بل ک کرده. ام ھايم را روی م ا حبس  توی ديوارھ وی يک راھروی شلوغ. ايم ھر دو ساکت. ای فريادھايت را  روی نيمکتی ت
به داوری خانم جان، رخساره خانم می. کنيم دانه دانه امضاھايی را که کرده بوديم، پاک می. ايم نشسته د. آيد  د باش ه نگاھی می. زن، داور نباي دازد ب ان

 .مانيم و ما روی نيمکت، نزديک و تنھا می. رود دھد و می ما و سر تکان می
 .زدم سرتو شکستم...شکستم: ما
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 آيی تو می
 

 
 

ول صمد راه است به اين فکر می. ھاست عشق صدای فاصله به ق و را لمس. کنم که از دل من تا تو چند نفس، چند کفش آھنی  ا ت ن دورھ و من از اي
اه ھايی که کنار پنجره می وقت. انگيز است اينکه دور باشيم و در ھم ذوب شويم برايم ھيجان. فھمم تو را می. کنم می اييز را نگ ان زرد پ ينم و درخت نش
ين فکر کشم به اين فکر می کنم و چای عصرم را سرمی می ه ا د را دوست داری؟ ب گس احم م چای  ھم عطر و طع تو  يدار؟  ا ب ی ي کنم تو االن خواب
د نشينی کنار پنجره کنم تو ھم می می اه بع ود، چای ھايت خواب ھايت پريشان است و چشم ازظھر در حاليکه مو ات عصرھا بعد از چرت کوت ات را آل

 سربکشی؟ ھان؟
 

ی ودم حرف م ا خ اھی ب ی. زنم گ و حرف م ا ت نی ب وز. زنم يع ی راه در فروشگاھی بل بز و آب ودی راھی را   س و ب ر ت ن اگ م حتم ودم گفت ا خ دم و ب دي
تی شدی به من می ھا روی پا بند نمی کردی و در حاليکه از ھيجان يک لباس نو مثل بچه ھا را پرو می بلوز. آمد راستی چقدر به تو می. خريدی می :گف

ا  می کردم که کی انداختم و به اين فکر می نه؟ من ھم نگاھی سر تا پايت را می. ياد ھميشه رنگ سبز به من می ای ب ن بت زيب شود به خانه برسيم تا اي
د ادش درآي ه فري م ک م فشار دھ در در آغوش ائو. احساس را آنق دانت مزه و در حاليکه شکالت کاک ر دن وز زي زه می ات را ھن م م نی طع اش را روی ک

 .ھايت با من قسمت کنی لب
 
ا نمی گاه کلماتم را بی دانم ھيچ می. نويسم برای ھمين برايت می. فھمی دانم که می می.  ھمه روياھای من نيست اين ا در کاغذ رھ نی اعتن حس من را. ک

 .سرشار از لمس تن من. سرشار از خواستن، سرشار از بودن. شوی کشی و تو ھم آن دورھا سرشار می ھا بيرون می ی اين جمله از ھمه
 

مرد ايم و صبح روز بعد خماری باده چندين بار با ھم مست بوده. ام چندين بار در روياھايم با تو تا صبح بيدار بوده رده ی  ھم تحمل ک با  .ايم افکنش را 
شيده. ام چندين بار با تو سفر رفته ا را گوش داده ايم و صدای موج کنار ساحل دراز ک م ھ ته. اي انو نشس و پشت پي برای ت ار  دين ب ه چن دين قطع ام و چن

ه کنم روزی می گاھی فکر می. ام برايت ساخته سرت باشکوه قطع ه در يک کن قانه رسد ک نم؟ ی عاش ديم ک تو تق به  اال آن را  وازم و از آن ب و را بن ی ت
 .دھند اين روزھا ھای تنھای من ھم بوی تو را می نت. شب خواھند گريست ھای سرگردان و عاشق من آن ی ھا با ملود حتمن خيلی

 
يز از اين فاصله. جويم آلود تو را می درپيچ مه ھای پيچ از اين جاده. بويم ام تو را می از اين دور، از اين فاصله، نازنين ره تم ل نق ام و مث غرق ابھ ھای 

تو را در پس. جا ھمراه من است صدای تو مثل حضورت ھمه. حتا منی گرچه دوری و من  ا  و ب م می کوچه ت ايی دل دم می. فھمم ھای تنھ و ق ی و ت زن
 .خندی گيری و می گاھی دلم را نيشگون می

 
ورد ھنگام نوشته ھايی که برايت شب ی نامه تو را دوست دارم با ھمه. رسند ھايی که به تو می ی اين جاده تو را دوست دارم با ھمه قتی موزيک م ام و

ه ی عالق ه. کنم ات را گوش م تی عقرب ل چرت منقطع دم صبح وق و را دوست دارم مث رم می ھا سربه ت د س ه. گذارن تانم ک ل دس و را دوست دارم مث ت
رده ات و خنده ام به عکس ی لحظاتی که زل زده تو را دوست دارم مثل ھمه. اند ام را اين روزھا آرام آرام درک کرده تنھايی ای محو دھانم را خشک ک
د ی تنگ يادت می ات در کوچه ھای خاطراتم صدای خنده دانم روزی از پشت اقاقی می. کنی پايان است، اما تو تمامش می فاصله بی. است د. پيچ ه امي ب

. دانم دانم می آيی، می تو می. ی روياھايم ببينم ات را پشت فواره زنم تا سايه کنم و به در زل می آن لحظه، ھر روز حياط دلم را آب و جارو می
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 عاشقيِّت فاصله
 

 
 

تند ی عاشقی طور که مثالً بوسه، خنده، غم يا به آغوش کشيدن وسيله ست؛ ھمان فاصله، ابزاِر عاشقی ه. کردن ھس قانه از دوری تجرب ھا و اشعار عاش
ماً جای. گرفتن و باز آمدن و وصال لبريزند و نزديکی و رفتن و فاصله ه الزا تداول و ن اقض را از فاصله پايين، سه روايت و تفسير م ا متن ی گزين ي

 .ام عاشقانه آورده

××× 

 ی مرھم فاصله به مثابه -1

 
دن تجربه کرده –شايد  –ايم و  اند و شنيده بسيار پيش آمده، گفته ير مان امی نيست، مگر دور شدن و د شِق عشق: ايم که درِد عشق را التي -کف-از-عا

ان می ا سفر درم وِق بی داده، درِد عشق را ب ا دوری از معش د ت اطره کن د جز خ ويد و نمانَ ا را بش ان، يادھ ذِر زم ا و گ ه گاه وف اه می ای ک د و آه و گ آي
ھا می. رود افسوسی که می ه از شھِر ياد ا . رود عاشق نه تنھا از شھر معشوق، ک ه«او ب خاطره کول ه فاصله» باری از  ندوه، از حادث تِن ا رای کاس ب

می زده فاصله را مرھمی می عاشِق غم. گيرد می ا جسمش را  چه بس ه  ط روح ک ه فق ه ن د در –سفر و دور شدن . آزارد بيند بر زخم و داغی ک ھرچن
از عشق» ی اين شھر توی ھر گوشه«بينند و  جا، يادگارھايی از معشوق می ست که بر در و ديوار شھر، ھمه درمان عاشقانی –نمايد  آغاز دشوار می
 . اند وفايی کرده و به ھر شکل اکنون از ھم جدا افتاده اويی که به ھر دليل، عشق عاشق را نپذيرفته يا بی. او يادی دارند

 
 ی درد فاصله به مثابه -2

 
ِق دل. که مجاورت و نزديکی ھم معنايش بھبود نيست کما اين. کند دردی را دوا نمی –دورشدن و ديرماندن  –انداختن  فاصله ه در چه بسا که عاش باخت
ک رای او تنگ می نزدي ش ب وق، دل ود و حس می ترين فاصله از معش ن فاصله ش ه اي د ک اد است کن م زي از ھ ب، ب دگاِه آن. ی قري ه دي ت است ک وق

ون رخ می مپوزيوم افالت توفانس در س ه زن  آريس ه ن ته ک م از آدمی وجود داش ّومی ھ ِس س ار جن ه انگ د ک ن  –نماي د زمي رد  –فرزن ه م د –و ن فرزن
ه  –فرزند ماه  -» مرد زن«که  –خورشيد  بوده و گون مل  نه –زئوس . ای از پيوستگی کا ن گو ا اي د  ت تاخی نکن يبی را« –ی آدمی گس ه س ان ک ھمچن

د مرغی را با مويی دو نيم می برند يا تخم می داخت» کنن ه فاصله ان ن دو نيم رد و بي م ک به دو ني ّوم را  ن جنس س ھر نيمی در. اي ه  ن است ک ن چني اي
م پيوستن و گيرند و آرزوی ديگر را در آغوش می زنند و ھم آن دو نيم بازوان را به ِگرِد يکديگر حلقه می: آرزوی رسيدن به نيم ديگر است به ھ شان 

ط در فاصله. توانند به قدِر وقتی که در پيوستگی کامل بودند، لّذت ببرند شان نمی وقت از در کنار ھم بودن اّما ھيچ. شدن است يکی ه نه فق يد، ک ھای بع
.تنگِ معشوق است عاشق، دل –در حضور کامل  –ترين فاصله ھم  در نزديک» .داد از اين دارم –ای ھست  ھميشه فاصله«ترين شکل،  در نزديک

 
 ی لّذت فاصله به مثابه -3

 
ده عاشق گاھی برای اين اْل گمش ند، او را در خي تر حس ک ر و از فاصله ای می که لّذت نزديکی به معشوق را بيشتر و بھ انی دي د از زم ه بع د ک ای بين

برای عاشق، با فاصله بازی می. دور، به دست آمده تا ھربار که او را نزديک خود بيابد، لّذت بيشتری از مجاورتش ببرد ه منبعی  د و فاصله را ب کن
لّذت می. سازد لّذت بدل می ند؛ ھم او، با ايجاد متناوب درد دوری و لّذت نزديکی، از فاصله  وپ و دورشدنش و چنان آفري داختن ت ه کودکی از باالان ک

دا می تو را گم می«: شود آمدن و در آغوش گرفتن آن سرخوش می پايين ھر شب  کنم ھر روز و پي ا می سان خواب بدين/ کنم  تو زيب ا  ا را ب ھر ھ کنم 
 . »شب
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 گارمان
 

 
 

 .سادات امانت؛ که وقتی آمدی بدانی کجا پيدايم کنی جا را گذاشتم پيش اشرف ی اين آمديم، نشانی و نمره کرديم  کشی  مان که اثاث ی قديم از خانه
 ...ھمه سال ای بعِد اين آمده. زند شمايی مان گارمان می که ھرشب زير پنجره کنم اين دارم خيال خوش

 
 .»آکاردئون«ست شبيِه  سازی» گارمان«: ن.پ

النگ شات

ی ھزارتو مجله
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 خدمت بيگم خانوم
 

 
 

 .ھا از شه بود اين ھمه آوازه"داني كه ھرچه به من وارد آمده از كشش آن سر بوده  خودت مي
ار ي اختي دار داده شد ب ژده دي ه ھشيار، م ودم و ن نه مست ب دار،  در خوشترين ساعتي از ساعات و بھترين وقتي از اوقات كه نه خواب بودم و نه بي

 :گفتم
 !يا رب اين حرفست يا سحر حالل؟

 ھاتف آورد اين خبر يا جبرئيل
 :آن قدر حالم دگرگون شد كه از شوق لقاء ندانستم پا را از سر، سر را از پا، دستار به پا بسته، موزه بر سر گذاشته مترنّم شدم

 غنِّ لي يا منيتي لحن العراق
 ...ابركي يا ناقتي تمَّ الفراق

ده باشد يده مان ر او پوش ما را مذمت. حال ما چنان است كه از اھل مدرسه و ھمسايه و قوم و خويش كمتر كسي است كه اين راز ب وا حاالت  ھل تق ا
 .اثر دوري است از آن روي مبارك. ھا به اختيار نيست دانند اين كنند و نمي مي

 "دست بردار از اين ھوا: "آقا سيد احمد از اھل زھد و تقوي آمد پيش ما؛ فرمود
 "يار؟ بينم و نه خواستش را، چه فايده دارد زندگي بي در خود نه توانش را مي:"گفتم

 "سر حلقه عشاق اصبر الصابرين است. الاقل اُستر ذھابك و ذھبك و مذھبك؛ كتمان محبت در شرع منور مستحسن است:" فرمودند
 "ھا جداست؟ اي مذھب عاشق ز مذھب خواني نخوانده اخبار مي: "گفتم

 "ز عشق تا به صبوري ھزار فرسنگ است:"به تاسف سر تكان داده فرمودند
 .تا رفتند نشستم به سياه كردن اين كاغذ

 . باشيد و ھم ما افتيد تا ھم شما ثواب زيارت برده دل به ما بدھيد و راه بي. تان بر نگردد از اين سفر مشغولم به دعا گويي كه اراده

حسين واقف محمد
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 فصل
 

 
 

 فصل اول
ال. صدای موزيک را بلند می کنند. گاھی می خندند. با ھم حرف می زنند. مردھا جلو اند. عقب ماشين نشسته ام ه م بانی ک ه ز ردد ب راننده بر می گ

نی آره ه يع د. من نيست می پرسد موزيک را دوست دارم؟ سری تکان می دھم و لبخندی ک م چيزی نمی گوي ه دل ا ت م نيست. ام نی اصال مھ من. يع
ه ھای. از استخوان مچم شروع شده و رفته باال، تا زير انگشتھايم. به رگھايی که بيرون زده. به دستھايم نگاه می کنم. چيزی نمی شنوم ل رودخان مث

 .کوچکی که آخرش به جايی نمی رسند، تھشان ول شده
اه می. سرم را تکيه می دھم به شيشه. مرد با زبان ديگری که آن ھم مال من نيست حرف می زند. تلفن زنگ می زند. مردھا می خندند بيرون را نگ

ه. کف دستھايم پوسته شده. او فکر می کند آره و من فکر می کنم نه. مرد می گويد زنده ای؟ سر تکان می دھم. کنم روی پوسته ھا دست می کشم و ب
 .بچه ای که پشت سر گذاشتم فکر می کنم

ه زن. مرد دارد از خانه اش می رود پيش زن. شام تولد است. مرد می گويد برای شام شايد برسد. تلفن زنگ می زند من دارم از دور می روم. خان
 به دورتر
می شود. شايد بچه پشت سر مانده ھم گشنه باشد. مردھا گشنه اند، ھميشه گشنه اند. می ايستيم شنه ام  ردد . من ھم گ می گ ا  .چشمم روی خوراکی ھ

 اما نمی خورم. يک کيک می خرم
تيم. رگھايم بی رنگتر می شوند و زير پوست گمشان می کنم.پوسته ھای کف دستم محوتر می شود. دورتر می شويم ا. کنار پمپ بنزين می ايس مردھ
 می گويم سالم. مرد وسايلم را می گيرد. می گويم خداحافظ . وسايلم را بر می دارم. من ھم. پياده می شوند

 
 فصل دوم

رم می شوم. آرام روی دستھايم با انگشتانش ردی می کشد. مرد موزيک می گذارد. جلو. توی ماشين نشسته ام م. گ د می زن سرم را تکيه می. لبخن
نم. حاال رودخانه ھای کوچک به ته می رسند. دھم به شيشه می ک چيز فکر ن ه صدای. نه به بچه پشت سر گذاشته ، نه به راه دورتر شده ، به ھيچ  ب

ارم رد می شوند. بادی که می آيد و به دستھای آرام بخش فکر می کنم  ا از کن ر می شود. درختھ دم . آسمان تاريک ت جا.چشمھايم را می بن من اين
 .ھستم

 
 فصل سوم

ند . توی پمپ بنزين ايستاده ام د. منتظر مرد ، شايد ھم مردھا، که بياي ده ان ند. نيام ر کن رار است دي ايد ق تم. ش ند. می ايس وده. سوز می ز انتظار بيھ
ا. نمی آيند ، می دانم ، کسی مرا نزديک نمی برد. است  ته ، حتم سر گذاش ا ول می شوند و بچه پشت  ه ھ ند ، رودخان می گرد بر  م  م ک پوسته ھا ک

 .بايد بروم. مرد نخواھد آمد. اگر بايستم يخ می زنم. چشمھايم اشکی شده. گشنه است
 

 فصل چھارم
ن. مور مورم می شود. تا پشت در می روم و می آيم. چشمم به ساعت مانده به تلف شايد. اگر اتفاقی افتاده باشد چه؟ دستم می رود  انزدھم است  ار پ .ب

ا. از آنجا که مرد مانده است تا اينجا که من مانده ام، بايد زودتر می رسيد. حساب می کنم.گوشی را می گذارم سرجايش ه ھ .باز زل می زنم به عقرب
...می خندم. مرد آمده . از چشمی نگاه می کنم. يعنی مرد دارد آرام می آيد؟ صدای تقی می آيد. زمان می شود راه بر سرعت. دوباره حساب می کنم

 
 فصل پنجم

. مرد می رود
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 قرار
 

 
 

اد بزنی و آن طرف يکی دست حد و حساب باشد، به پھنای يک اقيانوس که تو اين فاصله قرار نيست بی ه جا بايستی فري د و چشم تنگ ک ايبان کن  س
ه تذھيبش. فاصله شايد يک ديوار باشد، يک وجبی بين تاريکی و روشنايی، بين مرگ و زندگی، بين حبس و آزادی. ببيند سالمت را واری سرد ک دي

ای. ھای روزھای رفته است تا رھايی از اتاق تاريک و ديوارھای گذرناپذيرش خط چوب ديوارھايی که قرار بود به حکم اراده نباشند و قرار بود به پ
 .حاال يک دم و بازدم آزاد در بند يک وجب ديوار. آن حرف جان بدھی، به سلول رفتن که سھل

 
ال ه درازای س د، ب ی باش رار نيست طوالن ی و دو فاصله ق زار و سيصد و س رداد ھ ه م ردد ب ار برگ ر ب ه ھ ی ک ن فاصله تنگ. ھای جوان تر از اي

ر. يک لحظه ميان بودن و نبودن، ميان خواستن و نخواستن، ميان دوست داشتن و نداشتن. ھاست، شايد يک لحظه حرف م کمی بلندت اھی ھ ھر از گ
ا فاصله آنقدر که صدايت از اين سر سيم سينه. از اين دت ت ای گوشی آتش بزن ردد و صدای اشک پ طرف و جوابت برگ اند آن  خيز خودش را برس

 .کندن چند ذره سرگردان بين دو سر سيم تعيين کند ميان بودن و نبودنت را جان
 

.به خصوص آن اواخر کار که قرار است به قضاوت بنشينند که چه گذشته است. فاصله قرار نيست بين دو باشد، شايد بين يک باشد، بين يک و خود
ی اکرده آن آخر که بايد چند قدم دور شد از خود، شد ناظر بيرونی، شد يکی ديگر، شد قاضی ب کرده و ن ه تصميم و  ان آن ھم رار است مي ه ق رحم ک

ين. بگويد خوب بودند يا بد که بعد بی اينکه معلوم باشد تکليف کفايت آن چند قدم يا اعتبار قضاوت، برسند به مرحله ديگر و پند دھند ديگران را که ا
 .شود و چنان و مبادا و ھيھات اند و چنين می راه را پيموده

 
ميان زندگی يکی و زندگی آن ديگری، ميان باور اين و باور آن، ميان سادگی اين و بالھت. فاصله قرار نيست ميان دو ذات باشد، شايد بين دو معنی

آيد که قرار است يکی حق باشد و آن يکی باطل و آيد، به کار خون ريختن می اين آخری به کار بحث می. حتی ميان خدای يکی و خدای ديگری. آن
ه زيرلب می. تر حکم به ارتداد باطل خواھی داد و خونش حالل پس ھرچه اين فاصله را بيشتر تعريف کنی ساده ين، خون آن کس ک د بگذر از ا گوي

 .کدام فاصله، با کدام حکم ھم حالل
 

ند خاطره ندار و. فاصله قرار نيست متر داشته باشد، يا معيار، چنان که دو  رای ت شايد ب ه غروب  نده ب تاب کمی ما ر آف پاييزی زي خاطره آن عصر 
و افسوس. خش برگ باشد و صدای خنده و برای او گرمای دست و نگرانی پايان آن غروب خش رای ت د و ب دی بمان خر لبخن ر لب او دست آ .شايد ب

ه حسرت امروز شايد افسوس که نگران پايان غروب نبودی، شايد افسوس نشناختن آن نگاه پريشان و پرمھر که گويی فاصله ه ب ان ک وده آن زم ای ب
 .رسيده

 
. فاصله قرار نيست باشد، حتی حاال که ھست

ميرزا پيکوفسکی
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 خواری فاصله ی  شده فراموش حکمت 
 

 
 

 

 .خورد خوار برای بزرگ شدن بايد فاصله می غول فاصله بچه
 .دنيا آمده بود از ھمان اولی که به.دانست اين را خودش غريزی می

 
ايش.کرد ھا را با پوستش جذب می فاصله.خوار دھان نداشت فاصله غول بچه تی راه.با پوست کف پ ا را درمی وق ا ی خاک را ھ د و سرما و گرم نوردي
 .شد نمی رفت و خسته  می روزراه چشيد و شبانه می

 .تواند آنجا بماند و خوشبخت بشود جايی و می رسد به کرد وقتی يک فاصله را طی کند می اولش فکر می.ی اول فھميد البته اين را بعد از چند فاصله
 

بود اولين فاصله اد ن خم درآورده.ای که درنظر گرفت چندان زي که سر از ت ايی  نی از آنج ه يع ا چشم ب که ت ادرش برسد  ه م ا ب اد ت ود راه افت د ب ھم بزن
 تواند آنجا بماند؟ ھايش پرسيد می کرد و با چشم کمی بّروبر به مادرش که صورتش حاال درست جلوی دماغش بود نگاه يک. بود رسيده
 .باشد توی تخم  انگار که برگشته،شود تر می اما اگر بماند ھر روز کوچک و کوچک.تواند خوار گفت البته که می فاصله غول بچه مادر

 
ھات  می ای گرسنه شد اما مثل ھر موجود زنده  سرش نمی خوار فلسفه فاصله غول بچه ه باھاش  خورد شد و چون دھان نداشت ک ه،داگ ب رد ب شروع ک  

 .باشندش ھا جويده رود؛ مثل آدامسی که مدت کرد که طعم زير پايش از بين می کم احساس می  اما کم،اولش چندان بد نبود.دودرجا زدن
سير نمی دھان فرزند نشاند و گفت درجا زدن غول ی بی ی خداحافظی را روی گونه ش بوسه مادر د ھا را  يک فاصله.کن رود  ند و از ب دا ک ی دورتر پي

ه رود ھرمسيری دوست داشت ب الً خورده رد نشود.طرفش ب ه قب ايی ک د و از جاھ ا نزن ه ھيچوقت درج د ک ادش باش ط ي ه،فق ه ھميشه بچ غول  وگرن
رای ھميشه يک بچه خوارھم که ھيچ دلش نمی فاصله غول بچه.ماند می د خواست ب جا،غول بمان رين  رد و از، دورت ن را انتخاب ک نی آنطرف زمي  يع

 .مادرش خداحافظی کرد و راه افتاد
 

انه.ای برای رد شدن وجود ندارد ی آماده رفتن عادت کرد و فھميد که ھيچ فاصله خيلی زود پاھايش به راه د اين است که ياد گرفت چطور نش گذاری کن
 . طی کند،ای را که ساخته تکه فاصله و سر و ته يک مسيری را انتخاب کند و بعد تکه

ھم ساعت بعضی وقت.کرد ھای تازه پيدا می خورد و فاصله  می رفت و فاصله غول ھمينطور راه می بچه ا  ا ھا می ھ ا ب ظره ي ه تماشای يک من تاد ب ايس
دند ھم گھگاه ھم با حيوانات و فرشتگانی که از راه او رد می.کرد بود معاشرت می ھای ديگر که راھشان با او تالقی کرده غول دم می ش م.شد ق اھی ھ گ
کرد؛فقط ھا ديگر راھش را انتخاب نمی اينجور موقع.کرد ماند تا حسابی گرسنه شود و بعد راھش را عوض می ھوايی می و ھا در جای خوش آب مدت
 .رفت ساخت و راه می خواست فاصله می خوارھرجا که دلش می فاصله غول سال بچه ھای بھرحال سال...دويد می
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د او بخورد کرد شايد بتواند نصف فاصله غول ديگری را که فکر می چندبار ھم پيش آمد که بچه م فاصله،ھايش را بدھ ا ھ دتی ب کرد و م دا  خواری  پي
م بدون ه ھ ا ھميش د؛ ام وش بودن د و خ د کردن اق ميفت ور اتف اً چط د دقيق ه بفھمن له،اينک له  فاص اطی فاص ان را ق ر می ی بينش د ھای ديگ د و بع خوردن

ديگر می اغ ھم سر دم با پاھای به،چسبيدند  وم است ھم   بيده؛ و خب معل به پاھای غوليشان چنگ  مدت نه،چس که گرسنگی  د از آن  دی بع دان بلن چن
د آرام از ھم جدا می،انداخت می رار ديگری بگذارن ه ق ه فاصله  ھرکس می،شدند و چون دھان نداشتند ک ه راھی ک ردن رفت ب برای لمس ک کافی  ی 

 .ديدند باشد؛ و ديگر ھيچوقت ھمديگر را دوباره نمی داشته
 
 .خوار تا آخر عمرش راه رفت و فاصله خورد و سرد و گرم دنيا را با پاھايش لمس کرد ولی بزرگ نشد فاصله غول بچه

ع می بود که به کودک بسپرد وقتی فاصله کرده  مادرپاک فراموش،چيزی که ھست وی خودش جم د ھا را ت صله،کن رای فا ل از اينکه ب ی بعدی راه  قب
بار می روی-ھم ھا ھمينطور روی برای ھمين ھم فاصله. اش را فوت کند بيرون بيفتد بايد تمام باقيمانده ين بچه ھم توی دلش تلن دند و ب غول و خودش ش

 .توانست خودش را پيدا کند آنقدر که ديگر از پس اينھمه اليه فاصله اصالً نمی.انداختند فاصله می
ِه دلش ته،ترش کند اينکه بزرگ جای  به،غول طی کرد اين شد که ھرچقدر مسافتی که بچه ه نشين   رفت توی خالِی ت ط روزب ترش روز سنگين شد و فق

فرو می  ھرچقدر سنگين،دانيد ھا را ھم که می غول بچه.کرد ن  توی زمي د تربشوند فقط بيشتر  د. رون ه بودن م ک چيزی ھ نی نصف آن  ی،يع توی  م رود 
 .زمين

 
به فاصله غول کرد که ھر بچه می  چون فکر،خواری را به فرزندش بگويد بود حکمت فاصله مادرفراموش کرده ن را می خواری  ه طورغريزی اي د ک دان

اه غول آن بچه بر سابق.کند اش نرسيده از بدنش تخليه يا ھرچی را که به مصرف انرژی روزانه.ھا را توی خودش جمع کند نبايد فاصله ھا خيلی ناخودآگ
 .دادند کار را انجام می اين
 

ند  اما چون دھانی نداشتند که فاصله،دانستند طورغريزی می خوارھم به ھای فاصله غول اين چيزی بود که تمام آخرين بچه ھا را از توی دلشان فوت کن
دند و روز کوچک و کوچک به  روز،باشد داشته ھا وجود کردن فاصله اين فکر نيفتادند که حتی شايد راه بھتری برای خالی بيرون و ھيچوقت ھم به تر ش
 .برگشتند توی تخمشان

 .کرد مادرھم از آن باال تماشايشان می
 
 

........................... 
 ٨۶آبان/ الف نقطه
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 ال مکان
 

 
 

ه بسياری از ناسازگاری چشم تان روشن که می خواھم نيمه م ک ه دھ ره شبی تعريف ھندسی مبھمی از يک جھان بدون فاصله ارائ ندگی روزم ھای ز
 .ھای اساسی وجودی انسان را بدون توسل به جادو و جنبل پاسخ بگويد را برطرف کند و برخی از پرسش

 
1. 
ه) شرقی، غربی، شمالی، جنوبی(کره  خواسته ھنگام وبگردی رّدش را حتا در حد نيم گويند در عھد سليمان نبی ھر کس که می می نگيرند، بليطی تھي
ه برده و از آنجا ھم با لنج طرف را می. ی سياه کرده و می رفته به ساحِل غنا در قاره می ر اند وسط اقيانوس پشت يک رايان ده ب ِل سوار ش بل حم ی قا

ر مخاطره امروزه فن. يک کلک چوبی که يک دل سير ناشناسانه با دنيای مجازی تعامل برقرار کند ين سفرھای پ ه چن ای آوری پيشرفته ديگر نياز ب
د » نقطه«را از بين برده و توانسته به راحتی شرايط آن  ه بخواھ برای ھر کسی ک د» سازی شبيه«را  م فاصله. کن ع عل رده و در واق ان ب ھا را از مي

 .ھای آزاد دنيا به عرض و طول جغرافيايی توأمان صفر درجه ھای فضول را مجازن نگاشته روی کول ھم در يک نقطه از آب ی آدم ھمه
 
2. 

چيزی فاصله. ی يکسان از ھر نقطه از جھاِن ما نقطه ای ھست در فضايی، نه در دنيای ما که در جايی، با فاصله ھر  ن نقطه ھر چيزی از  ی در اي
دم می اگر بتوانی به آن سری بزنی تا چشم کار می. صفر دارد ھا کند کودکانی را می بينی بدون تنبان و پابرھنه که در افق خاکستری ق د و کرور زنن

ده فزوده می شود اند و رفته کرور آدم نظرت را جلب می کنند که روی دوش ھم سوار ش ه شمارشان ا نيز ب ته  سمان و پيوس تا آ د  ا. ان ن تصوير ھ اي
شده ی اينھا و خيلی ھايی از عالم ُمثُل است يا ھمان عالم ذرات خودمان که در آن ھمه صحنه د  ان و مکان منجم بدون زم يک ھای ديگر  اند و انتظار 

ر. شان را به آنھا باز گرداند ی  کشند که از راه برسد و متر گم گشته انفجار را می تا ب چيزی و ح ر ھر  چيزی ب اينجا ھمان جايی است که با آنکه ھر 
 .رسی تو اگر آنجا باشی در انطباق کامل است و باز ھم ھر قدر به دنبال ھر چيزش بدوی به آن نمی

 
3. 

ا اجازه. اند زمان پديد آمده می گويند کيھاِن ما و فاصله ھم گر ب ی چيزھای دي ما و خيل م پيش از انفجار بزرگ من و ش ان در يک نقطه روی کول ھ ت
بوده است(ايم و با روی دادن اين انفجار  سوار بوده زرگ  چيزی ب ه) که معلوم نيست نسبت به چه  م فاصله گرفت روز،. ايم از ھ به ام ا  اريخ ت از آن ت

زايش است ه اف بختانه رو ب م خوش ن فاصله ھ ته و اي ه انبساط گذاش ا رو ب ه. ھستی م ار، من از تصور اينکه چه  ھم ه کن داد ب ن روي ی سھمگينی اي
به در ھمان نقطه منطبق بر من به سر برده -معلوم نيست برای چه مدت  -موجودات چندش انگيزی  شود و حالت خفگی  ورم می  د مورم ام دست ان

 .دھد می
 
4. 

ه خواب تا دست شويی می ی ذھنی ای که کودکان شبھا از رخت ايد تکليف اين ھمه فاصله تا به حال فکر کرده د ک س، در می يابن صبح، خي د و  پيماين
ھم می يک بند انگشت ھم نبوده است چه می ين  خوب، ا ه شود؟  اطی ھم وده رود ق ا ی زورھای بيھ ه آدم ھ ايی ک بت کارھ ده با ون زده ش ا کن که ت ای 

د زده ی کزايی قدم می ی اين کودکان به طور فيزيکی در ھمان نقطه چرا؟ چون ھمه. اند کنند کرده اند اما فکر می نکرده ه. ان ن مسافت ھم طی ی اي ھای 
ه حساب وان ب تند و می ت ی از. شان پرداخت رسی شده ھم داخل آن نقطه سر جای خودشان ھس ل خيل ه توضيح دلي طه ب ن نق که تعريف اي ودم  ه ب گفت

 .کند ھا کمک می پديده
 
5. 

ع آن ی حمار آن تواند ھمين باشد که اعتبار قضيه بله، يک پرسش خوب می ھم ھر خری می جا چگونه است؟ خوب، در واق ا  ه نزديک ج د ک ن دان تري
ان. داند اين است که اين خط راست چه جور چيزی ھست چيزی که کسی نمی. فاصله بين دو نقطه يک خِط راست است اين من را به ياد دنيای خودم

 .اش آفريده است داند خدای اندازد که ھر کسی می می
 
6. 

ه به طور بسيار ساده. تصور من از مرگ چيزی مانند ھمان نقطه است ری جويان ته می ای ھمه  و براب اره نگاش ا دوب ا چيزی ی م طه ي ه آن نق شويم ب
اب. البته اين را از خودم نمی گويم. شبيه به آن ايی خودش را پرت قع يک جورھ شد، در وا ل با خودش قائ برای  ھر کسی که وجود مستقل از مکان 

نيما دارابی
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تان بفھمی. ی موجودات المکان کرده به آن نقطه روی کول بقيه خر داس حس اش ھم مثل اين است که خودت را بياندازی جايی که دعوت نيستی و آ
 .که شامی ھم در کار نيست

 
7. 
. تان بينم جا می آن
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 فاصله
 

 
 

ه. گفت که انگور است آمد و من دلم می شدن می پزخانه صدای شسته چکان آش از آب. دھنم خشک و باز بود ھا خوشه ب مليحه شير را بست و انگور
ه دست می کش پريدند تا توی ظرف چينی که خاطره خوشه از توی آب دان ب ه چم م ھيچ ی آن روزی بود ک بوديم و قطار ھ ده  م ش ديم و گ ا دود دوي ج

ی. رفت که به دريا بريزد ريخت، مثل رودخانه که داشت با عجله می  می  چمدان به دست من ی درد از دسته. کرد نمی چ پل مليحه فکرکرد که آمدنی ھي
يد  ی کتاب جايی که مجسمه جلوتر از چھارراه، آن. نديده بود ر پرس ند، مليحه از يک نف شان بز د ورق ه کسی نتوان د ک مليحه(ھا را با آھن ساخته بودن

ان را اش دھانش را قايم کرده بودند ولی دستش که سيگار را تکان می ای ھای بلند و قھوه سبيل. که ايستگاه کجاست) دانست انگليسی می داد، جای دھ
ده با دست باالتر را نشان داد، که بين دو رديف ساختمان. بلد بود ود و پرن ده ب ه را از روی مرز سبزتيره ھا قطره ھا آسمان دو تکه ش ی ھای رودخان

 . بردند رنگ آسمان می رودخانه به آبی کم
 

تش می انگورھا خنک بودند البد که آب را از روی پوستشان می کی وق ه  ند ک چی«مليحه پرسيد . رسد لغزاندند کف بشقاب چينی و منتظر بود وه  مي
جره ھايم را باز کنم که ببينيم مليحه کی می و من يادم افتاد که دھنم ھنوز خشک است و باز است و بايد چشم» داری طاھر؟ اب پن توی ق د  ا. آي ه ج ھم

 . شد ببيند چيزديگری ھم روشن است يا نه يک دست تاريک بود، غير از چراغ سبز رنگ پايين صفحه که گاھی روشن می
 »طاھر؟«ـ 

نود مليحه آمد نشست رو تر بش ه بھ ه روی پنجره و گوشش را آورد جلو ک ته. ب ايه دس تا س يز وح يک قسمت از م گل ی صندلی و  دان روی تاقچه ی 
ھا. ھای دم غروب آفتاب بود صورتش پر از شعاع. پشتش قايم شدند) آفتاب ھنوز بود( ا انگور يز، ام ار دستش روی م ا را گذاشت کن بشقاب انگورھ

 . جرات نکردند به صفحه نگاه کنند
يدار می ھايی که صبح در تمام ھفته خواب ب ردم و می شدم و کشانکشان خودم را از روی تخت جمع می ھا با صدای زنگ ساعت او از  ه ک اندم ب رس

چرت دم زير دوش تا خط بود  صبحش ھای سرد آب از توی تنم رد شود و خواب را پاک کند و با خودش ببرد، مليحه با صدايی که از بوی خيسی پر
چه نشست، و فکر می جا توی تخت می کرد و ھمان را تمام می روز  رد ام ه ک ايی دارد  کالس روزی است و چ د می. ھ اه بع يرون نگ ه ب د از پنجره ب آم

ه بفھمد ھوا ھنوز آن  گردن عابرھای زير پنجره کرد که از سفت بستن پالتو يا شال می ی. قدر سرد شده که نشود با دوچرخه رفت، يا ن ه ايران سرما ک
من تا من از حمام در بيايم و بيايم روی به روی پنجره تا ببينمش و صبح. شناخت و خارجی نمی از صدای  ا ب ده ي خوب خوابي به خير بگويم و بپرسم 

 . نصفه شب بيدارش کرده
جره ھايی که از پشت صفحه بست و با دندان کرد و پشت سرش می شب سشوارکشيده بود شانه می موھای بلندش را که دی. گفت مليحه چيزی نمی ی پن

 .زد خند می آمد لب نه می درخشيدند و نه بوی خميردندان نعنايی ازشان می
 

ه ا ن م . اول خوب نگاه کردم تا ببينم در آن تاريکی چيزی از طاھر پيداست ي ا چه اون«گفت در زود تاريک می ج وز ق اب ھن ين، آفت ا رو بب ن ج شه، اي
ی می«آمد گفت  صدايش که از پشت سياھی می» ھست اب ھست، ول ا ره پشت کوه آفت ده مگه؟. ھ ه » ساعت چن د چراغ را ک د کلي زد اول تنش و بع
 » داری؟ تو ميوه چی«انگورھا را نشانش دادم و گفتم . آمدند به پنجره ھا و بعد صورتش  ھا و شانه دست

وی يخ. فکر کنم نداشته باشم«ـ  وه ھرچی ت م ک د رفتي يدا می صبح که با حام يريم چال پ ه از گرسنگی نم بردم ک ه، اين می. شد  ی ک ا يک دون نبه ج ھا ش
 ».انگار حکومت نظامی يه. شن ھمه توی خونه قايم می. جا تعطيله ھمه
 »گلی چه انگورھای خوش«. کرد زق می سه ساعتی خوابيده بودم و زانوھام زق. ھايم را ماليدم که خوب ببينمش چشم

ه جا بودی، يا حداقل يک ميوه کاش که تو اين«: گفت. گين شد ھای مليحه غم ولی چشم م » ای چيزی داشتی تو خون نداره«گفت اراحتی  طوری نيست، ن
دم و االن ھم بايد دست. م، جات خالی م رو صبح خورده من ميوه. که ل ب زارش تحوي د گ ردا باي ه ف نم ک وصورتم رو بشورم و بيام کارھام رو شروع ک

اد ازش«گفت » ظرف آقا سيبيلوھه رو آوردی«دوباره گفتم . ولی دست به انگورھا نزد» .کلی از کارم مونده رد. آره، قشنگه، خوشم مي که گ ن  ھمي
ه قطار و با خودم فکر کردم که اگر اون روز آقاھه نمی» آخه داستان پشتش ھم ھست ديگه«گفتم » کنه معمولی نيست خيلی قشنگش می رسوندمون ک

دا آن وقت يا بايد تو را توی جيرونا تنھا می. شد رسيديم و ھمه چيز خراب می رفت و با قطار بعدی ھم به ھواپيمای تو نمی می ھی پي گذاشتم تا يک را
به جای خالی رفتم که به ھواپيمای خودم برسم، يا ھم اين که می کنی و خودم می انيم و  ايی بم برود و دوت من  دون  م ب ا ھ تا آن يکی ھواپيم ان ماندم  م

 . جا باالی ابرھا و بعدش توی قطار فکر کنيم آن
 »! عجب روزی بودھا«) رسيد شويی و صدايم به کامپيوتر توی اتاق نمی آمده بودم توی دست(داد زدم 

ه. ش گفتی ما را برسونه خيلی خوب شد که تو به. خيلی شانس آورديم. نگو«مليحه گفت  شيرينی ب م  مون داد و با ھمون يک کم پول ھم رسوندمون ھ
 »خيلی. خيلی آدم خوبی بود. اين بشقاب رو

فر رھی رسولی
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 »طور بود؟ کوه چه«داد زدم 
 .حاال دبگر طاھر و صدای آب و کوه قاطی ھم شده بودند. بود شير را بازکرده

 
 

 فر رھی رسولی
 

 .طاھر و مليحه درحقيقت ھمان من و بانو ايم که خواستيم با اين کار دوستی و احتراممان را به آقای نجدی ادا کنيم: دم نوشت
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 ديالکتيک لذت
 

 
 

 . اسپيس ھستم" َشتََرنگ"ی صدای  من شيفته. کيبوردم شکسته) Space bar(ی اسپيس  دکمه
می بار، محکم با انگشت شست می دھم و چند لحظه يک وقتی دارم حروف ديگر را تند تند فشار می سپيس، احساس  وبم روی ا ار مھمی ک کنم دارم ک

 .دھم انجام می
 
 

 : ی ناقض غير دائم عدم قطعيت فاصله به مثابه/اسپيس
 

نه سرجايش. اسپيس است) ھم رساندن به(ی اسپيس قطعی است و آنچه قطعی است حضور  کمتر چيزی به اندازه. اسپيس قطعی است اسپيس مغرورا
 » .از من استفاده کنی" بايد" و خوانده شده ـ بنويسی، بايد و  به آن معنای عام و پذيرفته شده خواھی سالم ـ اگر می«گويد  نشسته و می

 
* * * 

 
 وقتيبدوناسپيسمينويسمبھسختيميشود. اگربخواھمبااسپيسلجکنمرسمامتنامبھگندکشيدھخواھدشد

 خواندنآنچھنوشتھامصرفنظر)ازدوباره(آنچھنوشتھامراخواندوبھاحتمالقريببھيقيننھتنھامخاطببلکھخودمھم
 .وقتيبدوناسپيسمينويسمتقريباميتوانماينطورحسابکنمکھھيچچيزننوشتھام.خواھمکرد

 
* * * 

 
پيس راست می د اس م نمی. گوي ه سختی ھ ايد حتی ب ه ش ادگی، بلک ه س ا ب ه تنھ ه ن ای قطعی است ک دود چيزھ د و از مع د باش پيس باي وان منکر اس ت

ايپی(آورد که خداوندگار متن  اسپيس گاھی اين ُشبھه را به وجود می. شد) نياز مبرم به حضورش در متن(حضورش  اپی/ت رار باشد. است) چ اگر ق
م اش اين است که بحران بزرگی به وجود می حداقل(روزی تمام متون تايپ بشوند، بدون اسپيس ھيچ متنی وجود نخواھد داشت  عادت کني ه  تا ھم آيد 

وانيم؛ آن پيس بخ دون اس ون را ب فته مت ون آش ه مت م چ ن !) ای را ھ پيس، مت دون اس ايپی(ب از می/ت ای َمج ه در دني البی ک اب، مط اپی؛ کت وانيم، چ خ
 .رسد معنا به نظر می ناقص است؛ معنا ندارد و يا حداقل چنان درھم گوريده و به خود پيچيده است که کامال بی...) ھا و مجالت و روزنامه

 ... ی اسپيس يعنی شنيدن صدای قطعيت و ھر بار کوبيدن روی دکمه
 لایر

کرده ی بديھی و نکته باال جاخوش  اراگراف  ون قطعی است/اسپيس: ای در دل پ ام مت رای تم صله، ب ل و. فا د تصحيح، تکمي باره باي ن دو رای ھمي ب
 : تکرار کنم

د داشت  ود نخواھ نی وج چ مت پيس ھي دون اس داقل(ب ود می ح ه وج ی ب ران بزرگ ه بح ن است ک ه  اش اي ا ھم د ت ايد[آي دون] ش ون ب ا مت م ب ادت کني ع
دارد و...) ھا،  ھا، رنگ ھا، آدم نوشتاری، گفتاری، خانه(بدون اسپيس، متن !) ای ھم چه متون آشفته فاصله مواجه شويم؛ آن/اسپيس ناقص است؛ معنا ن

 .رسد معنا و گم و گنگ به نظر می يا حداقل چنان درھم گوريده و به خود پيچيده است که کامال بی
 ...فاصله، يعنی مواجھه با قطعيت/و ھر بار مواجھه با اسپيس

 
* * * 

 
ه خودش ھرحال يا شبيه امروز است يا شبيه و به... شايد ديروز بوده حتی. روزی که چندان دور از امروز نيست(شايد روزی برسد  )تر از امروز ب
 ...توھای ھزارتوی ذھن ما صدای بلبل نجوای گنگی باشد در پس. ی فراموش کردن صدای بلبل باشيم که ما در آستانه

 

عاصی. ک. ساسان م
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ل و صدای . مانم من بدون صدای بلبل ھم زنده می دن " کاالس"اگر بنابر انتخاب بين صدای بلب حال خوان يا«باشد در  اخ"ی »آوه مار ا صدای" (ب ي
م را انتخاب می) و آن ديگرانی که گفتم" (کاالس"شک، من صدای  ، تقريبا بی...!)يا" ناپفلر"يا صدای گيتار " ھايفتز"، يا صدای ويلن "شجريان" کن
 ). ام را بشنوم دھم صدای دوست اگر بنا باشد بين آواز بلبل و صدای حرف زدن دوستی عزيز يکی را انتخاب کنم، باز ترجيح می(

اش برای صدای را انتخاب کنم، دل) ام يا دوست" (کاالس"دارد صدای  حسی غريب و انسانی، ھمان حسی که مرا وامی... چيزی غريب... حال با اين
 .شود بلبل ھم تنگ می

ل برم؛ و چه از آن لذت می. کند ام می مانم، اما شنيدن صدای بلبل خوشحال من بدون صدای بلبل ھم زنده می بسا روزی ھم برسد که نشنيدن صدای بلب
 ...ھاست رسيده روزی که شايد مدت. مختل کند) مان را و حتی زندگی ھمه(ام را  بتواند زندگی

 
* * * 

 
ده بهتقريبا ست تا  ، کافی"ام زندهاحتماال من "يعنی در بدترين اوضاع ھمين قطعيت که . مانم من بدون قطعيت ھم زنده می ايم زن ا و ــ ! حساب بي تقريب

برای(ای راجع به قطعيت ھم غيرقطعی نظر بدھم  دھم در جمله ترجيح می. دھم شک ــ عدم قطعيت را ترجيح می بی و به زعم من اين تنھا راه ممکن 
 ).شود قطعيت را ديد زد ھای کوچکی باشند که از آنھا می ھا، شايد، پنجره ھای غيرقطعی و پارادوکس گزاره. ی قطعيت است حرف زدن درباره

ده من بدون قطعيت ھم زنده می انم، و در عدم قطعيت زن ا اين. ترم م ه چيزی قطعی دارم  ب از ب ه شدت ني گاھی ب ال ھمين(حال  ا مث دانم من قطع ه ب ک
ده ايم احتماال زن ه . ام و اينج خالف ھمان مرضی است ک ين از ا ايد، ا ارت"ش د من فريب می" دک انه بگوي رد سرخوش اره را وادار ک پس بيچ خورم 

 ). ھستم
ه قطعيت دل ما گاھی برای چيزھای کامال قطعی تنگ می. ای نيست ی مسخره ی شاعرانه ، جمله"شود دِل من برای قطعيت تنگ می" شود و چيزی ک

ه(را به ياد ما بياورد برای ما خوشايند است  اِی ب ايندترين چيزھ يل بوسيدن معشوق از خوش ن دل ه ھمي ايند می ب د باشد؛ در آن لحظه غايت خوش توان
 ).ھايی که با ھم درگيرند کم لب ھا، دست شکاک يا برای خيلی! چيزھايی کامال قطعی وجود دارند؛ مثال به طور مشخص بوسه

 
* * * 

 
ايندش می ن خوش د صدای اسپيس صدای قطعيت است و ھمي ان. کن تر ھرچه کوب دام تکرار می. تر بھ د اگر نباشد جمالت آن اسپيس م م کن ه ھ در ب ق

 .کم مضحک و زشت معنی و دست کنند، و بی پيچند که ھمديگر را خفه می می
ی از نمی. توانی پيشاپيش مطمئن باشی چه خواھی نوشت اگر تصميم بگيری چيزی را کامال بداھه بنويسی، نمی«: گويد می طور قطع بگوي ه  ی ب توان

االخره اغلب(کليدھايی استفاده خواھی کرد /چه حروف بدانی ب د  ند گرفت ھرچن قرار خواھ تفاده  ورد اس اتوره. شان م ن ک ا اي ه ای ام تر از آن است ک
 .اسپيس: »!از من: توانی بدانی از يک کليد حتما استفاده خواھی کرد حال، به طور قطع می ، با اين)بتوانی قطعا به آن تکيه کنی

 
* * * 

 
 .ست؛ اما نه يک فضای خالی معمولی فضای خالی. فاصله فضای خالی ھست و نيست/اسپيس
 :بوسند مثال دو معشوق که ھمديگر را می: اندازد فاصله ناگھان من را به ياد خيلی چيزھای عاشقانه می/اسپيس

د؛ آن ترين چيزی ترين و اصلی دو بدن داشتن و دو نفر بودن، بديھی رای بوسه رعايت کنن د ب ه دو معشوق باي ه می ست ک در ک ر رفت و شود پيش ق ت
 ]1[. ترين اصل ِ عاشق بودن است فاصله اصلی: گفت

تن دخالت می(ی بعيد نيست  ام از يک فاصله اما حرف ه در م ن مضحک کنم و می زورگويان ويم اي که می گ ه ترين برداشتی است  ن جمل ام شود از اي
 ]2[!). داشت

.برای بوسيدن معشوق، بايد او نبود اما به او وصل شد: ی بديھی، ھمان اصل اساسی است برای عاشق ِ ديگری بودن، بايد ديگری نبود و اين فاصله
 .شود اش می بودِن فاصله باعث نابودن: برد را از بين می کند و آن  را حفظ می زمان فاصله ھم. زمان بر فصل و وصل تاکيد دارد اين بوسه، ھم

* 
در زشت آن» منجملھيسادھيخواندنيايھستم«ی  فاصله نباشد، جمله/اگر اسپيس. زمان بر فصل و وصل تاکيد دارد ی واجبی است که ھم اسپيس، فاصله ق

د، و! شود، چون ناخواناست سادگی ناديده گرفته می نظر برسد، اما به شايد ناعادالنه به. شود رسد که خوانده نمی و دشوار به نظر می انگار اصال نباش
 .شود ، تازه به سادگی خواندنی می»ای ھستم ی خواندنی ی ساده من جمله«به محض آمدن فاصله، 

* 
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ن. ست برای حضور به ھم رساندن اسپيس ِ جداکننده، فاصله، فضايی ه بي تر ک من برای اينکه در اتاقی باشم، بايد جايی باشم بين ديوارھايش و چه بھ
 .ای باشد، تا من در اتاقی باشم ديوارھايش فاصله

 .ام را ببوسم، بايد بدِن مستقلی داشته باشم؛ بايد دھانی جدا از دھان او داشته باشم، تا با وصل آنھا، بتوانم او را ببوسم من برای آنکه معشوق
* 

رای مخاطب. گيرد ای در ذھن من شکل می قصه ويم  ام می من آن را ب صله تعريف می واسطه و بی بی(گ اری: کنم فا ا صدا، گفت ام آن را ؛ مخاطب)ب
ه من می گويم را می چه من می ام ھمان مخاطب. گويی است ترين شکل قصه اين سنتی. شنود می يدن آنچ رای نفھم دارد ب مد و شنود و بختی ن خواھم بفھ

 . دنبال فھم شخصی رفتن
 .کند خواند، جادوی فاصله، دنيای ما را نو می نويسم و مخاطب آن را می ام را می وقتی من قصه

 . گذاريم؛ من و مخاطب شنيدن به دنيای نوی قصه خواندن قدم می/از آن دنيای کھن قصه گفتن
ی گات و کالوينو را بشود خواند دنيای دل اما شک ندارم، دنيايی که در آن ناباکوف و ونه. گويم کدام يک بھتر است نمی سبت دنياي ه ن ست، ب انگيزی ا

د می از چشم»  خندان گل«که در آن بايد ھربار شنيد  زد، و ھيچ ھايش مرواري رای در لحظه نشستن و تصور وقت فاصله ري دا نکرد ب  و فرصتی پي
 ...کردن چشمانی مرواريدبار

 تر؟ ... انگيز دل
 

* * * 

 
 .پس فاصله ھست: برای غرق شدن، در آغوش کشيدن، يکی شدن، بايد فاصله را پاک کرد

وِد  فاصله با تمام قطعيت يد می" عدم حضورش"اش، بر قطعيت مخالِف مول م تاک د؛ و مخالف ھ ات  می) واصله(اش  کن ا حي د ت اِت قابل(آي تحمل و حي
 ]3[. اش را تضمين کند والِد مخالف) بخش لذت

 .آيد که خودش باشد و نافی خودش تا واصله شود فاصله می
 .تز ِ ديالکتيک لذت است تز و آنتیفاصله، : شود صريح گفت اينجاست که می

 : و نبايد اين را ھم از ياد برد که
 .اش را به تعويق بياندازد، و بالعکس آيد تا واصله و لذات فاصله می
 .ی لذات فاصله را يادآور شود و عملی کند، و بالعکس آيد تا وعده واصله می

 :کنم شوم، و باز، تصحيح، تکميل و تکرار می ی آن صراحت چند سطر باالتر دچار ترديد می جا درباره درست ھمين
 .تز ِ ديالکتيک لذت ھستند تز و آنتیواصله، و فاصله 

 
 

86و فروردين  85اسفند 
20/1/1386: بازنگری و بازنويسی

13/8/1386
20/8/1386

 
از است. منتشر شده بود) ی تارعنکبوتی رنگين شبکه(اين يادداشت پيش از اين با ھمين نام در وبالگ من .: ن.پ ردم ني د از انتشار آن احساس ک بع

بنابراين، يادداشِت. ای بر آن بنويسم، و سرانجام به اين نتيجه رسيدم که بھتر است ھمين متن را بازنويسی کرده و تغييرات الزم را در آن بدھم تکمله
ده با يادداشِت قبالً منتشر شده دارد و به نوعی نسخه) به زعم من کليدی(ھايی  حاضر تفاوت يل ش رای  ی تصحيح و تکم ه ب وی«ی آن است، ک ھزارت

 .ام بازنويسی کرده» فاصله
 
 

 .ای دارم بديھی است که من حتی اگر نارسيسيست ھم باشم، برای خودشيفتگی نياز به آينه ]1[
 
ده وقتی تعميم(ست در دور کردن ذھن  تالشی: کند ای اجباری عمل می درواقع اين دخالِت زورگويانه، مثل فاصله ]2[ از) شود گر می نتيجه  و زود دھن

ال! ھای بيھوده گيری زودرس، فقط برای جلوگيری از حاشيه تعميم دادن و نتيجه ه دنب تن در اصل ب چه م ردن از آن ذت ب ا در واقع برای ل ست، ي اش ا

ی ھزارتو مجله

19

603 of 952



 !بخش باشد کنم در اين متن بايد لذت شايد ھم لذت بردن از آنچه من فکر می
 
 »ی خ و ا ن د ن ی ای ه س ت م؟ م ن ج م ل ه ی س ا د ه «  ]3[
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 دريا دريا فاصله
 

 
 

 من خدا نيستم
 به تو اما
 نزديکترم

 از رگ ِگردنت
 ست ھرچند تنھا آسمانمان يکی

 
ار سنجش فاصله.  اما از تاثيرش ھم گفتيم؟ گفتيم ولی حس نكرده بوديم يادت ھست؟ از جبر گفتيم و از فاصله،...   تم و معي جا ھس ه من اين مان حاال ك

اع نيست شده روزھا و نه دقيقه طول و ارتف ط  م دارد و فق عد! ھا تازه می فھميم كه فاصله زمان ھ وه و ب وك ك وديم ن ه ب ادت ھست؟ رفت آن روز را ي
بعدھا عكس!". گيره لعنتی اينقدر دور نشسته كه حتی به گوشه لباسش ھم نمی"سنگ برداشتی و پرت كردی به سمت آسمان كه يعنی خدا و بعد گفتی 

ك تيم نزدي ا بايس االی اينج ا اگر ب يد اينجايی كه اآلن ھستم، با برج بلندش، را كه ديديم فكر كرديم حتم م رس شايد سنگمان ھ راستی. تر خواھيم شد و 
كاروس  بيچاره چه عاقبتی داشت، گفتمت نرسيد؟ امتحان كردم، مجبور شدم يواشكی امتحان كنم آن ھم با پرتقال، ود اي ده ب قال باشد، ش ود پرت ! قرار ب

 ھا؟! اصال چه می دانيم آن باال چه شد؟ شايد واقعا نزديك شده بود و بعد حقش بود كه پخش زمين شود
 ! ....كنم تو شايد سر كارت تازه از ناھار برگشته باشی يعنی وقتی من قصد خواب می! فاصله يعنی اين  !اينجا اآلن شب است، آنجا صبح

حت می.  تو آن سر من اين سر دنيا،! ايست ھا ھای كاغذی نوشتن ھم چيز مسخره اين حكايت نامه... ی را ه پيشرفت خيل ين ھم ا ا تی ب د وق ك بع شود ي
مان اين ھمه دست كوتاھی مان را،  ھا در راه باشند تا برسند، انگار می خواھند ھمچنان فاصله ھا كه بايد ھفته ميلی، تلفنی چيزی بزنی، آنوقت اين نامه

اما ھمينھا انگار ھويتت شود؛! خط است و نوشته يك دست! كنند خيلی ھا را ھم آنطور كه بايد منتقل نمی تازه حس! از دنيای ھمديگر را به رخ بكشند
 !رسد ای، نه حتی تاريخی كه به دستت می ات در تاريخی كه زير نامه نوشته ات، شكل  احوال ات، شود حس می
ن فاصله كنم می حاال كه نگاه می... اخته در اي ما س ين از  ده! بينم ھمين پيشرفت تكنولوژی ھم فقط كمی بيش از ا ِ ش دان صدا، شكلھای خن ايم عكس، 

ده... typing a message isی زرد، نوشته صوير زن ردن و حرف زدن، ت از ك ان ب شکل دھ جای  ه  ه ی وب پايين بك پنجره گفتگو ب د ثاني ا چن م ب ك
 !تاخير، جای انگشت روی صفحه مونيتور

 
 فھمم ھا را نمی من فاصله

 ھا را ھم كه قسمت كنند ستاره
 رسد خورشيدش به من می

 تا بسوزاندم
 تمام
 

حاال ھرچقدر ھم ھدايتش كنی از راه دور، ھرچقدر ھم كه مثل. اند اصال ذاتش را انگار اينجور ساخته! كند ھا را عقيم می فاصله رابطه! دانی؟ می.... 
دايت می. وقت سينه پھلو نكند، يکھو مريض می شود ی بيمار مراقبش باشی كه يك يك بچه به پوچی ھ د  ستی نكش ه ني د رابطه را حتی اگر ب و. كن يكھ

ندازه مكانی-ی زمانی رسی كه فاصله جايی می يك ه ا ی ب دگی شكاف ھست ای ديگر نيست ول ك زن ا؟ می. ی طول ي ه ھ آن داستان واقعی را! فھمی ك
ن برخورد ِ پس از عد در اولي د و ب رده بودن ظ ك به ھزار زحمت حف ام آن مدت رابطه را  د در تم يادت ھست؟ كه دو نفر از ھم دور شده بودند و بع

ه" كی سيگاری شدی؟"بعد آن يكی پرسيده بود ! سالھا، يكيشان دست كرده بود توی كيف و پاكت سيگارش را درآورده بود و ھمينجا فكر كرده بود ك
 . تواند نشانشان دھد ھم بودن می ِای كه فقط در حوالی چيزھايی را از دست داده اين ھمه در تماس بودن، باز ھم ھنوز يك اين ھمه سعی، 

ته نه كه دور می. روند خودشان  انگار ناخواسته به حاشيه می شود داستان آدمھای در فاصله، حكايت غم انگيزی می ه داش ايی ك اند، انگار شوند از دني
دگی زورانه. شوند كم فراموش می كم ان، زن ان، کارھايش يير می عالئقش و متوجه نمی شان تغ د و ت می کن ا دور  شوی، از واقعيت جاری در لحظه ھ

ت م و کشف واقعي له ی فھ می شود ضريب ِ معاد دی داستان می  .شوند، فاصله  ه می ب ھايی ك ی كجاست؟ وقت ی دان خواھی از حاشيه خارجشان كن
ندن نامحسوس  شروع می ی خودت، بياريشان به دايره رای آوردن، برگردا ن ب تن، از روزھای گذشته گفت نی از خاطرات گف ه ك به جايگاھی ک شان 

 ! شود به زخم اند و اين تازه انگار نمك می داشته
ه بچه می ه دلشان می شان نمی شود مثل اين زن و شوھرھايی ك لی ت ه مشكلی! خواھندش شود و د ك به روی خودشان نياورن د  ه ھی انگار بخواھن ك

فه است ھست، ان مطلب در لفا خودش انگار يكجور بي ار  اری در كالم و رفت ن محافظه ك ه ھمي . توی رفتار و گفتار مراقب باشند بعد يكھو ببينند ك

سرين ئه

ی ھزارتو مجله

21

605 of 952



 !....زنم يكجوری كه يعنی ھنوز قضيه يادم است، دارم خودم و تو را گول می
 زنم؟ دارم خودم و تو را گول می

 ايم اينجا، يک ساعت به شما نزديکتر شديم يا دورتر؟ ساعتھايمان را يک ساعت جلو کشيده
 . يک وقتی از شب ِ ما، روز ِ شما به دستت خواھد رسيد. اش می کنم صبحِ ما، شب ِشما، پست. اآلن که شب است اين را مينويسم

ا شبت بخير يادم می! ھايم ھم قاطی شده اند خداحافظی! سر وقت نيستيم! حاال ديگر انگار ھميشه زيادی دير و زوديم پس! رود بگويم ظھرت بخير ي
 .ناقص و با گرمای دور ِ دور مثل رابطه در فاصله! گويم وقت بخير گذارمشان در ھوا، می کنم، معلق می کلمات را عقيم می

 
 !كشم؟ ات؟ سيگار می راستی گفتم
 !وقت بخير

 
 سرين ئه

18/8/86 
 
شعرھا از ھناسه * 
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 !سر فاصله را پيدا کنند خواھند آن می
 

 
 
١. 

 شود؟  طور تعريف می اش چه ی ميان يک مادر و فرزند مفقوداالثر در جنگ حاال فاصله. شود تعريف می» ب«و » آ«ی  فاصله، ميان دو نقطه
 
٢. 

ه. اش قرار است من متولد شوم سال پيش از اتمام جنگی ھست که يک. تر از اين است سال پيش چندين دت راھی جبھ ده فرزن تصّوری از. ی جنگ ش
تره ای و فرزند تو نقطه ای را جبھه در نظر گرفته ات گستره در ذھن. جبھه برای خود داری ن گس ايی از اي صله. ای است در ج ی ای احساس می فا کن

د احساسی مشخصی فاصله. ميان خودت و او م بع د، اين. ای که ھم بُعد مسافتی مشخصی دارد و ھ گر بياورن ته خبر شھادت ا ان برداش صله از مي فا
ی می ی تازه ای که وجود داشته و فاصله يک لحظه است يا شايد دمی از لحظه ميان فاصله. شود می د، فاصله ای که در پ حاال ديگر آي د ِ  و و فرزن ی ت

ده اما در آن دم، فاصله از ميان برداشته. شھيدت صله نزديک ِ نزديک می. ش د، آن فا نی بع که دور ِ دورت می ای می شوی و آ د  د آي صله. کن ه فا ای ک
 .رود گاه از ميان نمی ھيچ
 
٣. 

ھم دمی گويند؟ اين آيند و چه می آورند؟ يعنی می طور می اما اگر خبر مفقوداالثر شدن ِ فرزندت را بياورند چه؟ اصلن خبر مفقوداالثر شدن را چه ا  ج
م می... اند، ولی بعد کنی خبر شھادت آورده رود چون فکر می ھست که فاصله از ميان می نی فاصله گ دت را ھيچ. ک تره فرزن ای ی ذھنی کجای آن گس

ر کرده اما قبر را ھم که خودت ديده. بينی ای جبھه نمی اش را گذشته که نام الی را پ د ای، قبر خ ده. ان م دي وار را ھ اب روی دي ِ ق س ه امضای رئي ای ک
 کنی؟ طور تعريف می ات را با او چه تو فاصله. اش است و فرزندت را از دليرترين ِ شھدا خوانده وقِت جمھور پای

 
۴. 

ه در فاصله ای بسيار نزديک، آن. شناسايی-اند برای اطالعات گروھی پيش از آغاز عمليات رفته... اند گفته... ای شنيده ن، ب ه ت ن ب برد ت ل ن قدر که مث
باره منفجر می. خورد گلوله می. اند کمين دشمن خورده دت دو دن فرزن دتی در ب د از م ده. شود گلوله دو زمانه است، يعنی که بع ه فرمان روه او ک ی گ

روه و فاصله.  فاصله اين. جا بگذارند دھد که برگردند عقب و او را ھمان اش دستور می است به گروه ان برگشتن گ له؟... ی مي جر شدن گلو و چه؟ منف
 ی ما کجاست؟»ب«ی  اما نقطه. مرگ؟ قرار بود فاصله را ميان دو نقطه تعريف کنيم

 
۵. 

ده. جا بوده عکس ھميشه ھمان. مان ھای ھمه خانه. ھامان ھست عکسی روی ديوار خانه ه نيام م ک وده بوديم ھمان حتا دنيا ھ ا ب ی نمی. ج ه فرق د خان ی کن
د کی، اين عمو، آن عمو، خودمان، فرقی نمی ازی می. کن تی ب ه وق ی نمی کنيم، خال س، فرق ازی می بازی، دزد و پلي تی ب د، وق ه کنيم و از اين کن اق ب ات

ار پيش اتاق و توی ھال می آن با ظرافت از کن و مھمان دست دويم و  راژ می ھای جل ا وي م رد می ھ ر عکس ھ االخره نگاه. شويم دھيم، از زي ھم ب ان  م
ده گفته. اند اين عمو امجد است گفته. افتد ای به آن می لحظه يک ر ش ه مفقوداالث ھم يک مرجان يک. اند توی جبھ ازی دور  ته از ب که خس ه  ع دفع ا جم ج
اب آبی.  دارد اش که قاب آبی ِ آسمانی روی عکس -به-جا توی اتاق اِل، رو ايم، آن شده دون آسمانی ق اق اِل ب ه ات رای ای ک دارد اش ب نايی ن صله  .ام مع فا

ی دستِ . خيال يا خوابی حتا. تصوری نيست. رود تر نمی جلو. ھميشه از چشمان من ِ خيره به عکس است تا خود عکس يی تق ِ کم آن يک از دا تصوير
شوم به ھمين تصوير ِ انگار از شود وصل می اش می ھروقت فکرش يا حرف. ی باال ھست ای ِ توی رنو در حال باالرفتن از سراشيب کوچه چندثانيه

اموش ينمای خ ه می. آن ِ دوران س د ک و امج ی فکر عم ه را نمی ول ه شيش ده ک ان پرن ل ھم ود مث ه ش م ب د و محک م می ش می بين ه خورد، محک خورد ب
رده روز برمی مطمئنم دايی امجد يه«: مرجان گفت... مرجان از چند خط پيش منتظر مانده. شود اش و تمام می عکس ه» گ اه ھم شته نگ بود رو مان برگ

دم. بينی عمو امجد است؟ دم در ھم ولی خيلی دور است کنی می زنند، در را که باز می روز زنگ می جوری مثلن؟ يعنی يک فکر کردم چه. به عکس
شته قدر فاصله اش ھمان بينم در ھم که می ان شيشه را گذا صله ھم ه پرنده  است و باز ھم انگار ميان اين فا ه اند ک ه ب ه دم در. خورد  آن می ھ م ک ی ھ آن

وانم بگويم ميان اصلن می. توانم تعريف کنم مان را نمی ي ميان فاصله. بينم فرقی ندارد با ھمينی که توی عکس ھست می ع ت خودم جم ا  ان؟ کی را ب م
 ؟»مان«ايم  ام که شده بسته

 
۶. 

رد شان ضبط می ھا را روی »خبر؟ از پنجشنبه تا پنجشنبه، چه«ھای قديمی که منصور  »سونی«از آن . ام نوار کاستی پيدا کرده ه. ک ند دقيق ط چ -ای  فق

بامداد
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اله١٧-١۶طور که ناصر ِ  آن. روی نوار ضبط شده -ربع مثلن ، يک ده دقيقه وار می  س توی ن م ی  د، ھ نه گوي جد خا و ام تند راه عم ا ھس .ی عمواميراين
م پاسخ می می... ی جنگ و دليل جنگيدن و ناصر چيزھايی درباره د ھ و امج د و عم د پرس صله. دھ ھم نمی صدا و آن ی اين فا نم عکس را  ر ک وانم پ .ت

 .صدا صحبت کند عکس بتواند با اين گيرد که آن ام شکل نمی تجّسمی در ذھن
 
٧. 

ه ھزار آدم ھم که مفقوداالثری دارند می چندين. نام است شان گم کنند که نام ھايی را تشييع می تابوت ای تل ا. اند وزيون نشسته روند تشييع جنازه، يا پ ا ب ي
 .سر فاصله را پيدا کنند خواھند آن می. گيرد، رھايی ندارند شان تصويرھا را پی می کنند اّما ذھن وزيون را خاموش می انزجار تله

ی ھزارتو مجله

24

608 of 952



 

 اقيانوس
 

 
 

انوس ميان يادت ھست آن سال بود و روح ھا، يک اقي ان فاصله  ه خواب می م ھم ب نار  ان ک ده ھايم اِر من خوابي حاال کن ت؟  ا روح رف ان دو ای ام ھايم
. اقيانوس فاصله دارند

داالِن دل
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 دريچه
 
 .)مانی ب( پايان 
 

زد دوست Francis Ford Coppolaبه کارگرانی  Apocalypse Nowفيلم  ترين فيلم ن ينما يکی از بھ ھای ضدجنگ  داران س
ه. رود شمار می به ه اين قطع ار می ای ک ام  ب ه ن م است ب ين فيل تن ھم نويم، بخشی از موزيک م گروه راک  The Endش ه   Theک

Doors بشنويد. آن را ساخته است. 

 
 )سپينود ناجيان( ی تاريک ماه نيمه 
 
 ی آثار ھوشنگ گلشيری، انتشارات نيلوفر ی تاريک ماه، مجموعه نيمه
 

ی فرم فکر می. کنند پيچيده است فکر می. پسندند اش را نمی ھای ی آثارش ھستند يا داستان يا گلشيری را دوست دارند و شيفته د خيل را است کنن فکر. گ
ی تاريک ماه برای شروع خواندن از گلشيری نيمه. ھای مرسوم داوری بدون پيش. خواھد کنم تنھا کمی تالش می گمان می. کند نمايی می کنند قدرت می

ع داستان.و فھم او اولين قدم است يب انتشار جم ه ترت ده ھای کوتاه او ب ه ھمه را می آوری ش تند ک ه مجوز چاپ نداش دتايی ک د از اند، غير از چن تواني
يار است حرف و حديث. مرگ او ھستيم ی رسيدن به سال اين روزھای پاييزی ھم که در آستانه.سايت بنياد گلشيری بخوانيد م بس ايد به. ھا ھ ر پس ش ت

سال تالش برای رسيدن يا باز رسيدن به نويسنده.خواھد کمی تالش می. است سکوت کرد و فقط خواند ن  ی اي ان ادب ه جري ی. ھا را ساخت ای ک جريان
 .غير قابل انکار

 
 )سپينود ناجيان( کافکا در ساحل 
 

 کافکا در ساحل، ھاروکی موراکامی، گيتا گرکانی، نشر کاروان
 

ه. دارد و دو نشر!) ھا دوئت است البته سه مترجم، چون يکی از ترجمه(ام مھم بود که کافکا در ساحل دو مترجم اول برای دم، ھم ه خوان د ک ا بع ی ام
لذت. ی حدودی را يک باره، توفير چندانی نداشت ھفتصد صفحه بودم به ھر حال من  برده  تان. ام را  ا داس کردن داستان راحت...ام ا تعريف  اد ب زي

رار می. نيستم ه ف که از خان اله است  انزده س د و می اين که بگويی کافکا تامورا نام مستعار پسری پ يار دور و در يک کتاب کن ايی بس ه رود ج ی خان
به گيرد و ماجراھايی دارد، خيلی کم لطفی می ای آرام می خصوصی و افسانه با گر د و عاشق مارماھی ھا حرف می شود در حق مثلن ناکاتايی که  زن
اما يک. کند که از آسمان باران ساردين ببارد يا اوشيما که ھم زن و ھم مرد است يا خانم سائکی يا ھوشينو يا ساکورا يا جانی واکر است و کاری می

ه ان، ک فت؛ واقع دوره: چيز مسلم شد با خواندن اين رم تر بشود گ يا بھ سم  ه سر رسيده ی رئالي رط ب ی مف ده را. گراي م خوانن الی ھ يای خ ال و رو خي
ی قابل قبولی است از واقعيت و رويا کافکا ملغمه. آورد اش را از مناطق جغرافيايی خاصی می تر تعريف رئاليسم جادويی ھم که بيش. کند راضی نمی

 .برای انسان اين قرن
 

ا تيزھوشی. تقابلی نيست ميان خيال و واقعيت. ، در برابر موضوعات بزرگ است گی رمان پرداخت ساده ويژه ه ب اده و البت ان س کامی آن چن و مورا
.ای فيلسوف ھستند ھمه در اين داستان به گونه. بيند در حال صحبت با يک سنگ برد که خواننده خودش را ناگھان ميان جنگلی می روايت را پيش می

اب ا کت ت ھيچ. خوان ي ا رواي ده ام ه پيچي اه ب اده گ د گويی نمی بافی و زي نده. افت رای نويس ت ب ی اس ن درس بزرگ ا اي د ت ادی دارن ل زي ه تماي ا ک گان م
ترده. موضوعات بسيار ساده را پيچيده کنند تان و گش گی اما موراکامی در کافکا در ساحل درست مسير خالف اين شيوه را برگزيده و اين به فھم داس

 .کند مخاطب آن کمک می

 
 )سرزمين رويايی( ی من ی روسپيان سودازده خاطره 
 

 .کند نگاری که ھمه عمرش را بی زن و فرزند در تنھايی گذرانده و در نود سالگی بار ديگر عشق را تجربه می کتاب درباره روزنامه
 

ی کاوه ميرعباسی با قيمت اين کتاب را انتشارات نيلوفر با ترجمه. ی گذشته توقيف شد ی دلبرکان غمگين من چاپ شد که ھفته در ايران با نام خاطره
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نی . تومان چاپ کرد 1500 سنده ژاپ ھام از نوي با ال ته است  ا"گابريل گارسيا ماکز اين كتاب را چنان كه خود گف ا. نوشته است" ياسوناری كاوابات ب
 . دانلود کنيداينجاتوانيد از  ی اميرحسين فطانت را می توجه به توقيف اين کتاب، متن ترجمه

 
 )سيما( نفس نکش بخند بگو سالم 
 

 عامری، انتشارات نيلوفر ی حسن بنی نوشته
 
شنا و دم مرگ را بی« ردی آ ن زن و م ته، جني ته ناخواس پرورش می خبر از آن مردی، خواس ه  طن خود و دور از چشم ھم ا در ب ا کمک ھ د و ب دھ

 ».آورد ترين شرايط روحی، به دنياش می دوستی دکتر و در سخت
 

نه حاصل -ست نقالی در يک مجلس  ی نويسنده طوماری که به گفته -کتاب  ر زمي تی ب با رواي ياری از مضمون. ی جنگ جمع نثری تواناست  ھای بس
 . شوم، تکرار شد داستان، بعدتر در کتاب آھسته وحشی می

 
 )حسين واقف محمد( عبارت از چيست 
 
 

ن و آنھاي چھل و پنجاه يدهللا رويايي بود  ھاي دھه مصاحبه" از سكوي سرخ"كتاب  ا اي ده. ب اب ش ه ناي ام. حاال سالھاست ك ا ن ده ب تابي درآم داً ك جدي
 ..."شعر پناه است و نجات است:"گويد مي. كه جلد دوم ھمان كتاب از سكوي سر خ است" عبارت از چيست؟"

 .لایر منتشر كرده است 57000كتاب را نشر آھنگ ديگر با قيمت 

 
 Kaolin) مريم گلی( 
 

يرد. يک گروه راک فرانسوی است Kaolinگروه  .آنھا تحت تاثير موزيک ھای مختلف قرار دارند اما متن ھايشان از زبان مادری سرچشمه می گ
 .ولی با يک ملودی که آنھا رو ساده و قابل فھم می کنه power pop rageuseيا  post-rockگرايش اين گروه به سمت 

Paulدر دوران کاری نسبتا کوتاھشان اين شانس را داشته اند که با . ھستند و در ھمان شھر زندگی و کار می کنند Montluçonاعضای گروه اھل 
Corkett (The Cure, Placebo ( وDave Fridmann  وles Valentins ھمکاری کنند 

 با آخرين آلبومشان به صورت يک گروه مطرح در فرانسه در آمدند و کنسرتھای در تمام شھرھای فرانسه اجرا کردند
  . را نگاه کنيداينجابرای شنيدن معروف ترين آھنگ آلبوم آخر می توانيد 

 
 )النگ شات( ھای ديگر فاصله و داستان 
 

 ، تھران 1380چاپ اول / نشر مرکز/ مصطفی مستور/ ريموند کارور

ه» کارور«. رود تان درنمی قدر طول بکشد رشته از دست  ست که ھرچه ھم اين خواندنش يک ُحسن بزرگ دارد، آن ی را که می شناسيد؟ ترجم ی خوب
 .زند الخط توی ذوق می منتھا بعضی جاھا تنوع رسم. ھم دارد

ھم » در شناخت ريموند کارور«بخش اولش . کتاب دوبخش است به يکی«دوتا مقاله دارد، که يکی بيوگرافی زندگی آقاست، يکی  ی  از نگاھی تحليل
و دارد دوتا ھم گفت. »ھای کارور يعنی عشق ترين عناصر مفھومی داستان ترين و کليدی مھم الش. و گ با عي ارور، يکی  با ک م. يکی  بخش دومش ھ

نده، يکی سال. سرآخر ھم دوتا پيوست دارد. اند انتخاب شده» کنم از کجا تلفن می«ی  دوازده داستان کوتاه است که گويا از مجموعه شمار زندگی نويس
 .شناسی يکی ھم کتاب
 .ی آخر اين شماره، از ھمين کتاب انتخاب شده است داستان صفحه

 
 )نگين( قرن من 
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 /١٣٧٩چاپ اول/ نشر ديگر/  داريوش ترجمه روشنک/ گونترگراس
 

رخالف رمان اب ب ن کت ه اي ه ب راس ک م گونترگ ای حجي ده نوشته ھ ی پيچي يوا ول ده زبانی ش ه،ش تان  مجموع اده است؛ ای از داس ان س ا زب اه ب ھای کوت
 .صد موزاييک: ای مھم در يک سال از قرن بيستم آلمان است طوريکه ھر داستان موزاييکی از واقعه به
 

وقعيتش پذيرترين قشر جامعه تاثير-ھا اغلب از افراد طبقات پايين   داستان راوی ه شخصيت و م ان و سبک خاص خود را،اند و بسته ب ه زب  ھر قطع
نيز برمی در البالی اين داستان.دارد ه.خوريم ھا به نظرات و عاليق شخصی گراس  ه در قطع ايی ک ا ج رده ت ادر م ان م رن گراس از زب خر ق اش ی آ

خن می ده س ر زن ه اگ د ک ان درمی...بود گوي ه و ناگھ تی در قطع ه ح ابيم ک ت ي راس نيس ود گ ان خ اھراً از زب ه ظ ود او،ھايی ک در از خ ی، چق  زندگ
 .است خصوصيش و از تجربياتش نھفته

 
ّل را تشکيل می،ھا سالی از پی سالی ديگر و ھربار از زبان ديگری کنيم که اين قطعه مرور تجربه می درخواندن اين کتاب به يک ک د   به و،دھن  تجر

اد. از کشورش آلمان و تاريخ آن،دريافت شخصی گراس از يک قرن ان و لحن ايج اين کتاب پر از شگردھای نويسندگی است که گاه تنھا با تغيير زب
م می و از آنجا که در اين قطعه.ھا شود و گاه با سبک ترکيب آن می تان ک شان از لطف و درک داس ه ندانستن ه ک ی نھفت اريخی فراوان د ھا اشارات ت ،کن

 .است ی واقعه تاريخی يا شخصيت نامبرده زيرنويسی توضيحی آورده درباره،مترجم متن ھر کجا الزم است

 
 )نيما دارابی( مکزيکی ھا 
 

 1386بيانيه ی امليانو زاپاتا به خلق آزاد مکزيک، برگردان پژمان رضايی، قطع جيبی، نشر شورآفرين، ! مکزيکی ھا
 

 .ترجمه اش آن قدر خوب است که دل ات می خواھد ھمين االن بريزی توی خيابان انقالب کنی

 
 )بامداد(نامه به پدر  

 ی فرامرز بھزاد، نشر خوارزمی ی فرانتز کافکا، ترجمه نامه به پدر، نوشته

ه» نامه به پدر« پدر است نام يک داستان نيست، واقعن نام به  ه. ای  که می نام د فاصله ای  صله خواھ ه ھا را، فا پدر و پسر را، اگر ن ان يک  ھای مي
ه. ھای مگو ميان ما و پدرھامان فاصله. ھای مگو است نامه حرف فاصله در اين. کم کاھش دھد بردارد، دست ايد خيلی نام ه ش ان دل ای است ک ان ھام م

 . داشتيم اش را می خواست جرأت و توان نوشتن می
ر«توّسط » امير جالل الدين اعلم«ی ديگری از اين کتاب را  ترجمه. ياب است شّدت کم به» نامه به پدر«از » فرامرز بھزاد«ی  ترجمه ا» نشر نيلوف ب

خوب  اما من تأکيد داشتم که ترجمه. منتشر کرده که در بازار موجود است" »نامه به پدر«ھمراه با » ھا تمثيلھا و لَُغزواره«"نام  زاد«ی  »فرامرز بھ
 .کند نثر مغلق و زشتی دارد که مدام در خوانش متن سکته ايجاد می -ھايش ی ديگر ترجمه مانند ھمه-» اعلم«ی  ترجمه. را معرفی کنم

 
 )داالِن دل( پاييز پدر ساالر 
 

  1385انتشارات آريابان -تھران/ کيومرث پارسای: برگردان/ گابريل گارسيا مارکز/ پائيز پدر ساالر
 
ان تصور می« ازھم انس د، ب تر باش ر بيش ول عم ه ط ا ھرچ ود ت ا ش تری اعط د فرصت بيش داده است و باي ام ن وز انج ياری را ھن ای بس د کارھ کن

 ی مترجم  برگرفته از مقدمه» گونه است و ماجرای پدرساالر نيز، اين.... ھا را به انجام برساند مسووليت
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 ی آخر صفحه

 فاصله
 

 
 

مرد می. طوری گذشته ھايش چه خواھد بداند بچگی دختر برای کريسمس به ميالن آمده و می قع  دش  ھر مو يش می –بين کم پ ی  ين خيل د  و ا ر –آي دخت
 .کند ھمين درخواست را از او می

 .کند ماند و با دقت مرد را نگاه می منتظر می. کند طوری بود؟ مشروب استرگا را مزمزه می ھا چه بگو، بگو ببينم اون وقت: گويد می
 .بارد سرزندگی از سر و رويش می. دختر ِ آرام و الغراندام و جذابی است

ز. مربوط به بيست سال پيش. خوب، قضيه مربوط به خيلی وقت پيشه: گويد مرد می ابرونی نزديک کاسکينا گاردن رد در وياف ان م وی آپارتم اونھا ت
 .کردند زندگی می
 ادامه بده، بعد چی؟. آری ديدی گفتم به خاطر می: گويد دختر می
م. وقايعی که وقتی بچه بودی اتفاق افتاد. تونم برات بگم تونم بھت بگم؟ خب، يه چيزھايی می خوای بشنوی؟ چی می چی می: پرسد مرد می شامل تو ھ

 .شه، اما نه زياد می
 .ھات رو قطع کنی خب بگو، اما اول دوتا مشروب بيار که مجبور نشی وسط ماجرا برای مشروب آوردن حرف: گويد دختر می

 .کند به تعريف کردن نشيند روی صندلی و شروع می گردد، می مرد با مشروب از آشپزخانه برمی
 
دند اونھا ھنوز خودشون بچه بودند که ديوانه - م ش انزده سال بيش. وار عاشق ھ خترش ش ود و دوست د د پسره ھجده سالش ب تی ازدواج کردن ر وق ت

 .ھنوز ھيچی نشده صاحب يک دختر ھم شدند. نداشت
د ا اوم به دني اجرت مرغابی. بچه اواخر نوامبر، موقعی که ھوا به شدت سرد شده بود  ا اوج فصل مھ ود ب ده ب دش مصادف ش ه اون نقطه از تول ا ب ھ

 .خوب، البته اين يک طرف قضيه بود. پسره عاشق شکار بود. کشور
ر يک مطب دندان توی آپارتمان سه خوابه. دختره و پسره حاال شده بودند زن و شوھر؛ پدر و مادر ه زي دگی می ای ک ود زن د پزشکی ب عوض. کردن

يدگی می تابستان به چمن و گل. کردند پزشک رو که در طبقه باال بود تميز می ھا مطب دندان پرداخت اجاره خانه و اسباب واثاثيه، شب ا رس د، ھ کردن
شه ھای پياده ھا کار پسره اين بود که برف و زمستان ھم. رو رو پاروبزنه و توی محوطه سنگ نمک بپا تا بچه عجيب عاشق  ين دو گم، ا ن طور ب اي

د حرف ی اين که می ھميشه درباره. به اين قضيه اضافه کن بلندپروازی زياد و رؤيابافی پر از ھيجان اونھا رو. بودند ا برون د و کج خواھند چی بکنن
 .زدند می

ور بی به شيروانی. کند ای از پنجره به بيرون نگاه می شود و دقيقه مرد از روی صندلی بلند می که زير ن مدام روی آن ھا  د از ظھر  برف رمق بع ا  ھ
 .نشيند می

 .قصه رو تعريف کن: گويد دختر می
د خوابيدند، اما بچه توی اتاق نشيمن در تخت نوزاد می پسره و دختره توی اتاق خواب می - ه. خوابي سه ھفت ود و حاال ديگر  شته ب د بچه گذ ای از تول

 .ھا بخوابه تازه عادت کرده بود شب
کارل شنبه شبی بود که پسره بعد از اين که کارش را توی مطب تمام کرد به دفتر خصوصی دندان ه  يز گذاشت و ب ت، پاھاش رو روی م پزشک رف

 .گير پيری که از دوستان پدرش بود، تلفن زد ساترلند، شکارچی و ماھی
 .ما يه دختربچه داريم. ام کارل، من پدر شده: ھمين که پيرمرد گوشی را برداشت گفت

 زنت چه طوره؟. گم پسر بھت تريک می: پيرمرد گفت
 .خوبه، بچه ھم خوبه، حال ھر دو شون خوبه: پسره گفت
گم ای، می اگه برای شکار زنگ زده. به زنت سالم برسون. شنوم خيلی خوبه، خوش حالم که اين رو می: کارل گفت در غاز. خوام چيزی بھت ب آن ق

ردم. رم شکار، اما تا حاال اين ھمه غاز نديده بودم ھاست می با اين که سال. به اين جا اومده که حد و حساب نداره شکار ک ا  ج ت ا. ھمين امروز پن دو ت
 .تونی بيای اگه بخوای می. رم شکار فردا صبح بازم می. صبح و سه تا بعد از ظھر

 .ام به ھمين خاطر زنگ زده. آم البته که می: پسره گفت
 .بينمت صبح می. شکار خوبی در پيش داريم. فشنگ زيادی با خودت بيار. پس سر ساعت پنج و نيم صبح اين جا باش که بريم: کارل گفت

ه. پدرش تازه مرده بود و او ھم دوست پدرش بود. پسره کارل ساترلند را دوست داشت ند ب ساترلند شروع کرد ه پسر و  بود ک درش  د از مرگ پ بع
د اش می خواستند جای خالی اون رو، که ھر دو حس شکار رفتن با ھم؛ شايد به اين وسيله می اس. کردند پرکنن سرش داشت ت ود  ندام ب اترلند الغرا س

ريموند کارور
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رد گاھی که با ھم بودند پسره احساس راحتی نمی. ھای معمولی نبود کرد و اھل حرف تنھا زندگی می. شد می ه نکنه حرفی. ک ود ک ن ب دام نگران اي م
به سکوت می بزنه يا کاری کنه که درست نباشه؛ چون عادت نداشت با آدم د ھايی معاشرت کنه که مدتی طوالنی رو  حرف می. گذرونن ھم  تی  زد وق

ه پسر اون رو دوست. اغلب پيرمرد خودرای بود، و پسر ھم غالباً با نظرش موافق نبود ود ک ی ب خوی جنگل با اين حال، در مرد نوعی سرسختی و 
 .کرد داشت و تحسين می می

اه می. پسره گوشی رو گذاشت و اومد پايين که موضوع رو به دختره بگه ه او نگ تره ب ود دخ رد؛ ھمين طور که سرگرم آماده کردن وسايل شکار ب ک
 .ھا، کاله شکار، لباس زير ِ پشمی و تفنگ شکار ھا، جوراب ھا، چکمه ی فشنگ به پالتوی شکار، جعبه

 گردی؟ کی برمی: دختره پرسيد
 خيلی ديره؟. شش بعد از ظھر طول بکشه –شايد نزديک ظھر، شايد ھم تا پنج : گفت

ن. استحقاقش رو داری. برو خوش باش. ديم ما ھم تا اون موقع کارھامون رو انجام می. نه، خوبه: دختره گفت تن کاتري شايد فردا عصر لباس کرديم 
 .و رفتيم ديدن سالی

 .ريزی کنيم اش برنامه بذار درباره. آد خوبه، فکر خوبی به نظر می: پسره گفت
ود. تر بود و پسره کمی عاشقش بود؛ ھمان طور که کمی عاشق بتسی بود ده سال از اون بزرگ. سالی خواھر دختره بود .بتسی خواھر ديگه دختره ب

د: دختره پرسيد. رفتم سراغ سالی کرديم، می اگه با ھم عروسی نمی: يه بار پسره به دختره گفت ا باي نم ام سخته اعتراف ک برام  ه  بتسی چی؟ با اين ک
 خوب، نگفتی اون چی؟. تره کنم بتسی از سالی و من واقعاً خوشگل بگم حس می
نه. رفتم ولی نه به ھمون شدتی که سراغ سالی می: گفت. بتسی ھم ھمين طور، و زد زير خنده: پسره گفت .در سالی چيزی ھست که گرفتارت می ک

 .دادم، البته اگه انتخابی در کار بود نه، گمونم سالی رو به بتسی ترجيح می
 اما واقعاً عاشق کی ھستی؟ توی دنيا کی رو از ھمه بيشتر دوست داری؟ کی ھمسرته؟: بعد دختره پرسيد

 .تو، تو ھمسرمی: پسره گفت
 .بره ديد که دختره از اين مکالمه حسابی لذت می مونيم؟ پسره می وھميشه ھم عاشق ھم می: دختره پرسيد

کر. اولين قياسی که ذھنش رسيد ھمين بود. ھميشه، ھميشه با ھم خواھيم بود درست مثل غازھای کانادايی: گفت ا ف ه غازھ ا اغلب ب چون اون روزھ
م می شون انجام می معموالً اين کار رو اوايل زندگی. کنند غازھا فقط يک بار جفت پيدا می: بعد گفت. می کرد ا ھ شه ب برای ھمي د دن و بعد  ه. مونن اگ

به کنه و يا بين غازھا باقی می ره و جداگانه زندگی می برای يک از اونھا اتفاقی بيفته و يا بميره، اون يکی يا می ا  ه می ده ام مونه و به زندگيش ادام
 .صورت مجرد و تنھا

ا باشه سخت. انگيزتره اما گمونم اون طوری غم. انگيزه غم: دختره گفت ه و تنھ روه بمون توی گ ه  بره يک گوشه منظورم اين ه  ن ک ا اي برای تره ت ای 
 .خودش زندگی کنه

 .انگيزه اما اين قانون طبيعته بله، غم: پسره گفت
 .دونی که منظورم چيه ای؟ می تا حاال يکی از آنھا رو کشته: دختره پرسيد

می دو سه بار غازھا رو زده: پسر، سرش را به عالمت تاييد تکان داد ا رو  د غاز ديگه -زدم، دو ام، وقتی اونھ ه بع دا می سه دقيق ه ج شد و ای از بقي
 .کرد زد و سر و صدا می باالی سر اون که روی زمين افتاده بود چرخ می

 و تو اون رو ھم می زدی؟: دختره با نگرانی پرسيد
 .گاھی تيرم به خطا می رفت. تونستم اگه می: پسره جواب داد

 کرد؟ اين تورو ناراحت نمی: دختره گفت
ا رو دوست دارم می. کنی کنی به اين چيزھا فکر نمی ھيچ وقت، وقتی داری شکار می: پسره گفت ه چيز غازھ ه من ھم نی ک تی در حال. بي حتی وق

 .نبايد به اين تضادھا فکر کنی. شه  ھمه نوع تضادی توی زندگی پيدا می. شکار نيستم ھم دوست دارم اونھا رو تماشا کنم
رد ود. بعد از شام، آبگرمکن رو روشن کرد و در حمام کردن بچه به دختر کمک ک بيه دختره ب شبيه او و نيمی ش وزاد نيمی  ه ن ين ک ار ديگر از ا ب

م الی انگشت. اش به دختره ھا و دھان بچه به او رفته بود و بينی و چانه چشم. تعجب کرد د ھ ودر زد و بع چه را پ ای او بدن کوچک ب ھای دست و پ
 .پوشاند زل زده بود به او کرد و پيژامه می وقتی زنش بچه را پوشک می. پودر ماليد

باال ه  ود. ظرف آبی را که بچه را در آن شسته بودند توی وان خالی کرد و رفت طبق بری ب سرد و ا وا  يرون ھ ه می. ب خار از دھانش نفس ک يد ب کش
ور چراغ. زد بيرون می ر ن ه نظر می آن چه از چمن باقی مانده بود زي اس ب ل کرب ان مث يد؛ خشک و خاکستری ھای خياب اده برف. رس نار پي ا ک رو ھ

به وقتی که غازھا باالی سرش. خيالش رو به فردا برد. ھاش شنيد ھا را زير الستيک ماشينی عبور کرد و او صدای ساييده شدن ماسه. تلنبار شده بود
 .زند اش لگد می چرخند و قنداق تفنگ با ھر شليک به شانه در آسمان می

 .در را قفل کرد و آمد پايين
برد د. توی تختخواب سعی کردند چيزی بخوانند، اما ھر دو خوابشان  اد و پلک. اول دختر خوابي پايين افت وی دستش  له از ت که سنگين شد مج ھاش 

 .ھا رو باز کرد، زنگ ساعت را تنظيم کرد و چراغ رو خاموش کرد ھای پسر ھم بسته شد، اما اون چشم. رفت الی لحاف
د می ده. با صدای بچه از خواب پري وی بغلش تکون  تاده و بچه رو ت واره ايس نار گھ ه ک د ک ود و او دختر رو دي تاق نشيمن چراغ روشن ب وی ا .ت

 .ای بعد بچه رو گذاشت سر جاش، چراغ رو خاموش کرد و برگشت توی تختخواب دقيقه
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 .ساعت دو بامداد بود و پسر دوباره خوابيد
د ساکت شد بچه چند دقيقه. اين بار دختر محل نگذاشت. صدای بچه باز اون رو از خواب بيدار کرد گوش داد و. ای بريده بريده گريه کرد و بع پسر 

 .بعد شروع کرد به چرت زدن
 .نشست و چراغ رو روشن کرد. ھاش رو باز کرد، المپ اتاق نشيمن دوباره روشن شده بود چشم

رده: زد دونم چش شده، بچه رو بغل گرفته بود و قدم می نمی: دختر گفت ين طور. ام پوشکش رو عوض ک ما ھم خورده، ا شه  م بيشتر از ھمي شير ھ
 .ترسم از دستم بيفته می. ام خيلی خسته شده. شه يه لحظه ھم ساکت نمی. کنه داره گريه می

 .گيرم تو بيا بخواب، من اون رو می: پسر گفت
 .دختر توی تختخواب دراز کشيد. بلند شد و بچه را از دختر گرفت
 .گيره چند دقيقه که تکونش بدی، خوابش می: دختر از توی اتاق خواب گفت

ھای خودش ھم نزديک بود روی ھم پلک. ھاش بسته شدند بچه رو اون قدر تکون داد تا پلک. پسر روی کاناپه نشست و بچه رو گذاشت روی زانوش
 .اش با احتياط بلند شد و بچه را گذاشت توی گھواره. بيفتند

 .خزيد توی تختخواب. وپنج دقيقه فرصت داشت که بخوابه پانزده دقيقه به ساعت چھار مانده بود و او ھنوز چھل
 .اين بار ھر دو با ھم از خواب پريدند، و پسر فحش داد. چند دقيقه بعد باز صدای گريه بچه بلند شد

 .کرديم شايد نبايد حمامش می. محض رضای خدا، معلومه چت شده؟ شايد مريضه يا طوريش شده: دختر به پسر گفت
 .ببينش، به نظر من که ھيچيش نيست: پسر گفت. بچه با پاھاش توی ھوا لگد زد و ساکت شد. پسر، بچه را برداشت

 .دونم دونم که بايد چيزی بھش بدم بخوره، اما چی، نمی می. دونی؟ بذار من بغلش کنم تو از کجا می: دختر گفت
چه چشم. چند دقيقه بعد که بچه آرام شد و از گريه ايستاد، دختر باز گذاشتش سر جاش تی ب ا وق رد و پسر و دختر زل زدند به بچه، ام از ک ھاش رو ب

 .زد زير گريه، اين بار به ھم نگاه کردند
 .عزيزم، عزيزم: گفت. ھاش جمع شده بود دختر، بچه رو برداشت، اشک توی چشم

 .شايد شکم درد گرفته: پسر گفت
 .داد حاال ديگر بدون توجه به پسر، بچه رو توی بغل گرفته بود و تکون می. دختر پاسخی نداد

مه. ای صبر کرد و بعد رفت توی آشپزخانه تا برای قھوه آب جوش درست کند پسر دقيقه د شروع. ھاش رو بست زيرپوش پشميش رو پوشيد و دک بع
 .کرد به لباس پوشيدن

 کنی؟ داری چی کار می: دختر به او گفت
 .رم شکار دارم می: پسر گفت
نری ھر چند فکر می. بذار ھوا که روشن شد اگه بچه حالش خوب بود اون وقت برو. کنم نبايد بری فکر می: دختر گفت ه امروز صبح  تره ک کنم بھ

 .کنه تنھا بمونم خواد با اين بچه که اين طوری گريه می دلم نمی. شکار
 .ايم ما با ھم قرار گذاشته. ولی کارل با من قرار گذاشته: پسر گفت
ن از تو ھم می. شناسم من حتی اون مرد رو نمی. گور پدرخود کارل . گور پدر قرار تو با کارل: دختر گفت ط ھمي نری شکار، فق ه  ه نظر. خوام ک ب

 .من توی اين شرايط تو حتی نبايد به رفتن فکر کنی
 شناسمش؟ گی نمی منظورت چيه که می. شناسيش می. ای تو کارل رو قبالً ديده: پسر گفت
 .خواد با يه بچه مريض تنھا بمونم منظورم اينه که دلم نمی. دونی منظورم چيه منظورم اين نبود و تو ھم خوب می: دختر گفت
 .فھمی يه دقيقه صبر کن، تو نمی: پسرگفت

ه می. نگاش کن. اون مريضه يا مشکلی براش پيش اومده. اين بچه توئه. من زنت ھستم. فھمی نه، تو نمی: دختر گفت و نمی چرا گري ه؟ ت ا کن ی م تون
 .رو تنھا بذاری و بری شکار

 .عصبی نشو: پسر گفت
تو می گم شکار رو ھر وقت که بخوای می من دارم می: دختر گفت ده و  يش اوم چه پ برای ب ری تونی بری، اما مشکلی  ذاری و ب ا ب ما رو تنھ خوای 

 .شکار
يه کردن. بچه شروع کرد به گريه کردن به گر کرد  شروع  از  ما بچه ب واره، ا وی گھ ه اشک. دختر رفت بچه را گذاشت ت ا عجل ا دختر ب ھاش رو ب

 .آستين لباس خوابش پاک کرد و بار ديگر بچه رو بغل کرد
ود از. ھاش رو بست، پيراھن و لباس گرمش رو پوشيد و پالتوش رو تن کرد پسر به کندی بند پوتين ه روی اجاق ب تری آب جوش ک سوت ک صدای 
 .توی آشپزخانه بلند شد

 .منظورم اينه که بايد بين ما يکی رو انتخاب کنی. کارل يا ما. کنی تو داری انتخاب می: دختر گفت
 منظورت چيه؟: پسر گفت

 .ای می خوای بايد انتخابش کنی اگه خانواده. خودت شنيدی چی گفتم: دختر جواب داد
 .ھای ماشين رو پاک کرد اليه يخ روی شيشه. ماشين رو روشن کرد. بعد پسر لوازم شکار رو برداشت و بيرون زد. ديگر زل زدند به ھم
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د ھا باالی سرش سوسو می ستاره. شدند با اين که شب دما پايين آمده بود، اما حاال ھوا چنان صاف شده بود که ستاره ھا ديده می ه. زدن ن طور ک ھمي
 .ھا فکر کرد از حيرت تکان خورد ھا خيره شد و وقتی به فاصله آن کرد به ستاره رانندگی می

ار می. اش توی پارکينگ پارک بود اتومبيل استيشن. چراغ ايوان خانه کارل روشن بود ته ک ورش آھس رد و موت پارک. ک ار جدول  ه پسر کن ن ک ھمي
 .پسر تصميمش رو گرفته بود. کرد کارل از خانه بيرون آمد

اورم نمی شه. ھا رو خاموش کنم فقط بايد چراغ. ام من آماده. می تونی ماشين رو کنار خيابون پارک کنی: رو آمد، کارل گفت وقتی پسر روی پياده .ب
ه. کردم حاال خواب باشی فکر می. گم جدی می: ادامه داد جا. ات برای ھمين بود که يه دقيقه پيش زنگ زدم خون ين  يای ا ادی ب ه راه افت .زنت گفت ک

 .شه واقعاً که باورم نمی
التوش دست. اش رو باال کشيد روی يه پا تکيه داد و يقه. گشت دنبال کلمات می. درسته: پسر گفت توی جيب پ ه داد. ھاش رو گذاشت  دار: ادام الً بي قب

ه می. دونم نمی. گمونم بچه طوريش شده. ھر دومون مدتی بود بيدار شده بوديم. شده بودم کارل دام گري ه  م که فکر می. کن ه  ه ھست اين م چيزی ک کن
 .فعالً نمی تونم بيام کارل

ور. الزم نبود اين ھمه راه رو بيای اين جا که اين رو به من بگی. زدی پسر رفتی پای تلفن و بھم زنگ می خوب می: کارل گفت م نيست، گ اصالً مھ
 خوری؟ يه فنجون قھوه می. شه رھاش کرد شه انجامش داد و ھم می شکار از اون کارھاست که ھم می. پدر شکار
 .نه، بھتره برگردم: پسر گفت

 .رم باشه، اما من می: گفت. کارل به پسر نگاه کرد
 .زد پسر ھنوز ايستاده بود توی ايوان و حرفی نمی

 .دی به ھرحال گمونم چيزی از دست نمی. گيری شکار کنم کنم امروز چيز دندون فکر نمی. ھوا صاف شده: کارل گفت
 .بينمت کارل می: گفت. پسر سرش را تکان داد

 .گم اين رو جدی می. تو خوشبختی و ھيچ وقت ھم به کسی اجازه نده غير از اين بھت بگه. گم خداحافظ، گوش کن چی بھت می: کارل گفت
بعد پسر ماشين رو توی دنده انداخت. به کارل نگاه کرد که رفت داخل خانه و چراغ ھا رو خاموش کرد. پسر ماشينش رو روشن کرد و منتظر ماند

 .رو دور شد و از جدول کنار پياده
 .چراغ اتاق نشمين روشن بود، اما دختر خوابيده بود توی تختخواب و بچه ھم کنارش خواب بود

 .با جوراب و لباس زير پشمی نشست روی کاناپه و روزنامه صبح رو خواند. صدا آھسته و بی. ھا، شلوار و پيراھنش رو درآورد پسر چکمه
 .بعد از مدتی پسر رفت توی آشپزخانه و شروع کرد به سرخ کردن گوشت. دختر و بچه خواب بودند. خيلی زود ھوای بيرون روشن شد

 .چند دقيقه بعد دختر با لباس خوابش اومد توی آشپزخانه و بدون اين که حرفی بزند اون رو بغل کرد
 .دختر خودش رو توی آغوش اون رھا کرده بود اما چسبيده بود به اجاق. مواظب باش لباس خوابت آتيش نگيره: پسر گفت

 .ھا رو زدم  دونم چرا اون حرف نمی. دونم چه مرگم شده بود نمی. برای ماجرای ديشب متاسفم: گفت
 .مھم نيست، بذار اين رو درست کنم: پسر گفت
 .وحشتناک بود. خواستم اون طوری پرخاش کنم نمی: دختر گفت
 کاترين چه طوره؟. اشتباه از من بود: پسر گفت
ه. بعد از اين که رفتی دوباره پوشکش رو عوش کردم و ديگه خوب شد. دونم نصف شب چش بود بھتره، نمی: دختر گفت ن ک ا اي ود ت خوب ب حالش 
 .از دست ما عصبانی نشو. نفھميدم موضوع چی بود. خواب رفت

 .حاال بذار به اين ماھيتابه برسم. احمق نشو. از دست تو عصبانی نيستم: پسرخنديد و گفت
 برای اين گوشت آماده کنم؟* چه قدر وافل. تو بنشين، من خودم صبحانه رو آماده می کنم : دختر گفت
 .ام  حسابی گرسنه. زياد: پسر گفت

رد. دختر گوشت رو از ماھيتابه بيرون آورد و بعد شروع کرد به درست کردن خمير وافل دنش رو شل ک ه. پسر پشت ميز نشست و ب ود ب زل زده ب
 .داد کارھايی که دختر توی آشپزخانه انجام می

تاق نشيمن و صفحه. دختر از آشپزخانه بيرون زد تا در ِ اتاق خوابشان رو ببنده و ا د رفت ت افون بع وی گرام تند ت ه ھر دوشان دوست داش ای رو ک
 .گذاشت

 .خواد ديگه اين طوری بيدار بشيم دلم نمی: دختر گفت
 .حتماً، و خنديد: پسر گفت

 .غذا آماده است: گفت. بشقاب ديگری ھم برای خودش گذاشت. مرغ سرخ کرده و وافل جلوی پسر گذاشت دختر بشقابی از گوشت، تخم
 .ای از اون رو ببره، بشقاب برگشت روی زانوھاش خواست تکه روی وافل کره و شيره ماليد، اما ھمين که می. س معرکه: پسر گفت

 .شه باورم نمی: و گفت] شد[از پشت ميز بلند 
 .دختر به سر و وضع و حالت صورتش نگاه کرد و زد زير خنده

 .اش گرفت و دوباره خنده... اگر خودت رو تو آينه ببينی: گفت
رد و زد زير مرغ و تکه ای که روی زير شلواری پشمی اش پاشيده بود، به گوشت و تخم پسر به شيره اه ک ند نگ بيده بود ه شيره چس که ب ی  ھای وافل
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 .خنده
 .اش گرفت و باز خنده. مردم  داشتم از گرسنگی می: سرش را تکان داد و گفت

 .ات بود، و زد زير خنده يعنی گرسنه: دختر گفت
 .بعد آغوشش رو باز کرد و دختر خودش رو انداخت توی بغلش. اش را در آورد و آن را انداخت جلوی در حمام پسر زيرشلواری پشمی

 مگه نه؟. ھيچ چيز ارزش دعوا نداره. ديگه ھيچ وقت با ھم دعوامون نمی شه: دختر گفت
 .البته: پسر گفت
 .ديگه دعوامون نمی شه: دختر گفت
 .وبعد اون رو بوسيد. نه، نمی شه: پسرگفت

 
 

 .کند ھا را پر از مشروب می شود و باز ليوان اش بلند می مرد از روی صندلی
 .ای نبود العاده قبول دارم داستان فوق. ھمين، قصه تموم شد: گويد می

 اما چی شد؟ منظورم اينه بعد چه اتفاقی افتاد؟. راستش رو بخوای داستان خيلی جالبی بود. اما من لذت بردم: گويد دختر می
 .ھوا تاريک شده است، اما ھنوز برف می بارد. برد کنار پنجره اندازد و مشروبش را می ھايش را باال می مرد شانه
 .دونم اينه که بدون اين که بفھمی يا بخوای اوضاع تغيير کرد دونم چه طوری، اما تنھا چيزی که می نمی. بعد اوضاع تغيير کرد: می گويد
 .کند اما حرفش را تمام نمی... بله، درسته، فقط: گويد دختر می

گيرد و با بعد دختر سرش را باال می. ھايش شده است بيند که محو ناخن در انعکاس شيشه پنجره، مرد دختر را می. گيرد درآن لحظه قضيه را پی نمی
 برد شھر را نشانش دھد؟ ھا گذشته، مرد او را می پرسد از اين می. زند نشاط حرف می

 .ھات رو بپوش و بريم چکمه: گويد مرد می
دن را، ھا و خنديدن تا اشک از چشم ھا را؛ آن به ھم تکيه دادن آورد، آن خنديدن اما ھنوز کنار پنجره ايستاده بود و آن زندگی را به خاطر می ھا در آم

 .ھا نبود دست کم برای مدتی مانع آن –رفت  سرما و جايی که مرد در سرما می –در زمانی که ھيچ چيزديگر 
 

 1380ی مصطفی مستور، نشر مرکز،  ھای ديگر، ترجمه ريموند کارور، فاصله و داستان

 .ست که در کتاب آمده ھای اين نوشتار عيناً به ھمان شکل و شمايلی گذاری الخط و نشانه برای رعايِت امانت، رسم: ن.پ
 

 *Waffleم. کنند ، نوعی کيک شيرين و خوش طعم که دو طرف آن را سرخ می 
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 ی اول صفحه

 فکر ھايی در بياِن مفھوم روشن واژه
 

 
 
 »فکر روشن«اصطالح فارسی ) 1

ِب  Siécle des lumiéresِی ايران در برابر اصطالح فرانسوی  نويسندگاِن دوراِن تدارِک فکرِی انقالِب مشروطه به»  عصر منّورالفکری«ترکي را 
ن واژه جای»  فکر روشن«با »  منورالفکر«ِی  ھاِی بعد واژه نگارِی سال در ادبياِت اجتماعی و روزنامه. بردند کار می دريج اي ه ت ا ب تازه گزين شد، ام ِی 

نی  سوی يع وم ) Intellectual elle(به طور مشخص در برابر يک لفِظ ديگر فران بر مفھ ت، و در برا ار رف اصطالح Siécle des lumiéresبه ک
 .رايج شد» گری عصر روشن«

ه اصطالح  وم نيست ک ار رفت»  فکر روشن«ھنوز به دقت معل به ک ن  کدام مت ان و در  بار در چه زم ين واژه در فيش. نخستين  ھاِی ھا و يادداشت ا
ل از ِی دھخدا لغتنامه ه نق يِد آن ب ين نيامده بود، اما در ويراسِت جد نگِ فارسی مع ده فرھ ن آم که داراِی انديشهء) صفِت مرکب(فکر  روشن«: چني آن

ه نگرد ). فرھنگِ فارسی معين. (روشن است ين) (Illuminé-Intellectuel(کسی که در امور با نظر باز و متجددان نگِ فارسی مع .نوگرای). فرھ
در خوِد فرھنگ فارسی معين در پانوشتی به عنواِن ]1[.».آنکه اعتقاد به رواج آيين و افکار نو و منسوخ شدِن آيين کھن دارد. تجددگرای. تجددپرست

ِظ Intellectuelآمده و نه  Illuminéِی  واژه»  فکر روشن«معادِل فرانسوِی  ِف لف ارتی آمده»  فکر روشن«، و در تعري ان دو عب قت ھم که در به د ند  ا
ه انديشه. ِی روشن باشد فکر کسی است که داراِی انديشه بنا به عبارِت نخست روشن ]2[.باال خوانديم ن ننوشته ک د معي ند محمّ ِی روشن داشتن ھر چ

ن می يزان و منطقی تعيي ا می يعنی چه، و چه کسی بنا به چه م ا ديگران روشن است، ام ه فکر ديگری ي د ک ه از نظر او کن نان گفت ک ا اطمي توان ب
ان آدم متجدد است. ِی روشن يعنی فکر علمی منضبط و مدرن انديشه ِظ . بنا به عبارِت دوم روشن فکر ھم جدد«لف ن»  ت ين چني گِ فارسی مع در فرھن

ازگی_  2. نو شدن و تازه شدن_  1«: تعريف شده جددات. ج. نوی، ت چ واژه ]3[.»ت جدد ھي بر ت ظر در پانوشت، در برا به ن ا  ده، ام نی ذکر نش ِی التي
ينفکر که در  در اين صورت معناِی دوم روشن. آمده است Modernitéرسد که اين واژه در برابر  می مدرن فرھنگِ فارسی مع ده آدم  را(= آم ،)نوگ

اد کرده. اين ھم آشکارا معنايی است محدود به عقايِد سوژه. است) تجددپرست(=يا مدرنيست  ه انتق به مدرنيت ا در بنا به اين تعريف متفکرانی که  ند، ي ا
 .فکر محسوب نخواھند شد اند، روشن ھاِی آن نوشته توضيح کاستی

تاوردھاِی روشن»  مدرنيست«يا »  مدرن«فکر يک آدم  ِی اين باور ساخته شده که روشن بر پايه»  روشن فکر«ِی فارسی  واژه ه دس گری است، کسی ک
اتی در ستيز باشد، و در»  منّورالفکر«در ادبياِت مشروطه . داند را مبانی اساسی زندگی اجتماعی می ه و خراف ِد کھن با عقاي ه  ود ک کسی معرفی شده ب

سنت. ھاِی زندگی و امور اجتماعی و سياسی برآيد پی نو آوری در شيوه دِن غرب از  اِی فکری و فرھنگی تم ه الگوھ به کسی که بنا ب د و  قاد کن ھا انت
د ته باش اد داش اعی اعتق رفِت اجتم م و پيش تن روشن. عل ا روشن يکی دانس ده فکر ب راِن گر س ادِی متفک ِه غيرانتق دودی ناشی از توج ا ح دھمی ت ِی ھج

ثال در مھم. ھايی در ذھن بسياری از نويسندگاِن ما باقی مانده است خواه به فرھنگِ غرب بوده، و ھنوز ھم به شکل مشروطه مه ترين دانش براِی م ِی نا
نی  اِن فارسی يع ارِف فارسی زب ين مصاحب، واژهدايرةالمع تی غالمحس ه سرپرس ن«ِی  ب ر »  فکری روش ان Enlightenmentدر براب ه ھم ده ک آم

به واژه گری است، و ھيچ اشاره روشن شده است Intellectualِی انگليسی  ای  ِف روشن آن. ن ا در تعري راِی طرز«: خوانيم فکری می ج اصطالحی ب
ھم»ِی اين قرن محسوب است ام که جرياِن فکرِی عمده 18فکر و تمايل عقاليی، آزادمنشانه، اومانيستی و علمی رايج در اروپاِی قرِن  ، و پس از آن 

ده است شرحی تاريخی از روشن ر واژه ]4[.گری آم ل ب ن دلي به اي اال  سطرھاِی ب ه در  که پاي ردم  يد ک سی تاک صلی  ِی انگلي ارِف فارسیِی ا دايرةالمع
سِت سوم بود که ِی کلمبيا دانشنامهِی مشھور تک جلدِی آمريکايی يعنی  نامه دانش ن ويرا اِپ (اش  در مت بود1963چ ار مصاحب  ساس ک ه ا ِد)، ک ، فاق

  ]5[. در آن آمده بود Enlightenmentبود، اما مدخل  Intellectualمدخل 
سترن حکمی فرھنگِ معاصر فارسی ِی ما، در  حتی در زمانه سرين حکمی و ن صدری افشار، ن ن(تاليِف غالمحسين  ھترين و مفيدتري ظرم ب به ن که 

داِن دوراِن روشن بنا به الگوِی انديش»  فکر روشن«اصطالح ) ِی فارسی است نامه یِ  واژه ده من نا تعريف ش به دو مع ه،. 1«: گری  داراِی بينشی آگاھان
ردم. 2. منطقی و دور از خرافه و تعصب عه و بھروزِی م قش و ارزش دانش و فرھنگ در پيشرفِت جام ه ن قد ب ه ]6[.»معت ِی در ھر دو تعريف پاي
االتر از جای می. فکر مورد بحث است در تعريِف يکم چگونگی بينش روشن. اصلی بينش و اعتقاِد شخص است ه ب فکر گاِه روشن توان پرسيد کسی ک

فه و که خرا ی، و اموری  ه و منطق نش آگاھان چون بي اھيمی  د کيست؟ مف قرار گرفته باشد، از او تعريف به دست دھد، و نوع بينش او را تشخيص دھ
ده می ه موقعيت تعصب خوان ا ب تند، و بن اری ھس اريخی و اعتب وند، ت اريخی، و سرمشق ش اِی ت ی، فلسفی و فرھنگی تعريف می ھ وند ھاِی علم ه. ش ب

کم  به اين ترتيب می. فکرانه ھستند ھايی خود محصوِل کار روشن عبارِت ديگر چنين تعريف نگِ معاصر فارسی توان گفت که در تعريِف ي هفرھ ا ب بن
ده است معيارھايی که روشن ِف دوم، روشن. فکر ساخته، خوِد او تعريف ش شرفِت در تعري نش و فرھنگ در پي که دا ين  ه ا ادش ب ر اساس اعتق فکر ب

اِد اوست اين تعريف به فعاليِت روشن. جامعه و بھروزِی مردم نقش دارند، معرفی شده است نش و اعتق جِه بي از سوِی. فکر کاری ندارد، و صرفاً متو
د از دانش ھايی يک تعريف) فکران ِی روشن و ھمه(ھمگان . اند نامشخص و ناروشن»  فرھنگ«و »  دانش«ھايی چون  ديگر، معناِی واژه سان و ھمانن

بابک احمدی
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ِی مردم ادعاِی باور به نقش و ارزش دانش و فرھنگ در پيشرفِت جامعه در حالی که ھمه. کنند ارائه نمی) ھا ھا، و لوازم رشِد آن و رشِد آن(و فرھنگ 
ق آن وازم ضرورِی تحق ورِد ل د در م ردم دارن روزِی م م اختالف و بھ ا ھ ا ب ن اختالف ھ ل ھمي ه دلي د، و ب دی دارن اِی ج ا يک ھ را، ديگر را واپس ھ گ

ای قطعی تعريف کند تا روشن ھا را به گونه باز بايد کسی باالِی سر ھمه پيدا شود که اين اصطالح. خوانند فکری می خرافاتی، ضِد علم و دشمن روشن
چه کسی روشن چه کسی نيست شود که  ه فرھنگ مشکل اين. فکر است و  رده تعريف جاست ک ان ب اھيمی چون  نويس گم خوِد او از مف بينش«ھاِی 

ه ه«، »منطق«، »آگاھان ه«، »فرھنگ«، »دانش«، »تعصب«، »خراف رفِت جامع ردم«و »  پيش روزِی م ول»  بھ ورِد قب ی، درست و م ن، قطع روش
ِی فرھنگِ مورِد بحِث البته، اين مشکل ويژه. نظرھاِی فراوان بشوند ھا و اختالفِ  توانند موجِب بحث اند، در حالی که اين ھمه به احتماِل قوی می ھمگان

ناگريز پيش) ھاِی فرھنگی به ويژه در تعريِف اصطالح(نويس يک زبانه  گردد که در کار فرھنگ باورانه بازمی ھاِی ذات ما نيست، بل به بنياِد تعريف
 .آيد می
 
 )Intellectual elle(اصطالح ) 2

به) Intellectuale، ايتاليايی Intellectual، اسپانيولی Intellektuelle، آلمانی Intellectualدر انگليسی ) (Intellectual elle(ِی فرانسوِی  واژه
ه»  فکر روشن«معناِی  ار در نيم براِی نخستين ب سوی  ه اصطالحی به نسبت جديد است که در زباِن فران ار 1880ِی  ِی دوم دھ ه ک اِت سياسی ب در ادبي
اِی امروزی ِی سده در ميانه Intellectualِی انگليسی  البته واژه. رفت کار می ِی نوزدھم تا حدودی به معن ه  ھه. رفت اش ب در انگلستان 1840ِی  در د

ازه) مالکيِت معنوی (Intellectual propertyاصطالح حقوقی  کرِی ت ار ف ه ک يج شد ای کرده براِی مشخص شدِن حقوق قانونی کسانی ک ند، را در. ا
د  Intellectualِی  کار انگليسی واژه نيز برخی از نويسندگاِن محافظه 1860ِی  دھه يِد راديکال بودن ه داراِی عقا ن(را در مورِد کسانی ک ه نظر اي و ب

يز ھم. بردند به کار می) داشتند»  ضِد اجتماعی«نويسندگان باورھايی  اربرِد منفی و تحقيرآم ند اين ک اقی ما اِن انگليسی ب ادوارد سعيد در. چنان در زب
هفکر  ھاِی روشن نمايندگیگفتار کتاِب  پيش ه روزنام ظه در پی يادآورِی اين نکته افزوده ک ندگاِن محاف ضِد نگاران و نويس ھم منش  وز  کار انگليسی ھن

انی نسبت می روشن ار ھمگ ه افک د فکری را ب اِب  ]7[.دھن عيد از کت دی  واژهس اِی کلي ردهھ ل ک امز نق د ويلي ه«: ريمون ا ميان ده ت اربرِد ِی س تم ک ِی بيس
حتی در مياِن ]8[.»در انگلستان رايج بود و آشکارا ھنوز ھم باقی است»  فکر جماعِت روشن«و »  فکری روشن«و »  روشن فکر«ھاِی  نامطلوِب واژه

ھاِی ريچارد ھنری ترين مقاله ای از مھم که مجموعهسنِت راديکال براِی مثال در کتاِب . نويسندگاِن راديکال و نوانديش انگليسی ھم اين واژه رايج نبود
يده می با اين که بحث مدام به فعاليت) اند ِی بيستم نوشته شده ِی نخسِت سده ھا در نيمه که اکثر آن(تاونی است  گی کش ھم ھاِی فرھن ار  شود، حتی يک ب

 ]9[. به کار نرفته است Intellectualلفِظ
به) اش ھاِی رايج امروزی بنا به تعريف(فکر  ِی نوزدھم به معناِی روشن تا پيش از سده Intellectualِی  توان گفت که واژه ھاِی باال می با توجه به نکته

ين اصطالح در اين که نويسندگانی به يارِی ھمين واژه کوشيده. رفت کار نمی ه از ا نا نيست ک ين مع ه ا د، ب اند تا کار فکرِی گذشتگان را توضيح بدھن
و نه خوِد(فکر  از ديدگاِه تاريخی مفھوم مدرِن روشن ]10[.شد ھاِی فرھنگی گذشته به معناھاِی مصطلح آن در علوم اجتماعی امروز استفاده می جامعه

ن اصطالح ايی ) اي اعی اروپ ردورزِی اجتم وِل خ وی(محص اص فرانس ور خ ه ط ه) و ب دی و بخردان ه عنصر تجري ن است ک نِت روش گری و ِی س
ان ھاِی فکرِی ناشی از انقالب دگرگونی اعی، نماي ھاِی بورژوايی را به شکل استعاری يا نمادين در يک فرِد خاص و مشخص، يعنی يک موجود اجتم

رد می ن. ک ردم روش ياری از م م بس وز ھ ن اصطالح زد و ھن اربرِد اي ر ک ود را ب ر خ اريخی ُمھ ار ت ن تب ن اي تين را روش راِن فکر راس گران و متفک
 .دانند بشر، دمکراسی و غيره می باور، معتقد به پيشرفِت اجتماعی و به لوازم سياسی و اجتماعی آن چون حقوق خردباور، علم

درِن  وم م دايش مفھ ن واژه قرن Intellectualپيش از پي ه اي ه ريش ه ب ا توج ا ب نی ھ اِی  ِی التي ه معناھ واِن صفت و ب ه عن ی«اش ب ی«، »عقل ،»عقالن
واردی چون  رفت، و در زبان به کار می»  مندانه انديش«و »  فکری« اِن م اِن بي ه«يا »  تصميم عقالنی«، »کار فکری«ھاِی اروپايی براِی بي ای نظري

د از آن استفاده می»  مندانه انديش ين آغازين واژه. ش ناِی  intellegoِی  در الت م«به مع ار می»  فھ ه . رفت به ک به interجزِء نخست واژه در اصل ب
لفِظ. بود»  از مياِن امور برگزيدن«شناسی، فھم  بنا به اين ريشه. بود»  برگزيدن«و »  گرد آوردن«به معناھاِی  legoگشت، و  بازمی» در ميان«معناِی 
م«به معناِی  intellectusِی  در التين پسين واژه. بود»  تفاوت قائل شدن مياِن امور«ھم به معناِی  intelligereالتين  ج شد»  فھ ين لفظ در ]11[.راي ا
ه صورِت  ِی مدرن و در زبان ِی بحث چندين معنا يافت که در فلسفه ھاِی ميانه بنا به زمينه سده نيز ب ايی  به Intellectھاِی رايج اروپ ھا  ين معنا به ھم

ا ) 1: رود کار رفت، و ھنوز ھم به کار می ا مالزم ب يروِی فکری در»نيروِی تفکر«متعلق به ي اه شدن، و ن راِی دانستن و آگ يروِی ذھنی ب عنی ن ، ي
ستفاده از انديشه ) 2برابر مواردی چون نيروِی احساس، نيروِی عاطفه، نيروِی خيال، نيروِی اراده و غيره؛  ل و ا ر(به کار گرفتن نيروِی عق در براب

ياِن امور سازد، و مناسبات و تفاوت بخشد، مفاھيم و امور تجريدی را می ھا و تصورھا تحقق می که به ايده) نيروھاِی احساس و عاطفه، و اراده ھاِی م
 .تر دانسته شده بود چه پيش چه دانسته شده با آن توانايی آگاه شدن و ارتباط دادِن آن) 3يابد؛  را در می

اِی  Intelligenceاصطالح  Intellectِی  در زباِن انگليسی از واژه يز »  خرد«، »ھوش«ساخته شده که به معناھ گاھی«، و »خبر«و ن يد، و می»  آ آ
ناِی وسيع Intelligenceِی  به طور معمول واژه. نيز رايج شده است»  اطالعاِت محرمانه«ھاِی نظامی و امنيتی به معناِی  در دستگاه تر زير را به مع
با وضعيت: برند به کار می يله فعاليِت انسان در انطباق  ه وس ِب توانايی ھاِی خاص ب ال ِی ترکي خاطره، خي اِی ادراِک حسی،  پروری و ھا و کارکردھ

ه کردن، توجه زدن، مراقبت زدن، تخمين سازی، حدس نيروِی تصور، تجريدسازی و مفھوم ردن، برنام کردن، متمرکزشدن، برگزيدن، ارتباط برقرار ک
ه. خوانی با دانش پيشينی نيز نقش مھمی دارند در اين توانايی انسانی درِک غريزی و ھم. ريختن، فرض کردن، نظارت کردن، و جھت دادن ِی اما نکت

ايی کلی زِی آن توان ازی است اصلی و مرک ر نمادس کلی برت ازی و در ش ه. نگری و تجريدس ن راه انديش ط از اي ادی مرتب ل انتق ا تحلي دی ب ھاِی تجري
ده بندی می ھاِی پيشينی خود را جمع کند، تجربه خوان می ھا ھم شوند، و فرد خود را با وضعيت می اِت ھايی درمی اش طرح کند، براِی آين ندازد، و امکان ا

ھاِی عينی، خوانی آگاھانه است با وضعيت ھم Intelligenceبه طور خالصه . شود اند، متصور می امروز را به صورتی که انگار در آينده تحقق يافته

ی ھزارتو مجله

3

621 of 952



]12[. حق با اولريک نيسر است که نوشته تعريِف اين واژه ناظر به معنايی آرمانی از آن است. ھاِی نظری ھا، کردارھا و نيز کنش در جرياِن فعاليت
ان Intellectualِی  کنم نخست معناِی واژه ھا اشاره می ِی اين جستار به آن ھايی که در ادامه نامه ھا و واژه در اکثر فرھنگ ه ھم صفت و ب به صورِت 

من در اين رساله با اين معنا. ِی طوالنی کاربرِد آن در زبان و ادبياِت التينی اشاره شده است ِی ذھن توضيح داده شده و به پيشينه معناِی رايج در فلسفه
دارم) صفِت کسی که داراِی ھوش فراوان است( ه. کاری ن به نکت يديم در فارسی  که د اعی واژه است  وم اجتم اِی اسمی و مفھ ظر من معن مورِد ن ِی 
ھا جويان با آن اند و دانش که بسيار رايج(ھايی از اين مفھوم را که در چند فرھنگِ فرانسوی، انگليسی و آلمانی  تعريف. ترجمه شده است»  فکر روشن«

د قل می آمده) سروکار دارن ند، ترجمه و ن ايی . کنم ا اِپ  (Webster’s New World Dictionaryفرھنگِ آمريک ناِی) 1988چ سه تعريف از مع
ر) 2. گری باشد اش مرتبط به انديش اش يا ذوق کسی که موضوع مورِد عالقه) 1(...) «: به دست داده»  فکر روشن«اسمی  کسی که در کار تفکر درگي

سيا يکی از اعضاِی اينتلی) 3. شده باشد ايی ديگر . »جنت اِپ  (Random Hous Compact Unabridged Dictionaryفرھنگِ آمريک )1996چ
رده ه ک سمی واژه ارائ اِی ا ديش) 6(...) «: چھار تعريف از معن يروِی ان ه داراِی ن عالی باشد کسی ک براِی تفکر و) 7. گرِی  ادی  ه ارزش زي کسی ک

ا اين تر دانش چون امور زيبايی ھاِی پيچيده ھا و گستره شکل شد، ي ل با ی قائ ائل کل ه شناسانه يا فلسفی و به ويژه امور تجريدی و مس ورِد عالق ِی او ھا م
ند کسی که به شدت عقل) 8. باشند ل ک ه عق يه ب اِی عاطفه و احساس تک ه ج ه) 9. گرا باشد، کسی که در امور ب طور حرف به  ه  ار کسی ک ای درگير ک

صفتی) 1993چاِپ  (The New Shorter Oxford English Dictionaryدر . »فکری باشد مثل نويسنده يا آموزگار تمام معناھاِی واژه به حالِت 
کرِی عالی ) B، 3(...) «: گردند مگر يکی که به واژه در حالِت اسمی توجه کرده بازمی فرض عالی(کسی که داراِی نيروِی ف ه  ژه) يا ب به وي باشد، 

ل تاريخ. »گر ذھن تحليلی داشته باشد، شخصی روشن يک روشن«: گراِی انگليسی آورده نگار چپ و از قوِل کريستُفر ھي مول  ود، ذھن او کرا فکر نب
کر نمی بيش ه در فرھنگِ رايج. »کرد تر متوجِه مسائل عملی و پراگماتيک بوده، و ھرگز آيينی ف فی ک نی  تعري Oxford Advancedتر آکسفورد يع

Learner’s Dictionary)  نادقيق) 2005چاِپ ھم  ده تر و گيج آمده از اين  سيار تحصيل(...) «: تر است کنن ه از فعاليت شخص ب ه در کرده ک ھايی ک
کسی که) 2(...) «: آمده) Le Nouveau Petit Robert (1993در فرھنگِ فرانسوِی . »برد ِی امور انديشيد، لذت می ھا بايد به طور جدی درباره آن

Leدر فرھنگِ فرانسوِی رايج ديگر، . »تر باشد گرانه داشته باشد، و نزِد او زندگی فکری از ھمه چيز مھم ای در امور انديش رفته ذوق پرورده يا پيش
Petit Larousse (2000 (ه) 2(...) «: چنين آمده طور حرف به  ه  د کسی ک جام دھ ار فکری، فرھنگی، و تعمقی ان خودش ک ه ذوق  نا ب يا ب در. »ای 

Lexis, Larousse de la langue franḉaise (1979 (دو تعريف زير ارائه شده :») رورده به کسی گفته می) 1) 1886از براِی شود که ذوق پ ای 
د  فعاليت ته باش اِی فکری داش يز(ھ اه تحقيرآم ه) 2). گ ه حرف ال کسی ک د، مث رتبط باش ار فکری م ه ک ه طور اساسی ب ارگراِن روشن: اش ب .»فکر ک

Duden, Deutsches Universal-wörterbuch به دست داده که فرھنگِ رايج آلمانی است، تعريِف ساده کری«: ای  ِت ف راط فعالي به اف ه  کسی ک
د يوه) Collins Cobuild English Dictionary (1995، و سرانجام در )2001(»  کن ه ش ارکردی واژه که ب اربردی و ک ِد ک ھا را تعريف ِی جدي

 .»ھاِی پيچيده کند فکر کسی است که وقِت زيادی را صرِف پژوھش و انديشيدن به ايده يک روشن) 2... «: کرده چنين آمده
ن فرھنگ با دقت به تعريف که اين متوجه می»  فکر روشن«ھا از  ھاِی اي سته شويم  ی تقسيم ھا در سه د به شدنی ِی کل ند  ه توجه دار خصلِت) 1: اند، ک

ِت او) 3 يا پژوھشی او،  موضوع مورِد عالقه) 2فکر،  مندانه يا توانايی عقلی روشن انديش ته. کار و فعالي نی آن تعريف دس سوم يع ِه ِی  ه متوج ھايی ک
ن ِت روش ار و فعالي تند  ک اِی دوم  تعريف(فکر ھس ترھ ارم وبس دم، چھ يس، دوم ھاوس رن اِی  ، و تعريفلکس ی) دودن، و الروسھ وم اجتماع در عل

 .تری دارند کارآيی بيش
رده  ِی تازه و جالبی در مورِد روشن ھاِی مھم و رايج يکی نکته در مياِن فرھنگ ئه ک اريِف واژه[. است]فکر ارا که در) Intellectual elle(ِی  تع را 

لدِی  ج ج می) Grand Usuel Larousse, dictionnaire encyclopédique (1997فرھنگِ پن ل  به طور کامل نق مده  ِی از ريشه(صفت «کنم  آ
ه از) 2. آن چه به نيروِی فکر و کارکرِد شناختی مربوط شود، مثل نيروِی فکری) intelligere) 1از التين کالسيک  intellectualisالتينی  اثری ک

شد ته با قع تعمق داش غيره تو ل : خواننده، تماشاگر، و  م روشن«مث يروِی آن) 3. »فکرانه فيل ه ن يز ب کری و تعمق و ن يروِی ف ه ن طور خاص ب ه  چه ب
ام داد: تجريدسازی وابسته باشد، در تقابل با کار جسمانی، مثل ه) 4. او به ميزاِن زيادی کار فکری انج دی، کسی ک ارگر ي ر ک کارگر فکری در براب

ان  فعاليت د) Discours(اش به طور خاص به کارگيرِی امور تجريدی و گفتم ه. »باش د نکت ن فرھنگ چن اريِف اي م می در تع ه چش تازه ب يد ِی  يکی. آ
ه در تعريِف  با توجه به معناِی کار روشن Intellectuelتعريِف صفِت  ده است 2فکرانه است ک وم تجريدسازی در دوم برجسته. مطرح ش کردِن مفھ

ار فکر است نه به معناِی کارگری که روشن کردِن مفھوم کارگر روشن است، سوم برجسته 4و  3ھاِی  تعريف ه کارش ک فکر باشد بل به معناِی کسی ک
ن د روش ا مھم. فکرانه باش اره ام ه اش ر از ھم ِف  ت انی تعري وم  4ِی پاي ه مفھ ت ب ان«اس گ. »گفتم ار فرھن اره ک ن اش تی، اي ی موق ه تعريف نويس را ب

ن نزديکی است کند، و تا جايی که جسته باورانه نزديک می پراگماتيک و غيرذات ديم ھيچ. ام يگانه نمونه در اي ه دي گر کدام از فرھنگ چنان ک ھاِی دي
 .ای به مفھوم گفتمان نداشتند اشاره

 
 »جنتسيا اينتلی«اصطالح ) 3

ده فکر به کار برود، در نوشته به معناِی روشن Intellectuelِی  پيش از اين که واژه ماعی و سياسی س نوزدھم از واژه ھاِی تاريخی، اجت ِی ديگری ِی 
يا اينتِلی«ِی روسی  از واژه(بود  Intelligentsiaاين واژه . تر داشت شد که معنايی محدودتر اما مشخص استفاده می يان)»ِگنتس ه ، ب ای اجتماعی گر الي
سووليت می ِی ھم که نسبت به سرنوشت و آينده) و نيز در لھستان(ِی تزاری  در روسيه بزار وطنان خود احساس م شتن ا ار دا دعی در اختي د، و م کردن

ه . تری بودند ای اجتماعی و سياسی براِی راھنمايی ملِت خود به سوِی زندگی بھتر و انسانی فکری و خطوِط اصلی برنامه م ک سيا اينتلی«دقت کني »جنت
ی  پردازاِن علوم اجتماعی در فرھنگ به گماِن بسياری از نظريه. معنا نيستند يکی و ھم»  فکر روشن«و  مروز(ھا و کشورھاِی فراوان تاِن ا )چون انگلس

 .جنتسيا وجود ندارد فکران وجود دارند، اما اينتلی روشن
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)Decalassé(»  طبقه بی«ای  ِی متوسِط شھری، به عنواِن اليه داراِن بزرگ و عناصری از طبقه جنتسيا نخست از مياِن اشراف، زمين در روسيه اينتلی
تند نخستين نويسندگاِن مستقل روسيه از مياِن آن. پديد آمده بود ه . ھا برخاس ود ک دانی ب کی از نخستين ھنرمن ه«پوشکين ي ی حرف جدی»  ِی ادب خود را 

بی اوست ار اد زار معاش او ک راِد اينتلی. گرفت و اعالم کرد که اب کثر اف سيا آدم ا ه در دانش جنت د ک ه بودن می گاه ھايی فرھيخت عالی نظا دارس  ھا و م
درن  1820ِی  ِی دھه ھا در ميانه آموزش يافته بودند، و از قيام دکابريست دگی دمکراتيک و م انی زن يِت مب سی، تقو ھوادار اصالحاِت سيا عد  به(به ب

روژه)ِی زندگی بورژوايی در اروپاِی غربی به ويژه فرانسه شيوه جام پ ند ، و ان ورژوازی بود وِد ب ه س شماری از. ِی اصالحاِت ارضی و اقتصادی ب
ه ان گون ش می آن م را پي کلی از آنارشيس ا ش انی ي م دھق ه نمونه ای سوسياليس يدند، ک اِن  کش وين در رم اِی ل ان را در شخصيت و باورھ اش ِیآناکارنين

کردند، ولی به ھر حال با استبداِد تزاری به طور جدی اکثرشان از سلطنِت مشروطه و معدودی ھم از شکل جمھوری دفاع می. شود يافت تولستوی می
ازه شکل»ِی تاجرانه روحيه«طلبيدند، با  راھی اشراف و روستاييان را می آنان ھم. مخالف بودند باِت ت درِن شھری و مناس دگی م ِی ناشی از گرفته ، زن

د آنان اعالم می. پرستی زندگی خلق درھم آميخته بود گرايی و کھنه شان با سنت نوجويی ضِداستبدادی. داری مخالف بودند پيشرفت صنعت سرمايه کردن
اِد آن مھم. شان درآمد به عنواِن منش اصلی کار فکری»  پوپوليسم«دھند، و شکلی از  که خدمت به ملت را بر خدمت به دولت ترجيح می ھا از ترين انتق

پترزبورگ و ھزاران دانشجو از سن 1874در تابستاِن . تورگنيف عمری با اين سرزنش روبرو بود. »ای تو خلق را از ياد برده«يکديگر اين بود که 
ند، و رفته درآمده) »ناُرد«به روسی (ھا را رھا کردند و به روستاھا رفتند و اعالم کردند که در خدمِت خلق  مسکو دانشگاه ند، ا ق بياموز تا از خل ند  ا

د چون خلق زندگی کنند و به آن خود را . ھا خواندن و نوشتن آموزش دھن نان  سبِت يا خلق»  نارودنيک«آ به ن يِت حزبی  ن آغاز فعال د و اي گرا خواندن
ده باخبرِی ما از حقيقِت جھان«پرداز اصلی آنان نوشته بود که  نيکالی ميخاييلوفسکی نظريه. بزرگ و مقتدر شد ھا در شمول ھمان است که در طوِل س

شکار ساز، رپين نقاش و آنتوکولسکی مجسمه گرايی در آثار موسورسکی آھنگ تاثير اين خلق ]13[.»زندگی روستاھاِی روسيه شکل گرفته بود ساز آ
ت راِی . اس واِن دوم اپ کی عن ا موسورس ت(را خووانچين يقی اس اريخ موس اِی ت اترين اپراھ ی از زيب ه يک ق«) ک يقايی خل اريخ موس ود»  ت ده ب .نامي
 ]14[. در پی گسترش ترور بلشويکی نابود شد 1917جنتسياِی روسی پس از انقالِب  اينتلی

ی«داراِن  گاھيان خود را پاس ِی نوزدھم نيز که مياِن پروس، اتريش و روسيه تقسيم شده بود، برخی از فرھيختگان و دانش در لھستان سده »فرھنگِ مل
ی می اره معرف د، درب تانی می کردن گِ لھس ان و فرھن اريخ، زب الِب  ِی ت س از انق تند، و پ اِی آزادی در راس جنبش 1848نوش ی، اعتراضی و ھ خواھ

اينان پس از جنگِ. ِی متوسِط شھری يافتنی بودند داران و اشراف و بسياری از عناصر طبقه در مياِن آنان افرادی از زمين. فرھنگی قرار گرفته بودند
ا سياست ِی امور اقتصادی و سياسی نقش نخسِت جھانی که لھستان مستقل شد در اداره عدھا ب د، و ب ھده گرفتن ه ع حزِب کمونيست مخالفت ھايی ب ھاِی 

د، و در پس از جنگِ دوم جھانی استالينيست. ِی سياسی مورِد نظرشان استوار به دمکراسی ليبرالی بود کردند، و برنامه ه کردن ان حمل ه آن اکم ب ھاِی ح
 .عرض چند سال نابود شدند

د ِی اينتلی ِی بيستم دو ديدگاِه متفاوت درباره ِی نخسِت سده ِی نوزدھم و نيمه در سده ستانی مطرح بودن سياِی روسی و لھ ن. جنت يدگاِه نخست اي پيرواِن د
تزاری و واپس پديده را محدود به زمان و مکان می ستبداِد  داوم ا يه ت دگی روس دانستند، علِت وجودِی آن را در روس ندگی آشکار سطح زن ه ما ھا و ب

به کردند که پيدايش اين اليه ناشی از تاخير استقالِل ملی از يک شناختند، و در مورِد لھستان ھم استدالل می ويژه روستاييان روسی می سو و وضعيِت 
اِن روشن در سده. ِی آموزش در آن کشور است رفته نسبت پيش دگاه مي ن دي فاوت می فکر و اينتلی ِی بيستم مدافعاِن اي سيا ت تند جنت يکی از بھترين. گذاش

اِب »  ِی ممتاز يک دھه«ِی آيزايا برلين  جنتسياِی روسيه مقاله ھا در توضيح اين نکته و شرح تاريخی پيدايش و عقايِد اينتلی نوشته کراِن روسدر کت متف
واِن  با عن يِد اينتلی«است که بخش نخسِت آن  سيا تول اال اينتلی ]15[.گر است روشن»  جنت يدگاِه ب ا د فت ب يدگاِه دوم در مخال سيا را گروھی پيرواِن د جنت

ه. تواند در ھر کشوری پديد آيد دانست که می اجتماعی می ا الي گروه ي گرايش وجوِد يک  ن  ه مدافعاِن اي ستانی و روسی را در حکم نمون ھايی از ِی لھ
به شمار می کرده ھاِی تحصيل طلبی و راديکاليسم اليه آرمان دگاه ِی اروپايی  ه اساس دي ين ک بر ا يد  ا تاک ند، و ب قالِب ھاِی اينتلی آورد سيا ناشی از ان جنت

فی عينی ِی اروپايی و مدرِن اين پديده تاکيد می بود بر سرچشمه 1848فرانسه و انقالِب  ه دست می کردند، و در نتيجه تعري نه از آن ب ند گرايا حتی. داد
ده  شناسان بر اين باورند که ھر اليه شناسان و سياست امروز ھم برخی از جامعه يد نباشد(ِی آموزش دي زار تول لِک اب تازش در) که ما ما از نقش مم ا
گيرد تواند نقشی ھماننِد نقش تاريخی اينتلی ِی باخبر شده باشد، می گسترش فرھنگِ جامعه ده  ه عھ سيا را ب ه می. جنت حزِب براِی نمون االِن  ه فع د ک گوين

ه ِی ھند در جرياِن مبارزه کنگره ين ِی طوالنی براِی استقالِل ھندوستان، يا سرآمداِن فعال در زندگی اجتماعی در کشورھاِی استقالل يافت ايی چن ِی آفريق
 .نقشی را به عھده دارند

ژه در زبان»  جنتسيا اينتلی«ِی  واژه. نفوذ يافته بودند 1920ِی  برخی از پيشرواِن ديدگاِه دوم در طوِل دھه ه وي ی در ادبياِت سياسی آن زمان ب ھاِی آلمان
باره. ای يافته بود و مجاری کاربرِد گسترده ر در فرد وب ه نخست آل ماعی اينتلی ِی وجوِد الي سيا  ِی اجت مامی کشورھاِی پيشرفته«جنت که در ت صنعتی  ِی 

ازنده ت س د اس تی جدي اِت معرف ازه»ِی امکان ی ت ايم تعريف ارل مانھ ی او ک ت، و در پ ت داد ، نوش ه دس ه ب ن الي ه گروه«: تر از اي ر جامع اِی در ھ ھ
سيا می ھا را اينتلی ما اين. شان فراھم آوردِن تاويلی از جھان براِی جامعه است شوند که رسالِت خاص ای يافت می اجتماعی فزود ]16[.»ناميم جنت :او ا

د فکری از منافع کل جامعه ياد و دفاع می گاماِن روشن ھا به عنواِن پيش آن« ه. »کنن ل جامعه نمون انه ای از تحلي ه شناس دگاه در نيم ن دي ا اي فق ب ِی ای موا
ردم در کشورھاِی آن ]17[.استفکران در مسير قدرِت طبقاتی  روشنِی بيستم کتاِب کنراد و شلِنی با عنواِن  دوم سده ھا با توجه به جنبش اعتراضی م

ه فکران ھم روشن«نوشته بودند که ) به اوج خود رسيد 1980ِی  که چند سال پس از انتشار کتاب در طوِل دھه(اروپاِی شرقی به چون الي ماعی  ای اجت
شته جنتسيا در راِه قدرت عنواِن اينتلی اِی شرقی »اند يابی طبقاتی گام بردا صنعتی اروپ م  ه«، و در کشورھاِی بيش و ک حِد طبق تواِن خود را در  با  ای 

ند شکل داده»  دھی بوروکراتيک حاکميت و سازمان ل از . ا ين تحلي سيا اينتلی«ا ه در »جنت بود ک مراه  لدنر ھ وين ُگ يدگاِه آل ا د د ب اِب 1979ِی جدي در کت
د،  فکران و ظھور طبقه ِی روشن آينده انی تولي باِت جھ مدرن و مناس دگی  ه«ِی جديد نوشته بود که در تمامی کشورھا، بنا به منطق زن تازه طبق ای از ِی 

دگی اقتصادی را در دست شکل گرفته است که می»  جنتسياِی جديد فکراِن اومانيست و اينتلی روشن به نظر. ھاِی خود بگيرد کوشد تا مھار توليد و زن
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 ]18[. توانند امور کشورھاِی خود را اداره کنند فکران بارھا بھتر از مديراِن سنتی و رھبراِن احزاب سنتی می ُگلدنر اين روشن
اِی فرھنگی و سياسی جنتسيا در اين است که براِی نخستين بار وجوِد يک اليه اھميِت مفھوم اينتلی ا کارکردھ اعی ب اش مطرح شد، و ِی مشخص اجتم

طرح تعريف ِی روشن ِی بيستمی درباره اين نکته در مباحِث سده تاد ھاِی عينی فکر و کوشش در  ر اف نه موث اره. گرايا که درب احثی  فکر ِی روشن در مب
 .جنتسيا يافتنی است جريان يافتند نفوِذ اينتلی

 
 

 )1.1(ِی بخش  کار روشنفکری، گزيده
 بابِک احمدی

 1385نشر مرکز، چاِپ دوم، 
 

ل از دوره جديد، تھران،  ]1[  10912، ص 8، ج 1373لغتنامه دھخدا، چاِپ اوِّ
 .پانوشت 1619، ص 2، ج 1363معين، فرھنگِ معين، تھران، .م ]2[
 .1029، ص 1پيشين، ج  ]3[
 1128، ص 1، ج 1345، دايرةالمعارِف فارسی، تھران، )سرپرست(مصاحب . غ ]4[

[5] The Columbia Encyclopedia, Fifth Edition, Columbia University Press, 1993, p.877 

 .683، ص 1381فرھنگِ معاصر فارسی، ويراسِت جديد، چاِپ سوم، تھران، . حکمی. حکمی، ن. صدری افشار، ن. غ ]6[

[7] E. W. Said, Representations of Intellectuals: The 1993 Reith Lectures, New York, 1994, p.15. 
[8] R. Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, 2nd edn., Glasgow, 1983, p.170. 
[9] R. H. Tawney, The Radical Tradition, ed. R. Hinden, London, 1996. 

نده. نادرست است»  اصطالح روشنفکر در قروِن وسطی پديد آمد«کند  نخستين عبارِت فصل نخسِت کتاِب زير که اعالم می ]10[ اِی نويس ظاھراً ادع
يد را در بررسی فکری در سده استوار است بر کتاِب مشھور ژاک لوگوف در مورِد کار روشن ه لوگوف اصطالحی جد يد دانست ک ھاِی ميانه، اما با
ار نمی تاريخ گذشته به کار برده بود، و گرنه خوِد اين اصطالح در سده ه ک نا ب نی کاظمی، جامعه. ع: رفت ھاِی ميانه به اين مع نفکرِی دي شناسی روش

 .11، ص 1383در ايران، تھران، 

[11] Gaffiot, Dictionnaire latin-franḉais, Paris, 1989, p.303. 
[12] Neisser, “The Concept of Intelligence”, R. J. Sernberg and D. k. Detterman eds, Human Intelligence: 
Perspectives on its Theory and Measurement, Norwood, New Jersey, 1979. 
[13] Figes, Natascha’s Dance, A Cultural History of Russia, London, 2002, pp.230-231 
[14] Pipes ed, The Russian Intelligentsia, New York, 1961. 

ه ]15[ اِن اينتلی در ترجم اوِت مي ترجم تف رلين، م ا ب راِن روس آيزاي اِب متفک ی کت ن ِی فارس يا و روش ا واژه جنتس ه ج ه و ھم ده گرفت ِی فکر را نادي
نده)»ِی ممتاز يک دھه«ِی  از جمله در عنواِن بخش نخسِت مقاله(ترجمه کرده »  فکر روشن«را به »  جنتسيا اينتلی« خوِد نويس که  ورد  ، مگر در يک م

د و اين جنتسيا و روشن تاکيد کرده که بايد مياِن اينتلی ل ش اوت قائ ر اينتلی فکر تف ا در براب سيا اصطالح  ج هء روشنفکران«جنت رده»  جامع ار ب به ک را 
 .183، ص 1361دريابندری، تھران، . ِی ن برلين، متفکراِن روس، ترجمه. آ: است

[16] K. Mannheim, Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge, London, 1976. 
[17] G. Konrad and I. Szelényi, The Intellectuals on the Road to Class Power, trans. A. Arato and E. Allen, 
Brighton, 1979. 
[18] A. Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of New Class, New York, 1979. 
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 سرھا به به خاطِر کوزه
 

 
 

د، سيگار نمی زند، کتاب می کند، غر می شود، تنھايی می پوشد، خيره می ماند، پالتو می کشد، بيدار می خورد، سيگار می زند، قھوه می نق می کشد، خوان
باب نمی زند، راه می کند، حرف می رقصد، نمی زند، نمی گپ می د، سکوت می خورد، داد می رود، ک د، منفی زن د، شعر می بافی می کن ه کن د، پيژام گوي
خورد، عاشق کند، شکست می شود، کار نمی دار نمی دھد، بچه کشد، نظر می گی می کند، گشنه گی نمی کشد، راننده خورد، نقاشی می پوشد، پياز نمی نمی
صلوات نمی دھد، سالم نمی کند، گير می ماند، ول نمی می د،  تد، دست نمی کن سوت نمی فرس د،  ياد نمی زن ندد، می کشد، ز ند نمی خ شيند، بل ه ن شود، کھن
سفر نمی خورد، کتک نمی رود، غصه می پوشد، کنار می کند، جوراب نمی کند، قيام نمی شود، سرفه می می بد، لخت می رود، می زند،  د، دوش چس خواب
کرار می زند، توضيح می نويسد، جلق می کند، می کند، مدام فکر می گوزد، ادرار می گيرد، نمی می د، ت د، ذوق نمی دھ د، توضيح نمی کن د، جواب کن دھ
خورد، بحث خورد، آب می کند، قرص می شود، ترش می کند، بزرگ نمی گی نمی زند، بچه شود، آرام حرف می حال نمی کند، خوش دھد، دنبال نمی نمی
د، حوصله نمی می ی کن ی نم د، دوب نا نمی کن اچ نمی رود، ش د، م اه می کن د، گ د، فحش نمی کن ول می بوس د، ھ ل نمی دھ ود، ھُ وق نمی ش د، ب ه دھ د، ب زن
ر می امام ين فک ازی نمی حس د، ب د، ازدواج نمی کن د، طالق می کن اب می کن د، کت ی دھ د، راه م ل نمی نويس اره نمی رود، بغ د، پ د، خيس نمی کن ود، کن ش
سد، نوشته نويسد، برای خودش می کند، با خودکار نمی گيرد، لگد می زند، گاز نمی شود، پرسه می زند، دور نمی لرزد، زمين نمی می اش را دور ھای نوي
خواب می مالد، کلنجار نمی گيرد، دست نمی ريزد، عکس می می د، ورزش نمی رود، خودش را به  ال می زن د، خي د، چاق نمی کن ه می کن د، شود، گري کن

د، اداره دھد، تعارف نمی خورد، پول نمی دھد، شکالت نمی خورد، بو می کند، سبزی می زند، سوال می کشد، چرخ نمی شود، ناز نمی گربه می ه کن ی بيم
يد می فاصله می گيرد، نيم شود، پنچری نمی رود، جريمه نمی نمی کر می گذارد، تقل د، ف د، لينک نمی کن ينما نمی کن د، س سريال نمی دھ عرق رود،  د،  بين
رما می نمی ورد، س ورد، عينک می خ د، عرق نمی خ ت می زن د، غيب ی کن رو م ودش ف د، در خ يرون نمی کن ودش ب ی رود، از خ وه نم د، ک ی آي رود، اب
گاری نمی خورد، تبريک نمی دھد، سيب می کند، کش می خواند، سکوت می کند، ورد می خواند، مست نمی نمی د، ياد سد، يادداشت می گوي ادو نوي د، ک کن
 و گاس که گاھی... دھد،  نمی رود، ادامه کند، استاديوم نمی شود، اخم می کند، خم نمی دھد، اطو نمی کند، رای نمی نمی

 .از اين جور چيزھا بنويسد
 

سر ھرمس مارانا
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 اينه، چيزه، بيخيال
 

 
 

باال گرفت. قبل از ھر چيز بگذاريد داستانی برای تان تعريف کنم مکان. شوھر عمه ی مرحوم بنده مشغول گفتگو با يکی ديگر از اقوام بود که بحث 
ھه(بحث ھم مغازه ی حسين آقا  ه يکی از ظرف ھای. بود) ھمان شوھر عمه  خورد ب باال رفت و  ل دستھايش  که طرف مقاب در جدی شد  حث انق ب

ود گفت. بلوری مغازه و نزديک بود سرنگونش کند ده ب ه «: شوھر عمه در حالی که رنگ از رخش پري يزه ...اين ال...چ مه يافت»  بيخي .و بحث خات
 .حاال بعد از شنيدن اين قصه ی پرمغز برويم بر سر موضوع اصلی

 
ند. روشنفکری،حاال ديگر در ايران يک ناسزا تلقی می شود ئه ک در. ھر کسی که می نويسد يا حرف ميزند، می خواھد خودش را از اين برچسب تبر

شد. مرحله ی اول به نظر می رسد اين تعارفی است از روی فروتنی نمايشی م با ايد ھ م ھست.ش ما بيش از آن ھ ا. ا ه مثال برچسب فيلسوف ي چرا ک
گويی روشنفکری جان به جانش کنيم. اما روشنفکر را نه. دانشمند يا مبارز يا ھنرمند را در نھايت و بعد از تکه پاره کردن مقداری تعارف می پذيرند

 .فحش است است و کسی که روشنفکر خوانده می شود بايد دست و پا بزند تا نشان بدھد انقدرھا ھم حرف ھای روشنفکرانه نزده
 

ذارم .در اين روزھا روشنفکری از سوی دو جريان مشخص بطور سيستماتيک تخريب می شود ھای«اولی جريانی است که من اسمش را می گ چپ 
د و. »باالی کوه ده ان ايين آم اھالی اين جريان به روشنفکری و فضاھای روشنفکرانه طوری نگاه می کنند که گويی خودشان ھمين حاال از ارتفاعات پ

ند وده ا اری کالشينکوف ھايشان ب ی. تا قبل از استمشمام دود پيپ قاطی شده با ادوکلن روشنفکران، در حال روغن ک ا روشنفکران را نوعی قرت آنھ
اری. قشمشم می دانند که بجای عمل کردن حرف ميزنند بدون آنکه ک ه  چه مدرسه ای است ک سم ب ده آلي با نوعی اي ی، روشنفکری مالزم  در اين تلق

رای خودش(صحبت از خيانت روشنفکران نيست . نه، اشتباه نکنيد. محصل برای تغيير انجام دھد از تغيير صحبت می کند م قصه ای است ب )که آنھ
 .روشنفکران است» بی خاصيتی«بلکه صحبت از 

 
درد. است»حضرات کارشناس«جريان مشخص ديگر جريان  لی و ب ھای ک حرف  ه  د ک می کن م  اب کارشناس روشنفکران را متھ ان جن ن جري در اي

د»  درد«در اينکه ھر دو معتقدند روشنفکران به . اينھا از يک جنبه با جريان چپ ھای باالی کوه اتفاق نظر دارند. نخور ميزنند گر. نمی خورن حاال ا
خور درد ن ظم موجود ب چپ ھای باالی کوه روشنفکران را برای پی افکندن نظمی تازه بدرد نخور می دانند حضرات کارشناسان آنھا را برای ھمين ن

آکادميسين ھا يک شاخه ی کوچک از ھمين جريان اند اما جريان اصلی را آقا مھندس ھای آچار به دستی تشکيل می دھند که حيرت. تشخيص ميدھند
 »اما آخر با ھمه ی اين حرف ھا نمی توان يک راديو ترانزيستوری ھم ساخت«زدمی پرسند 

 
نم(اما آيا صداقتی در اين دو جر يان وجود دارد؟  صحبت از حقيقت نمی ک ان من خير). من  ھم . به گم ه مثال  وه«چرا ک االی ک ھم»  چپ ھای ب و 

ل تحمل است»  فلسفه«اتفاق نظر دارند که »  حضرات کارشناس« .علی رغم اينکه ظاھرا خاصيتی ندارد و اصال به درد امشب آقازاده نمی خورد قاب
 .در حالی که فيلسوفان به اندازه ی روشنفکران و حتی بيش از آنھابه درد نخورند

 
م. است»  صنفی«مشکل ھر دو گروه با روشنفکری مشکلی . به گمان من برای پاسخ به اين سئوال بايد به خاستگاه نقدھا سری بزنيم .توضيح می دھ

رد ل ک ير داد. ھايدگر در کنفرانسی شرکت کرده بود و جمله ی معروف مارکس را نق د آن را تغي بس است باي ان  سير جھ لی. اينکه تف د خي می گوي او 
.موقتا جای فلسفه خواندن روشنفکری بگذاريد تا پاسخ ھايدگر به درد اين بحث بخورد. خب، امابايد فلسفه بخوانيم که بدانيم برای چه بايد تغييرش داد

 
دام می پرسند  د»  برای چه«روشنفکران م اره ی چگونگی نظر می دھن ن چرا درب ه اي ر حسب پاسخ ب اب ھای.و ب وه و جن باالی ک ما چپ ھای  ا

به. کارشناس ھر دو جواب را می دانند و مشغول عمل کردن اند م  سان ھ ده و جواب کارشنا جواب آن باالکوھی ھا بر حسب ايدئولوژی شان تعيين ش
.فيلسوفان نيز ھمواره اين سئوال را می پرسند اما در کتابخانه ھا و سر کالس ھای درسشان. درست است. »برای کارفرما«: اين سئوال واضح است

وان. ولی روشنفکران برای پرسيدن اين سئوال می آيند به مغازه ای که آنھمه شيئی بلورين در آن چيده اند و ول کن ماجرا ھم نيستند می ت ارتی  به عب
د راوان مطرح می کنن ا پيگری و جديت ف ازه ی بلورفروشی و ب سئوالھای فلسفه را در مغ ه  سوفانی ھستند ک نفکران فيل ھر دو. گفت روش ابراين  بن

ازه د از مغ ا يک لگ ودات فضول را ب ن موج د اي ی دھن رجيح م نفکری ت ان ضدروش د -جري يرون بياندازن ان ب ران. آرامانشھرش نفکران اخاللگ روش
نی. سيستماتيک ھستند يزد می توا ه م کارت لطم ه  که ب ه کسی را  م ک ه اي اد گرفت ه ي ا از دن کورلئون د و م می اندازن فه  کسانی که بی وقفه در کار وق

 و تازه،کل اين بحث ھا چه فايده دارد جز آنکه ممکن است دست يکی شان بخورد به بلورھايی که قرار است فروخته شوند؟ . بکشی
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 ميراث
 

 
 

جستجوگران
 

ند می. از يک جايي به بعد، ديگر کتاب را نخواندند ند از يک جايي به بعد، فقط فکر کردند که دار د، و. خوان مات را مرور کردن شناِی کل ين ِ آ فقط طن
يوه. ھاِی زبان ھاِی بيانی و نگارشی گذاشتند، يا به حساِب اِشکاالِت ترجمه، يا ناتوانايی ھا را به حساِب شيوه ھا و ناخوانايی تناقضات و ابھام ن ش و با اي

ذت می ات، موسيقی و شعر ل ه از ادبي ند حسابی از آن لّذت بردند، جوري ک ن را فھم. بَر د مت ته فرض کردن ده و بس به وجدشان می. ش آورد و کلمات 
ود دانش برای. فھمند اش را می آويختند که گويا ھمه در کلمات جوري می. تاباْند شان می فروغي اَبَدی بر احساس و دانش اد آوردن ب که. شان به ي گار  ان

يد شان را مرور کرده و کتابي که پيش ِ روشان باز است را نه ديگر به شکل ِ خطوطي که می گرفته باور ِ شکل ه با به شکل ِ توتمي ک ه  د، ک شود خوان
در ھمان حين که به ظاھر مشغوِل خواندن بودند، در کارِ  نوشتن و مرورِ  متني ديگر شدند درست. ھا باشد، مقابل گذاشته ـ ستوده باشند نماِد باورِ  آن

 .اش بودند ـ در کار ِ خواندن، اّما مشغوِل نوشتن به شکل ِ ھمان کلماتي که در حاِل خواندن
 

روشنفکر
 

گران. کرد خود را به خواندن گذاشت و وادار می کسي بود که با جّديِت تمام بر يک يا چند تناقض و ناخوانايی انگشت می که دي ايي  او برخي از چيزھ
.خواْند نگارشی فھم شده بودند، را میـ  ِی بيانی نخوانده و به راحتی از آن عبور کرده بودند، يعنی ھمان چيزھايي که زيرسبيلی به عنواِن يک نوع شيوه

ھم می چنان. دھد ِی پنھاني را نشان می که گويی نقطه چنان. گشايد که گويی راز و رمزي را می چنان ی ھمگان را متّ به شجاع که گوي دن،  ه نخوان د ب کن
ن ِ نوشته. نبودن، به عبور کردِن َسرَسری تند مت ه نتوانس که مردمان از ھمان روز ِ اّول، يعنی از ھمان روزي ک ند  ان کرد ط گم يا فق د،  ده را بخوانن ش

د. پدرساالری پديد آمد. که مبادا در اين باره متّھم شوند، به يکديگر پناه بردند اند، از وحشِت اين خوانده سيس ش ا. گروه تأ ا ب ادگی، اّم به س ه و  رياکاران
اين نوعي آرامش به. شان قرار دادند ِی کالم شان را پشتوانه ھا را خواندند، و از ھم نقل ِ قول کردند، و اعتبار، عّزت، و شرف قلبي مطمئن و آرام، متن
تني را نمی. کرد وجودشان تزريق می د مگر آن را پيش آرامشي چنان عميق که پس از آن ھيچ م يچ حرفي را نمی خواندن ند، و ھ نده باش نيدند تر خوا ش

 .کرد آرامشي بود که تحّمل و توانايی ِ خواندن را از ايشان ستانده بود، وجودشان را تسخير می. تر شنيده باشند مگر آن را پيش
 

ار. ِی ستروِن آرامش ِ فراگير را کنار زد و به سختی و دشواری مشغوِل خواندن شد رحمی به کار انداخت و اليه کسي بود که دل داد و بی ن ک براِی اي
ا پستی و سراپاِی جان. کوشيد ھنگام ِ خواندن ديگر چيزي ننويسد رحم که می صداقتي بی. ھيچ استداللي نداشت جز صداقت اش گوش و چشم باشد و ب

فه کم ھيچ مالحظه، بی بلندِی کتاب ھمراه شود؛ بی جّدی. ترين وق تن  دِن م بود خوان ا  ن دني ندن انگشت. ترين کارش در اي ام ِ خوا ِ ھنگ ار به ک ھا ديگر 
ه ِی انگشت ھمه. آمد نوشتن نمی ت در مسير ِ ھم با دقّ يد  می ھا را با سطور حرکت  شود ِی  چيزي کَم و گُم ن ا  اِن راه انگشت. داد، ت د و ھا نگھب ھا بودن

 .شان گاهِ  ھا توقّف راھه بی
 

ه می. اّما اين را فھميد. ِی خواندن نداشت بارھا اصالً نخواْند؛ حوصله. در اين کار بارھا غلط خواند، بارھاِی بار ار ک که ھر ب يد  يروِی فھم ه ن د ب خوانَ
فھميد که او. دھند معنی، مبھم و شاعرانه، و گاه زائد و اضافی جلوه می کنند، و برخي را بی دار می رود که کلمات و تعابير را معنی اي پيش می فرضيه

ده احِت ناخوان د دوست دارد تا شعر يا گفتاري شبيِه آن، باشد تا آن را به سيماِی س ن درک کن دل از آن. ِی مت ه چه می شعر را ب ا نگفت د اّم ته بگوي خواس
بود! دانست؛ تالشي براِی رھايی از شّدِت خشم ِ حقيقِت واحد، يا تالش براِی ابھام، و يا گمراھی؟ می أمني  اور. شعر و ابھام م که دوست دارد ب يد  فھم

ه و صداقت. اش ـ خواندن ـ حدوِد صداقِت او را تنگ کرده مشغولی فھميد که حرفه و دل. کند که باور ِ مبھم و شاعرانه نيز صادقانه است اش نرمی يافت
 !نتوانسته بود که بخوانَد؟! چيز ِ زيادي نخوانده بود؟! يعنی تمامی ِ اين مّدت، لنگ زده بود؟. رحم نمانده بود ديگر گرم و بی

 
ده سخن می می. اش نبود سخن کس ھم ھيچ ط و ناخوان ه غل گام ک ا آن ھن ت، آن فھميد؛ تنھ طِب او گف خود را مخا ود، کساني  اک ب که ناخواسته ناپ ام  ھنگ
ندارد که حرف می چيز را نفھميده است ـ آن گاه، ھيچ کس، ھيچ ھيچ. گاه، ھيچ حرفي نزده است کس، ھيچ شد فھميد که ھيچ می. يافتند می و. زند، مخاطبي 

دي تمام  می. نمود اين اتّفاق، از فرِط تکرارش عجيب می ی امي ذاَرد، ول لَد، سررشته را واگ َرد، بگسَ شدنی در دل خواست ببُ د اش می ن باز باي ه  کوفت ک
اق، عزم می جايي در قلب. خواست، صرفاً يک سرآغاز بود او اگر می. نمود ناشدنی می ُعمر ِ پاسخ تمام. رفت چيزي در سَرش، از اعم ه اش،  کرد ک

 ».لنگيدن گناه نيست«گفت؛ اگرچه دروغ و ريا گناه است، اّما  آخر کتاب می. باز بلنگد
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از داشت اي برآمده رسيده بود؛ نقطه اش به نقطه زيستن و فھميدن ه حس می. اي رسيده، سرخ، که براِی فروافتادن نه به باد، که به يک دميدن ني کرد ک

ند ِی سطوحي که پيش از اين با اشتياق ِ يک کودک، اشتياقِ  بارِ  اّول، بايد لَنگان و پُرسان ھمه يد برمی. ھا بساويده بود را دوباره لمس ک ا با گشت، و ب
ا او را حاال بايد پی ِ موضوعاتي می. نشاند يافت و براِی تفسير مقابل می اش کسي را، چيزي را شبيِه خودش می تخيل ِ پّران ندن، ت نور تابا راِی  گشت ب
ِی خودگويی و که از افتادن در چرخه او براِی آن. ھايي مناسب انگشت بگذارد توانست بياَوَرد اين بود که روِی نمونه بيشترين شانسي که می. بيان کنند

رژی ي از ان د، و بخش ِ عظيم تراز کن تن، اح ا خويش ه خودويرانگری و ضّديت ب تايی، و البت ه خودس ود ب ور ب د، مجب ن راه از کف ندھ اش را در اي
ستايد و آن نمونه خود را ب غير از  د ھايي غير از خودش چنگ بياندازد، و کس ِ ديگري  شان دھ يرون از خودش ن ايي ب انگشِت او. چه ھست را در ج

ظرِ  چشم ھمواره به سمِت جايي بود در آن دوردست حّل ِ عبور و من ه م ه اگرچه ب سان ھا؛ جايي ک ا فقط او، و نواز ِ ان ود، اّم ده ب دل ش سياري ب ھاِی ب
رش، می اِی مفّس ه ھمتاھ تند در دِل منظره، گ ه می توانس د ک ه شود؛ منظره گاه آن چيزي را ببينن د از خالِل يک تفسير گفت ه می خواھ ه اي ک خواست ب

 .آرايی و سبُکی بر زبان آيد دل
 

سير بازشناخت ر ِ تف خود را در اَم ار،  ن ک رد و در اي سير ک رای. بسياري چيزھا را به سياق ِ خود تف ه ب ين کششِ  عاقالن جان نيروِی ا اني  اش از زم
ود اش پيام خوْرد؛ رفتارِ  عاقالنه، رفتارِ  مفّسرانه، برای اش از عاطفه و ذوق شکست می گرفت که در پيروی می ر ب ن. آور ِ نوعي تزوي او حضور ِ اي

ِت از فھميد، که با آگاھی ناپاکی را زماني می حال، لحن ِ بی. گفت اش سخن می معلومـ  پيشـ  اش، مطابق ِ ني ن ِ  شتن و در عي سردی، دوست ندا طرف، 
اش ِی داغ ِ احساس يافت که مواجھه با توده گاه برافروختن، ھمه و ھمه زماني در او وجِه منتظم می منزجر نبودن، خونسردی و گاه خشونت، رحم و آن

 .بُرد آوری و تفسير به پايان می کرد، با زبان که با عاطفه و ذوق آغاز می زودرنج بود و از اين رو، با اين. ديد رفته میـ  دستـ  را از
 

 توان در مورِد خود قضاوت کرد و به اين قضاوت اطمينان داشت؟ روزي بود که از خود پرسيد؛ چه ھنگام می
 

 شدند که؛ اندازي يکسان و تراژيک، مکّرراً يادآور می تفاسير در چشم. واقعيت اين بود که نيروِی قدرتمنِد تفسير در تنھايی ِ او نھفته بود
 

به شکل اين آن نحوه. اين تو نيستی. خواھی باشی اين آن چيزي نيست که می ه. اش درک شوی اي نيست که بخواھی  تر از آن  تو يّک
 .اين تقدير ِ تو نيست. ای که اين تصوير گوياِی حالت باشد

 
ديرش می و بدين راِی شرح برمی. گريخت؛ از تصويرش سان از تق که ب ادش می موضوعاتي  به ي يد  ه شايسته گز شکلي ک ه آن  سته ب ه نتوان ِی آورد ک

که نه اّما در خوِد کتاب. شد ھا يافت می ُجست فقط در کتاب چه می آن. کرد نوشت و پاره می می. ِی تابشي واضح و يکتا بيافکند انزواِی او ست بارقه ھا، 
دن چه او می براِی احضار آن. توانست با متن و خوِد زندگی تنھا شود؛ آني مياِن او و زيستن اي خاص که او می در لحظه يافت، حتماً بايد به کنش ِ خوان

تازه می بايد انرژِی آزاد شده در عزلِت خواندن را به بند می. بود و نوشتن مشغول می نرژی تفسيري  ان ا ا ھم سيري؟. نگاشت کشيد و ب مُرده،! چه تف
ايی ِی آن َدم، پريده سايه کر ِ تنھ به ُس ه  شتن. رنگ، از سر ِ عقل؛ تفسيري نابارَور ـ ھرچند، آميخت اگزير می براِی دا ه چيزي از اش ن ار ب ه ھر ب د ک ش

طه اش بياَرَمد، تا خلوت جنس ِ درنگ، از جنس ِ گفتني باواسطه پناه بََرد و در سايه د اش را به نق دل کن رينش ب نوع آفرينشي. ِی اوجِ  آف دريج، ھر  به ت
 .گر ِ تنھايی ِ وجودي ُمقدَّر اّما ناباَور بود ُشد؛ از آن رو که حکايت ، به ماجرايي روشنفکرانه بدل می)اعم از نوشتن(

 
پرداز قاضی ِ داستان

 
به صورِت ھا را از دنياِی اساطير، يا افسانه ھايي بود که او ميل کرد نمادھا و تمثيل ھا ھمه مطابق با آن سال از قضا، اين ھا و خياالت بيرون بکشد، و 

نده خود بتراشد، تا از طريق ِ نگريستن به آن خود خوان د و  ِ ھا به خود بنگرد؛ ميل کرده بود که چيزي شبيِه خودش خلق کن ضی خود باشد، خود قا ِی 
ده داد که؛ دقيق اش چنين معنی می اين برای. گر خود؛ يک خوِد نَظّاره شارح ِ اي گر، در ترين نماِد کسي يا چيزي که مصداق و  ود، در جايي دي ھاِی او ب

 :پيام ِ متناقض اين بود. زماني ديگر، زيسته، يا خواھد زيست
 

 .تو خودت ھنوز وجود نداری. ترين چيزي که نماِد تو باشد ھنوز وجود ندارد دقيق

 
ود) چيزي مربوط به زماِن حال(خواست، خودش  او می. کرد بُھت و شگفتی ِ اين پيام را درک می ن شرح، چون غّواصي ب را شرح دھد، اّما براِی اي

رو می اِن پيش و پس ف ادوِن زم ا م اورا ي له. رفت که دائم به م م چا ود دائ صاوير ِ وھم مجبور ب با ت فرِط ھا را  ه از  ند؛ تصوير ِ چيزھايي ک ر ک ود پُ آل
گرِی فانتزی. اند باشند توانسته دگرگونی ھرگز نمی ا ديگران  ناچار بود که از احواِل يک دي د، ت خبر دھ ه  گری(گون ام ِ دي حاِل) و خودش در مق را از 

 .خود باخبر کند
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ـ کسي ما که داستان. در اين اوضاع و احوال بود که ُمرد خوِد خودش  ايد  يا ش بيِه خودش،  اش را خوانديم خبردار شديم که او کسي را آفريده، گويا ش

سال چه امروز، پس از گذشِت سال آن. داند نمی ه در  به تصوير ِ درکي از خود برسد و ھا براِی ما مسلّم شده اين است ک ود  سته ب اً توان ھاِی آخر تقريب
دل گشت: آنکه از پا درآيد تقديرش را شکل دھد، بی دن ب خورِ  خوان ني در  به مت شد؛  يرون  .از دنياِی خوانندگان و نويسندگان، از خواندن و نوشتن، ب

ه نه حقيقت، و نه محصوِل کار، که شبيه. فقط ُجست راِی ھم ه ترين چيز به خود را، ب براِی ھم اِن از ِی ديگر جستجوگران، و  هـ  دانايیـ  ِی نادان گذشته ب
 .ارث گذاشت

» .گير اَم؟ ـ مرا از ميان بردارـ  پاـ  وـ  دست«: گويد سره متفاوت که با بطن ِ آدميان چنين می ميراثي يک! شگفتا
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 چند سؤال ساده
 

 
 

نده است؟ نويسد؟ نقد می زند و از نو می کند؟ يا خط می نويسد يا پاک می فکر چيست؟ کاغذ و قلم؟ پتک؟ می ابزار کار روشن ازگو کن کند يا خلق؟ يک ب
ده د چکي ا باي وغ دارد؟ ای از آن آي ه نب ازی ب ا ني ه است؟ آي ا نابغ ت او در فکر است؟ آي ا او خالق است؟ خالقي د؟ آي ده است بدان ته ش اکنون نوش ه ت چ

ام روشن ھا را سريع در ذھن می بر؟ چھارچوب فرآيندھای ذھنی او آنی ھستند يا زمان يا تم جر؟ آ به آ برای بندند يا آجر  ا  تند؟ آي فکران ساختارگرا ھس
 ی کھنه نخواھد بود؟ توان تعريف کرد؟ اين يک وصله انديشه ساختاری می

ا تواند بدھد؟ چقدر می ھای ابدی می فکر حق دارد ساکن و ثابت بماند؟ پاسخ روشن قدم است ي ردن م ر سؤال ب ودن زي دم و مؤخر ب د؟ مق تواند تغيير کن
م اش ضعف است يا پويايی؟ تغيير زاويه توان بيش از يک پاسخ صحيح داشت؟ ھر روز تغيير کردن مؤخر؟ آيا نمی ی ديد ھمان تغيير است يا فقط تعمي

فه فيلسوفان است؟ مرز فيلسوف و ھای بی تواند پرسش فکر پرسيدن است؟ آيا می آيد؟ آيا وظيفه روشن نظرات قبلی به شمار می پاسخ بپرسد يا آن وظي
 فکر بيشتر به حال و جامعه مربوط است؟ آيا انديشه سطح باال و پايين دارد؟  فکر کجاست؟ آيا روشن روشن

در است؟ ماندند؟ آيا توانستند پابه تر از خودشان نبود؟ آيا آنان از زمانه عقب نمی فکران سريع آيا قرن روشن مع چق پای جوامع بيايند؟ تأثير آنان بر جوا
 فکر وجدان جامعه است يا رھنمايش؟  توان اين دو را از ھم تفکيک کرد؟ روشن آنان بر جامعه مؤثرند يا برعکس؟ يا ھر دو بر ھم؟ آيا می

ا روشن فکر چقدر مھم است؟ روشن روشن ست؟ آي م ا ا شخص او مھ جه دغدغه فکر الزم است يا کافی؟ آي ه فکر نتي بروز آن ھای جامع ا  اش نيست؟ آي
 فکر قالبی برای ھمين بروز است؟ نقش شخص او چيست؟ يک پيامبر؟ يک ناجی؟ عروسک جبر تاريخ؟ پذير است؟ روشن نا ھا اجتناب دغدغه
ان فکری جھت دارد؟ آيا می روشن ان ظرافت بي رم ھم ود؟ ف دا نم وا را از آن ج وان محت توان فارغ از محتوا نگاھی انداخت؟ آيا انديشه فرم دارد که بت

سله است يا روال بيان؟ آيا می به خاطر سل قدرت شکل توان بيان را فقط  ل و  ست؟ ی دالي ه محتوای آن ني ن خيانت ب ا اي مود؟ آي ضايا تحسين ن گيری ق
ات روشن فکر می توان مخالف بود و تحسين کرد؟ آيا روشن فکر نيست؟ پس نمی خيانت به روشن گری از تواند منحرف باشد؟ آيا انحراف وع دي فکری ن
 نويسند؟ فکران را نيز فاتحان می نويسند؟ آيا انحراف روشن سازند؟ آيا تاريخ را فاتحان می جھان را نمی
يا ھای سوخته فکر با گذشته چيست؟ آيا او بايد جھان را از نو بر ھيچ بسازد؟ يا بر روی خاکستر چھارچوب رابطه روشن يافروزد؟ آ ی گذشتگان آتش ب

ده تر گذشتگان ھم ھای نزديک ھای دورتری که خواھد ديد چقدر بايد با افق بايد بر شانه گذشتگان بايستد؟ افق شد؟ گذشته چراغ راه آين ته با ی داش خوان
 فکر ندای آينده است؟ پس گذشته چه دارد؟ است؟ روشن

سرزمين فکران را لعن کرد؟ آيا آنان مسؤول سيه فکری شرم دارد؟ آيا بايد روشن روشن ان  يد آن يروی از عقا ا پ تند؟ آي ا روزی بشر ھس ھا را سوزاند ي
 فکر ناسزا است؟ ناسزا به چه؟ به او؟ به انديشه؟ به انسان؟ به تمام تاريخ؟  تمسخر آنان؟ انديشيدن شرم دارد؟ جرم است؟ روشن
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 !خنديدن يا نخنديدن، مسآله اين است
 

 
 
 

شان ر اي تا ب ند  ير نمود مرا تحق موده بلکه  ير نن و را تحق که ت را  ا زي ند استماع نم و گفت به ت ه  و خداوند به سموئيل فرمود که آواز قوم را در ھر چه ک
 )7 فصل ھشتم آيهء کتاب اول سموئيل،(سلطنت ننمايم 

 
د/ اما قوم از شنيدن قول سموئيل ابا نمودند و گفتند نی، البته از برای ما پادشاھی باشد تا آنکه ما نيز مثل تمامی قبائل باشيم و پادشاه ما بر ما حکم نماي

 )20و  19 آيات ھمان...(و در حضور ما بيرون رفته جنگ ھای ما را بجنگد
 
تر از دوران روشنگری در اروپاست ست، سابقه ی مرجعيت دينی اگر سکوالريزم به معنای محدود شدن دايره: يک يار پيش  دی بس در. ی چنين تحدي

ن. ی شبانی يھوديت کھن دانست  از کتب تورات را به تمامی می توان شرح وقوع موجی از سکوالريزم در جامعهکتاب اول سموئيلحقيقت چرا که اي
شان بگمارد، امری کتاب روايت گر است که قوم برای اولين بار از سموئيل که به نمايندگی از خدا مرجع ھمه شاھی براي ه پاد تند ک ی امور بود خواس

يد. که يھوه آن را در حکم تحقير خود و طغيان قوم قلمداد کرد ده و نصب گرد .البته درخواست قوم پذيرفته شد و شائول به عنوان اولين پادشاه مسح ش
نيده می شد  –پادشاھی که به نقل تورات نه خود چندان فرمانبر فرمان ھای يھوه  نه اخالفش –که از زبان سموئيل ش رون. بود و  امی دوران ق در تم

ن به اي وسطای اروپا که به عصر روشنگری و سکوالريزم در معنای خاص آن منتھی گرديد، نھاد حکومت به لحاظ ساختاری از نھاد کليسا جدا بود؛ 
بنابراين خيلی پيش. معنا که اگرچه حکومت خود را مکلف به پيروی از کليسا می دانست، مع الوصف ھيات حاکمه غير از کشيشان و اسقف ھا بودند

متون کھنی ھمچون کتاب اول سموئيل. ی مستقيم برخی امور بازمانده بود از آنکه سکوالريزم در معنای خاص آن آغاز گردد، مرجعيت دينی از اداره
د دورانی را به خاطر ما می آورند که در آن مراجع دينی مستقيمآ در رآس ھمه ا دادگستری بودن سفر خروج. ی امور از سياست و جنگاوری گرفته ت
ی قوم رسيدگی می کرد، تا آنکه جمعيت قوم زياد شد و پدر زن موسی حتی زمانی را به ياد می آورد که موسی خود رآسآ دعاوی حقوقی را ميان ھمه

د يدگی کنن ی را رس ا دعاوی حقوق ارد ت د از جانب خود بگم دگانی معتم رد وی نماين نھاد ک ار او پيش رای کاستن از دشواری ک ه چون. ب نھادی ک پيش
 )1.(ميان قوم يھود گرديد" داوران"ھوشمندانه تلقی شد منجر به ظھور صنف 

 
ی به اصطالح توان سکوالريزم را در چشم انداز تاريخی بسيار بزرگ تری نگريست؛ چشم اندازی که دربرگيرنده معنای بند فوق اين است که می: دو
تی اما اين تحوالت تاريخی را شايد بتوان نه به منزله. مرجعيت دينی باشد"  مراحل تحديد" وم معنوي ير مفھ وان تغي به عن ی تھديد مرجعيت دينی، بلکه 

يادين در يعنی می. توضيح داد که مرجعيت دينی برحسب ادعا و برحسب تعريف نگران آن است حوالت بن انی ت زرگ زم ھای ب توان گفت که در بازه 
اره تعريف می حيات بشر، پنداشت او را در باب معنويت تغيير می اليف آن ديگر می دھد و در نتيجه مرجعيت دينی نيز دوب وق و تک .شود گردد و حق

تن از  نه"بنابراين چه بسا به جای سخن گف ه از  "کاسته شدن دام ر آن باشد ک ق ت ينی، دقي جع د ير ماھيت"ی مرجعيت مرا نی سخن"  تغي مرجعيت دي
تند،"  معنويت"از آنجا که . بگوييم که خود تابع تحوالت مفھوم معنويت است به طور کلی ات خاص او ھس سان و حي در کنار ديگر مفاھيم وابسته به ان

اناگر، چنانچه ھنری پارکز مورخ آمريکايی در . گذارند تحوالت بنيادين حيات بشری در اين مفاھيم نيز اثر می دايان و آدمي ھا  میخ د، دگرگونی  گوي
ا دو"  انسان"در حيات بشری از عصر شکارگری تا کشاورزی آن اندازه باشد که بتوانيم  ان دو موجود ب ه مي نی لفظی ک را مشترک لفظی بگيريم، يع

ع شکارچی  –ماھيت مختلف مشترکآ اطالق شده است، آنگاه در اينکه شمن ھا  نی جوام شان –به عنوان مراجع دي حق کشي بر  ای  دھا(/ني ام/آخون خاخ
اه سطحی. شود باشند شک خواھيم کرد، چون مرجعيت دينی نيز اينجا مشترک لفظی می –به عنوان مراجع دينی جوامع يکجانشين  –) ھا تنھا يک نگ
معنويت نيز برای اين دو موجود نمی تواند: فرض گرفته اند، درنيابد -تواند عمق تفاوت ميان اين دو نوع مرجعيت، و معنويتی را که ھر کدام پيش می

سخن را"  عقل"يک معنا داشته باشد، ھمان طور که  ين  ل ا يادی عق نيز در بازه ھای بزرگ زمانی معانی متفاوت داشته است، اگرچه قائالن به خودبن
 .نپسندند

 
برای بنابراين مورخ ھزاره ھا، ترجيح می: سه ين مدت  که در ا يد  ه ای بگو دھد به جای آنکه از افول معنويت در چھار قرن اخير سخن بگويد از وقف

رده است. ی امر معنوی رخ داده است بازتعريف دوباره خير تجربه ک رون ا ات بشری در ق ه حي در. اين وقفه پيامد گريزناپذير تحوالت ژرفی ست ک
ارش ه محل ک شده است ک دل  صنعتی مب سان شھرھای  ه ان ست، ب بوده ا صلی اش  آوای ا ا م ده ھ ه دھک دتا کشاورز ک سان يکجانشين عم اين مدت ان

شند رسد که کالنشھرھا خانه کارخانه ھای انباشته شده از فلزات گوناگون است و به نظر می ده با ن) 2.(ی اصلی او در آين سا اي ب، چه ب ين ترتي به ھم
ن "عقل جديد"مورخ ترجيح بدھد به جای آنکه از ظھور عقالنيت در اين چھار قرن اخير سخن بگويد، از  د در مت ی بگويد که متناسب با تحوالت جدي

ل . زندگی انسان است ايی مث ا از واژه ھ ارت ديگر، تلقی م ل"به عب ژه"  معنويت"و "  عق ات وي ا انسان و حي ھا ب سبت آن ی او آنچنان وسيع است و ن
ی. بايست از دگرگونی ھای آنھا سخن بگوييم، نه از ظھور يا افول آنھا آنچنان وثيق، که می خآل موقت سکوالريزم،  بر دانسته شود،  اگر اين ديدگاه معت

نيما قاسمی
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به می د دين است که انسان در حال گذار تجر اريف و پنداشت. کن رين تع تن کھن ت با از دست رف سترگ، مالزم  اريخی  سان از دوران ھای ت گذار ان
شکل سکوالريزم، به معنای از دست رفتن برداشت کھن از معنويت، و در نتيجه مرحله. ھاست ر معنويت کھن  تنی ب ه مب ی تعليق اديان کھن است ک

 .گرفته و جازم شده بودند
 

نوی در اين عصر گذار، چه بر سر مراجع دينی می: چھار عاريف کھن از امر مع آيد؟ يعنی آن صنفی که معاش و حيثيت اجتماعی خود را بر مبنای ت
آنچه از آن تعبير به کاسته شدن. بنا کرده اند؟ مسلمآ، عقب نشينی از اقتدار سابق، احتماآل آبرومندانه ترين شيوه ايست که می تواند در پيش گرفته شود

ظ. نھيم، ھمين عقب نشينی آبرومندانه است کنيم و نامش را فرايند سکوالريزاسيون می ی مرجعيت مراجع می از دامنه ر حف اگر مراجع دينی بخواھند ب
شوند که در اسطوره ھای جوامع ابتدايی ی مرجعيت شان، در زمينه و زمانه ای که ديگر به آن تعلقی ندارند، اصرار کنند، به وضعيتی مبتال می دامنه

ده! شوند آنھا به دلقک مبدل می: تر با زبانی صريح و بی پرده بيان شده است د يعنی به مردانی که موضوع خن ه پيش از! ی ديگرانن ود ک فاقی ب ين ات ا
ان می. اين برای شمن ھا افتاد کا بي د ژوزف کمبل در گفتگوی خود با مويرز وضعيت شمن ھا را از قول اسطوره ھای کھن سرخپوستان آمري وی. کن

ا برمی. نامد در اين گفتگو ابتدا شمن ھا را نيای بزرگ کشيشان و آخوندھای امروزی می ين آنھ م ب فاوت ھای مھ يد آنگاه بالفاصله در مقام توضيح ت .آ
 :گويد کمبل می» ی بشری چه بر سر شمن آمد؟ در فرايند تحول جامعه«: پرسد وقتی مويرز می

 
ی شگفت انگيزی از در اين زمينه، مجموعه. ھنگامی که تآکيد عمده بر زندگی يکجانشينی در روستا قرار گرفت، شمن قدرت خود را از دست داد«  

ا در دست داريم اچی ھ ا و آپ ان شکارگری. داستان ھا و اسطوره ھای مربوط به سرخ پوستان جنوب غربی، يعنی ناواھوھ يل در اصل مردم ين قبا ا
د ار کردن دگی کشاورزی را اختي تان. بودند که از کوه ھا پايين آمدند و وارد مناطقی شدند که در آنھا کشاورزی پيشرفته بود، و نوعی نظام زن در داس

ھا چيزی می. کنند شوند و کشيشان تفوق پيدا می ی جالبی ھست که شمن ھا رسوا می ھای مربوط به آغاز اين تحول قطعه به خورشيد شمن  ه  د ک گوين
ازگردانيم ما می! آه«  : گويند پس از اين واقعه شمن ھا می. شود خورد و ناپديد می برمی ه»  .توانيم خورشيد را ب ا ھم ه می آنھ ايی را ک ه ی حقه ھ د ب دانن

د. گيرند، و اين حقه ھا در قالبی عيب جويانه و خنده دار بيان شده اند کار می بازنمی گردان يد را  ا خورش ه يک. اما حقه ھای آنھ ا ب شمن ھ از آن پس 
مده. کنند ی شمنی با خصوصيات دلقکی تقليل پيدا می جامعه ر درآ زرگ ت ه ای ب اد جامع ه انقي ا ب قدرت آنھ آنھا جادوگرانی با قدرت ويژه اند اما اکنون 
 )3(» .است

 
خر زمان می واقعيت دگرگونی زمينه و زمانه ھمان است که در قاموس اديانی که می قل. شود شناسيم از آن تعبير به رسيدن آ بل ن که کم اسطوره ای 

ند؛ مجموعه می ھا معتقد ه آن ه ھمچنان ب مانی ک يادين محيط کند، حکايتگر آخر الزمان شمن ھاست و مرد يير بن ا تغ در غنی، ب ا، ھرچق ی فرھنگ آنھ
حداث. رسيدن آخر زمان -و اين است معنای در. زندگی شان از کوھستان به دشت ھای کشاورزی، بالموضوع شد سمت ا ه  که ب انی  اکنون، ما مردم

خر -کالنشھرھا می رويم، در موقعيتی مشابه قرار نداريم؟ بی گمان، مراجع اديان کھن و کسانی که به دنبال آنھا می دوند، وقتی مدام از در -رسيدن آ
 گويند انديشيده اند؟ اما آيا خود به ژرفای آنچه می. گويند، بر حق اند زمان می

 
رد: پنجم دين ظھور ک نام مالنصر ال .يگانه کردن شخصيت جوکر و معمم در ادبيات ما سابقه اش به زمان صفويه برمی گردد؛ آنگاه که شخصيتی به 

ل،. (از مالنصرالدين تا حسنی و از آنجا تا مارمولک چيزی جز اصرار بر اين يگانه کردن از سوی مردم، قابل مشاھده نيست در مارمولک، فی المث
ن و داختن معممي پرسش از حکم فقھی اختالط دختر و پسر در فضا و يا چگونگی خواندن نماز شب در قطب شمال و امثالھم، ھيچ معنايی جز دست ان

ه.) ذھنيت نامتجانس شان با روزگار فعلی ندارد ردم ب از م ايی جز ني اريخی معن ه لحاظ ت در اين ميان، ظھور صنف جديدی به نام روشنفکران دينی ب
خواھد در اصل معنويت را نجات بخشد، و روشنفکر دينی کسی ست که می. بازتعريف معنويت حتی به قيمت کنار زدن مرجعيت مراجع سابق ندارد

ده می ه عھ شده است به ھمين جھت نقشی را ب ه او محول ن که ب که از آن می. گيرد  ينی، برحسب تعريفی  ما روشنفکر د ه(شود،  ا نی متفکری ک يع
ان موقتی) خواھد با رجوع به متون سنتی دين تفاسير باب روز ارائه کند می .ست روشی ناکارآمد را در پيش گرفته است که حداکثر در حکم يک درم

اره د چرا که درمان اساسی نه در تفسير دوب بوده ان توار  ا اس ر آن مبن ون کھن ب ن مت خود اي ه  ست ک فاھيمی  ازتعريف م ھن، بلکه در ب ون ک در. ی مت
يری می مقايسه با مردم، که به مراجع دينی می خندند، روشنفکر دينی، نگران از سرنوشت امر معنوی، از خنده وی ی خود جلوگ مر معن ا بلکه ا د ت کن

ی خبر است. را نجات بخشد ه ب دد از عمق فاجع ه نمی خن کس ک فت، آن  د گ بار باي ن  ه دل! اما اي سته از روشنفکرانی ک ه، -آن د گاه از عمق فاجع آ
اد در اصول" وی"و "  اجتھ ان معن ه ادي يز می"  بازگشت ب د  را تجو ند ، چاره) 4(کنن ته ا ر را جس ه حق. ی اساسی ت نفکران، ب ته از روش ن دس ا اي ام

ند، می. توانند متصف به صفت دينی شوند نمی ا سھل است، از آنجا که تقيد خود به فرازھای متون مقدس را رھا کرده ا يک شمرده شوند، ام د الي توانن
 .دين است/روزگار، روزگار امتناع شريعت. ی امر معنوی داشته باشد چه بسا الييکی که، در اين معنا، دغدغه

 
  

ه حضور -1 وقتی اولين بار شنيدم و ديدم که آيت هللا شاھرودی صندلی گذاشته و مردمان به ستوه آمده از به اصطالح دادگستری اسالمی را شخصآ ب
ادمسفر خروجپذيرد ياد اين فرازھای  می ندارد.  افت مدرن  سازمان ھای  ا و  صحيح نھادھ ارگيری  به ک به شکست در  جز اعتراف  نايی  ار مع ين ک .ا
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رد ی تحوالت زمانه ھستند و به ھمين جھت نمی توان با افکار غيرمتناسب با فلسفه نھادھا و سازمان ھايی که نتيجه ديريت ک ا م ر آنھ شان ب .ی تآسيس 
تقيمآ رسيدگی کردن(ی تآسيس شان را درک نکنيم، يا مجبور خواھيم شد آنھا را دور بزنيم  اگر فلسفه شتن و مس حالل)با صندلی گذا ه ان ا فرمان ب ، ي

جی). مورد سازمان برنامه و بودجه(آنھا صادر کنيم  ين نتاي چنين اتفاقاتی در سال ھای اخير البته چندان عجيب نيست، چون به ھر حال بنيادگرايی چن
! منتھا از سفر خروج پيداست که دست کم موسی بنيادگرا نبوده است. ھم دارد

کرده استاز بين فيلسوفان معاصر، والتر  -2 شھرھا  له. بنيامين بخشی از اھتمام فکری خود را مصروف کالن ه منز شھر را ب شه او کالن ناد اندي ی مو
به وجود آورده است ھای مدرن تفسير می ان. کند؛ يعنی کالنشھر از ديد او مکانی ست که انسان مدرن متناسب با انديشه و فرھنگ خود آن را  در زم

د کرده بودن ان . حيات او برلين، پاريس، مسکو، مارسی و چند شھر ديگر در ابعاد يک کالنشھر رشد  زاک آسيموف در رم ما اي پوالدين"ا "غارھای 
ته ای دورانی را در آينده تصور می ا و سربس زرگ فضاھای غول آس کند که کالنشھرھا کوچکترين واحد اجتماع بشری ھستند و از چندين کالنشھر ب

 .سازند به وجود می آيد که محيط زندگی بشر را می
 
 157ی  قدرت اسطوره، نشر مرکز، ژوزف کمبل، برگردان از عباس مخبر، چاپ اول، صفحه -3

 
 .مقصود به ترتيب، آقايان محققين محمد مجتھد شبستری و مصطفی ملکيان ھستند -4
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 طرح گفتمان
 

 
 

 :از فوکو 
نفکری «  رويای   که »  روش قاط«  را در سر دارد  ان حال ، ن ا و محدوديت ھای زم دگی ھ ه در درمان يم است ، کسی ک اور و تعم ده ی ب يران کنن و

 ضعف ، خطوط قدرت ، و 
 فضاھای خالی    
 
 

 را         
 شناسايی و نشانه گذاری می کند                       

قب زمان حال است. کسی که دائما خود را تغيير می دھد ، نه می داند دقيقا به کجا خواھد رسيد ، و نه اينکه فردا چگونه خواھد انديشيد  ه مرا چرا ک
 «. 
 

 :  بھتر است من ھيچ نگويم و معنا ی روشنفکری را به متن ھا ارجاع دھم
 
اما مسئله توطئه سکوت بدترين ضربه ای که به يک جامعه وارد می سازد اين است که خيلی ھا از توليد فکر دست بکشند مثال من وقتی ھر آن چه«  

ه ای  را برای ھر چه بيشتر دانستن از دست داده بودم از طرفی ھمان ه مرحل ه ب شند حال ک ندگی من با شتوانه ی ز ستند پ ھا به شکل منطقی می توان
دارم   رسيده بودم دگی ن برای زن چ جايگاھی  ه ھي دم ک ن. (»  که کار خود را با کوله باری از تجربيات درونی شده ادامه بدھم ، می دي ل از مت ا نق دقيق

 )علی ربيعی وزيری 
  

 :ھنگامی که توانستم يکی از نمايشنامه ھای خود را بخوانم ، اين طور خواندم 
 چرا حرفت را قطع کردی ؟  -

 دوباره بايد حرف بزنم ؟. حرف که زدم ، ديدم که تو ھم چشم ھات را مثل يک دستمال مچاله کردی + 
 پس فکر نکردی که من خوب گوش می دادم ؟ -

 .به خاطر مشکل پيش آمده پوزش می خواھم . خط ھا خيلی شلوغند . الو الو من صدای ھر دوی شما را قطع می کنم 
 )مکان حضور ھر کدامشان به شما بستگی دارد . ( آن دو فردا با ھم حرف زدند 

 من که پشيمان شدم ، استعفا می دھم  -
 قول می دھی بعد از استعفا در انجمنمان عضو شوی ؟+ 
 .شايد عضو نشوم . بعد از ديدار شب گذشته به ھمه چيز فکر کردم  -

 حرف ھای آنھا ناراحتت کرده ؟+ 
 ... . يه مشت روشنفکر . نه نه  -

 تو از آنھا چه می دانی ؟+ 
 .فکر می کنم مقداری از حقيقت را دزديدند  -

مه. متاسفم که گفتگوی شما را قطع می کنم اما بيشتر از اين نمی توانيد در مورد حقيقت صحبت کنيد  در صورتی می توانم اجازه ی ادامه ی اين مکال
 .را بدھم که نفر بعدی سوالی از حقيقت نپرسد و يا نفر قبلی حرف ديگری بزند 

 . جلوی ھر تابلو که می ايستادم ، چشمم مچاله می شد و از ديدن بدنم دور می ماندم . ھفته ی پيش به ديدن گالری نقاشی فرانسيس بيکن رفتم  -
 از ديدن آن ھا بيزاری ؟+ 
 .ھمانطور که از تابلو ھا لذت بردم از ديدن دور شدم  -

ه . به ھر دوی شما اخطار داده بودم  م ک ن را خوب می دان ھنر تجسم «  من اي ه  وط ب ه ای مرب ا حرف د ب رادی ان ما را»  روشنفکران اف ھر دوی ش و 
 .تشخيص می دھم 

 اين بار چندم است که اين متن را قطع می کنی ؟ زمانش نرسيده که ما را دست بسته تحويل جايی بدھی ؟ -
 با کی حرف می زنی ؟+ 
 مگر صداش را نمی شنوی ؟ -

پور ھستی کريمی
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 صدای کی ؟+ 
 .صدای خفه ی قطع کننده ی ما  -

 نه ، چی گفت ؟ کجاست ؟+ 
 . گفت ما روشنفکريم  -

 .» ھر کس که امروزه در يکی از حوزه ھايی مشغول کار باشد که با توليد و توزيع دانش ارتباط دارد ، روشنفکر تلقی می شود « : گرامشی + 
 

 .خط ھا شلوغند . ديگر به شما اجازه ی صحبت نمی دھم  
 .به الدورادو . بعد از آن در ھيچ انجمنی عضو نمی شوم . از اين متن می روم ، می خواھم پژوھشی برخطوط شلوغ بنويسم   -

 
 
 

1386آذر   /ھستی کريمی پور  
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 "بھلوِل مجعول"ِی  رساله
 

 
 

 .زدگان ِی داناِی ديار افسون ديوانه! درود بر بھلول: بيگانه
!ھايت را براِی من بازگو سرانجام درنگ. ِی بھين در باِب بحثی که آغاز کردم گاِه روز پيشين از نزِد من رفتی به عزم انديشه شام! درود بر تو: بھلول
 .يافتم" انديشی روشن"ھر چه بيشتر انديشيدم، کمتر مفھومی براِی : بيگانه
 .لفظ را نزِد من ارزشی نيست تا زمانی که مقصوِد از آن نزِد ھر دو سو روشن باشد. گری انديشی يا روشن فکری، روشن روشن: بھلول
 .کنم فھمی جز آنچه من درک می اما ديروز اين گمان با من بود که تو از آن چيزی می: بيگانه
ول ه: بھل در ای بيگان ی! ِی گرانق ه نم ود می ک ا خ ه ب تی، گرچ اک ھس دامين آب و خ اِن ک س نيمه دانم از مردم اری از جن م تب دايان داری، انديش خ
 ]1[. فکر بر خود روا داند ِی آن کس است که نام روشن گری و اين دومی، وظيفه انديشی نزِد من بنياِن روشن روشن
 .انديشی بود ِی روشن گونه که به ياد دارم، گفت و گوِی ديروز ما درباره اما آن. انديشم من نيز چنين می: بيگانه
 .پس اگر بپذيری، در ھمين باره کمی بيشتر سخن بگوييم. حق با توست: بھلول
 .ی چه چيز قصد ميکنی" روشن"پيش از ھر چيز بھتر آن است که بازگويی از ! آری: بيگانه
ول ه از : بھل م ک ن دام دور افکن و را از اي ل دارم ت از مي وِل"روشن"در آغ ان از آن غ ه نوافالطوني نی ک ورِد بحث، چيزی را اراده ک ِب م ی در ترکي
 .بديل به ارث بردند بی

 ".مآبی عدول از روح يونانی بود؟ ِی يونانی آيا دوره"دسِت بر قضا مدتھاست اين پرسش با من است که : بيگانه
ول ن: بھل ِت م ه بی! دوس و را ب ت و گ اب، گف ن ب خن در اي ه س ورِد ھم وانم در م ا بت اِل آن نيست ت رد و مج د ب ه خواھ ا راھ رتبط ب ِی موضوعاِت م
در نمی تنھا اين را بگويم که يونانی خدايی نداشت، ھمبازی. انديشی با تو سخن گويم روشن راِی او مق دگی را ب د بلکه ھايی داشت در آسمان که زن کردن

د يونانی می ]2[.  داشتندپرستانه انسانخداياِن يونان سرشتی . زيستند ھمراه با او زندگی را می د، جنگ کن توانست به خدايان دشنام دھد، با آنان قھر کن
ه مآبی اما اين ھمبازيھايی که ھمچون انساِن يونانی تحِت سيطره ِی يونانی در دوره. شان دھد و حتی در مواردی شکستِ  د، ب ان بودن ناگاه در يک ِی کيھ

 .ِی کيھان بر صانع نوظھور نيز پايان يافت صانع حل شدند و گويا ھمزمان با نابودِی خدايان، سيطره
 دميورژ؟: بيگانه
داخت بايد پذيرفت که آن غوِل بی! آری: بھلول خود، دران تی و از  سا چه. بديل با خلق اين مفھوم، اولين شکاف را در جھاِن يونانی و تصوير او از گي ب

 .ساختن آن بود مآبی، بسِط دميورژ و ھر چه بيشتر برين ِی يونانی بتوان گفت که دوره
 مآب؟ انديشی تبار يونانی دارد يا يونانی اما آيا روشن: بيگانه
ول ده درست ھمين چنان: بھل ده ش م دام افکن ه گفت ار روشن. جاست ک ان می تب ه يون اخترزمين ب د انديشی در ب ِت. رس ا از جھ ه تنھ ا فراموش نکن ک ام
 !تر دارد ای سپس ِی آن وگرنه لفِظ مورِد بحِث من و تو، پيشينه جوھره
 و توصيه بدان چيست؟" انديشی روشن"پس ديگربار مقصود از ! بسيارخوب: بيگانه
 !پروا باش پس در انديشيدن جسور و بی. گری جز خود نخواھی داشت ای و ھيچ ياری شده بدان که تنھا وانھاده: بھلول
 توان يافت؟ آيا در يونان چنين گرايشی می: بيگانه
ود ھا بظاھر رنگی از دين يونانی دارند اما در محتوا، انديشه انديشه. توان سراغ گرفت ای را می در يوناِن باستان چنين سرچشمه: بھلول ای مستقل از ب

 .و نبوِد خدايان ھستند
 ارزش است؟ راستی شھوِد اقليمی وراِی جھاِن ما بی اما آيا به: بيگانه
 .عکس، روی به حقايق زمينی دارد انديش شھودگر حقايق آسمانی نيست که به دانم که روشن تنھا اين را می. دانم نمی: بھلول
 تواند به چنين حقايقی دست يابد؟ آيا او نمی: بيگانه
 .جھانی است بينی و انديشه در حقايق مربوط به بشر زمينی و اين اش باريک کم وظيفه اگر ھم بتواند، دستِ : بھلول
ظری. ی را و آنچه نبايد از اين لفظ در بحِث خود مراد کنيم، دانستم"روشن"افکن  معناِی دام! درود بر تو: بيگانه حال اگر موافق باشی بحث را از من

ه روشن ِی روشن ِی وظيفه ات درباره از سخناِن آغازين. بگيريم ديگر پی ر آن است ک اور ب ه ای خدمت فکری سويه فکر، چنين فھميدم که تو را ب گزاران
 .دارد
 .انديشی را نيز بيان کنم تر روشن اما پيش از بحث در اين باب، اجازه ده تا منشاِء سپس. چنين است: بھلول
 توانيم از آن درگذريم؟ دانم، آيا می اگر بگويم می: بيگانه
ماری گاه مرا رھا نساخته و خود دليلی ام که ھيچ پس بابِت وسواس درونی: بھلول ِت بي بر واقعي عارف در ست  ه اصحاِب دائرةالم ا بگويم ک ام، بگذار ت

يرون(ِی زبردست در آلمان  ھنگام با آن قابله گری، را ھم بناِی دوم ،يعنی روشن ديار انقالِب کبير سنگ ن ب ام دي ه ن ادری ب که اخالق را از دِل مردار م
 .تر، آن شکاِک مورِد نفرِت مسيحيان در انگلستان بنيان نھادند و پيش) کشيد
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 .مرد کرد، بچه نيز در دِل مادر می دست به موقع چنين نمی ِی چيره راستی اگر آن قابله به. دانم می: بيگانه
يز دگرگون ساخت: بھلول د را ن ادر و فرزن اِه م له. او نه تنھا بچه را از دِل مردار مادر نجات داد بلکه سپس جايگ د را حاکميت قاب ِی زبردست فرزن

 .ھا دفن کرد اش آزاردھنده شده بود، با نھايِت احترام در جھاِن ناشناختنی بخشيد و نعش مادر را که ديگر بوِی تعفن
 !چه زيبا گفتی: بيگانه
وم: پس بنا به ھمان وسواس بگذار اين را نيز بگويم که اين سه نام را به خاطر بسپار: بھلول ت، ھي تر، کان نه. ول ه تمسخر تيزبينا ی نشان داد ک  از اول

ده  ھر استدالل ره. تر است ای برن شه دومی دائ فِت خد ه معر ان ساخت ک کرد و سومی عي اِی ذھن محدود  به مرزھ ادورزی را  اِی ِی اعتق ناپذير روي
ترس. کودکان است وھم ناشی از  خدا را ت ود و سومی  ع حذف نم کرد و از جھاِن واق ھنی  خدا را ذ اولی خدا را لخت کرد و در شھر گرداند، دومی 

 .دانست
ازه! بھلوِل فرزانه: بيگانه شھر ت ن  نه گرچه در اي ين وسواس بيمارگو تی ا ا وق تم ام می وارد ھس ائل  اِن مس اِی ات را در بي اِد حرفھ به ي گاه  بينم، ناخودآ

 .يابم ِی تو افتاده و اگر آزرده خاطر نشوی، نشانی از صدق در شايعات می مردمان درباره
ستی ابتالی. پس بھتر است با من صريح باشی. آزردگی من تاثيری در داورِی تو ندارد: بھلول باِب را يز چندی پيش در  ون گو اينکه خود ن ه جن ام ب

 .سخن گفتم
 دھد؟ ای رنج می تو را به واقع چنين بيماری: بيگانه
 .چرا که اگر ديوانگی نبود، زھداِن تاريخ آبستن ھيچ فرزانگی و دليری نبود. تمدِن انسانی به اين بيماری مديون است: بھلول
ه بحث از روشن. گويی ام چه می شايد بفھم: بيگانه ن وسواس، نوبت ب ا ارضاِی اي دوارم ب نه فکری و سويه در ھر حال امي ِی آن رسيده ِی خدمتگزارا
 !باشد
 .ھا فکری پيش از ھمه يعنی ستيز با باورھا و رفتارھاِی نادرسِت برآمده از آن من را باور بر آن است که روشن! آری: بھلول
اِی: "ات را چنين بازخوانی کنم دھم سخن با شناختی که از تو دارم ترجيح می: بيگانه ينی و رفتارھ اِی د با باورھ نی ستيز  مه يع روشنفکری پيش از ھ

 ".ھا نادرسِت برآمده از آن
 .ای شناخِت تو از من رنگی از حقيقت دارد جز آنکه چاشنی کنايه را ھم بدان افزوده: بھلول
 راستی چرا تا به اين حد با دين مردمان سر ستيز داری؟ به: بيگانه
 . بر سر ستيز استشور زيستنچون دين مردمان تا به اين حد با : بھلول
 عھده گيرد؟ را تنھا در قباِل دين مردمان به" نوش خرمگس آن شوکران"فکر بايد نقش  آيا روشن: بيگانه
نيز جزئی. ِی نقِد فرھنگِ مردماِن خويش را بر عھده دارد پيش از ھر چيز وظيفه. چنين نيست! نه: بھلول نی  ن و باورھاِی دي اما فراموش مکن که دي

 !ِی پراھميت و تاثيرگزار آن ھستند از فرھنگ و دسِت بر قضا پاره
 آوازه ھستيد؟ ظاھر بسيار با يکديگر اختالف داريد، در سنجش تاثير دين بر فرھنگ ھم دانستی امثاِل تو و تھلول گرچه به می: بيگانه
 .داند آنچه را تو اکنون گفتی، حتی گداِی معبِد سمرقند ھم می. گويند خدايان بديھه می گفتند که نيمه راست می: بھلول
 .ھم دچار باشی" زخم زبان"ام افزون بر ديوانگی، به بيمارِی  به گمان! بھلوِل يگانه: بيگانه
ه. کنم ام را با مخالِف خود، تھلول، انکار نمی داستانی به ھر روی ھم. من پر از مرض ھستم: بھلول تيم ک بر حق ھس ن جھت  آن معبدنشين و من در اي

 .دين بر فرھنگ اثرگزار است
 و آيا نه اين است که اثرپذير ھم ھست؟: بيگانه
 .ست که مدعاِی من را بر حق سازد ِی دوسويه و تاثير و تاثر متقابل اين دو، کافی رابطه! قدر دوسِت گران: بھلول
 .گيری ِی ديگرش را ناديده می سويه. کند اما مدعاِی تو تنھا بر يک طرِف اين رابطه تاکيد می: بيگانه
داری گيری است؟ اين خرده فرھنگ چيست؟ از کجا سرچشمه گرفته: بھلول . از آن رو در ذھن تو پديد آمده که تصور درستی از ربط و نسبِت اين دو ن

ر. گرفته در ذھن و ضميرشان شکل داده است عاداِت جمعی و تاريخی مردماِن اين ديار را باورھاِی جای. دين چيزی جداِی از فرھنگ نيست ن تاثي دي
 .گيرِی آن باورھا و ناگزير آن عادات داشته است انکارناپذيری در شکل

 .ات نه با دين به معناِی عام، که با واپسين ميراِث بجا مانده از خداِی تلمود است دانم که ستيز اصلی اما نيک می. شايد حق با تو باشد: بيگانه
 .ستيزم من با بربريت و تعفن می: بھلول
 .ام تر از تو نيافته ِی زھرآلود ھيچ کس را گزنده در طعنه و کنايه! ای مرِد بزرگ: بيگانه
به. گزندگی من از گنِد دين اين ديار برآمده است: بھلول د آزرد و از آن پس ھمچون من  اگر چندی در اين سرزمين بمانی، بوِی تعفن تو را نيز خواھ
 .گردی ای گزنده بدل می حشره
 .ِی نو باشد يا کھنه ِی روشنفکر ستيز با بربريت است، حال در جامه پس چه بسا بتوان گفت نخستين وظيفه: بيگانه
 .مايگی مردمان و حاکمان ھر دو ستيز با بربريت يعنی در افتادن با فرو: بھلول
 فکر، خود نيز يکی از ھمين مردمان نيست؟ راستی آيا روشن به: بيگانه
 .ھا است ھا و رذيلت ِی خويش نسبت به کاستی ِی خودآگاِه جامعه فکر پاره روشن: بھلول
 .ِی خود متعھد باشد به تعبيری روشنفکر بايد نسبت به جامعه. راست گفتی: بيگانه
جه روشن. البته که ھيچ تعھدی جز در قباِل خويشتن وجود ندارد! فکر متعھد؟ روشن: بھلول ه خويشتن نيست نگری نيز چيزی جز نتي ھد نسبت ب .ِی تع
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يده ِی خود را آگاھی بخشند پيش از آن اند جامعه فکراِن متعھدی را نيز به چشم ديده که خواسته تاريخ سرزمين من از جمله روشن اھی رس به آگ که خود 
 ! بود و بسفاجعهھايشان  ِی تالش در نھايت ھم فرآورده. نگری رسيده باشند گری کنند پيش از آنکه خود به روشن اند روشن باشند، خواسته

 .کند جاِی تن اين ديار خودنمايی می  در جایفاجعهو نشاِن اين ! آری: بيگانه
ه فکران آفريدند و برای  را روشنفاجعه: بھلول د پردازی و نظام اش نظري ه. سازی کردن ش، زمين ن گرچه از پي اِن اي اِی مردم داِد آن در باورھ ھاِی رخ

 .سرزمين ريشه داشت
 فکران در دام کاھنان گرفتار آمدند؟ راستی چه شد که روشن به: بيگانه
بود درافتادِن انديشه: بھلول بود، وانگھی امر شگفتی ن ه از تاريخ. ورزاِن سرزمين من در دام دين کاھنان گرچه تلخ  دخيم، درِک وارون شيفتگی ب خود

 .خود و ديگران و سنجش ھمه چيز و ھمه کس جز خويشتن، سرانجامی جز خودفريبی نداشت
 آيا تو خود به خودشيفتگی دچار نيستی؟: بيگانه
 .ام نه خودشيفته من ديوانه: بھلول
 .اما ديوانه را نسبت به ديوانگی خويش، خودآگاھی نيست: بيگانه
 .سر به سر ديوانه گذاشتن نيز، حال از ھر نوع که باشد، کار خردمندان نيست: بھلول
 .گذرم از اين بحث در می! باشد: بيگانه
 : ...بھلول
 ای؟ به چه خيره شده: بيگانه
 !به چشماِن زيباِی تو: بھلول
 .کردم اما باور نمی. فريب، به پسراِن زيباروی نيز مھری فراوان دارد شنيده بودم که بھلوِل ديوانه افزون بر دخترکاِن دل: بيگانه
 .بری چنانچه باور کنی سود می: بھلول
.جويی کنم ام تا از دانايی روح تو کام ام نه براِی آن است که از زيبايی تن من کام بگيری بلکه آمده اگر من در اين آفتاِب سوزان به نزِد تو آمده: بيگانه
کرد اگر چنين می: بھلول ين خواھم  يز چن من ن م،  د دھي ذِت جسم پيون به ل ذِت ذھن را  می. خواھی و سر آن نداری تا ل دانم روزی از پس زدِن گرچه 

 .خواھش بھلول پشيمان خواھی شد
 .روز پشيمانی ھنوز نيامده است و امروز ھم، روز پشيمانی نيست: بيگانه
 .اما آن روز خواھد آمد: بھلول
 .گويم که تو را تسليم خواھد ساخت بيش از اين در رسيدن به مقصوِد خود کوشش مکن وگرنه سخنی می: بيگانه
 !مبادا چنين کنی: بھلول
ار سوگند می... خورم به خداِی  سوگند می. خورم گويم و سوگند می می: بيگانه ن درخِت چن به اي ن به کداميک از خدايان سوگند بخورم؟  خورم اگر اي

 .خواسته را وانگذاری، زين پس ھرگز با تو بحث نخواھم کرد
 .ِی بحث است، سالحی برنده يافتی ای که شيفته براِی ازپادرآوردِن ديوانه! شگفت از زيرکی تو: بھلول
 فکری نيست؟ ورزی و تسلط بر فلسفه و علم شرِط روشن وری، انديشه پس حال بگو آيا دانش: بيگانه
 .چنين است: بھلول
 .فکر است ات مانع داورِی منصفانه نباشد، خواھی پذيرفت که تھلول ھم روشن پس اگر دشمنی: بيگانه
 .ام اين معبدنشين چندی قبل به خدمِت کاھن حاکم درآمده است شنيده. دشمنی من با او يعنی داورِی منصفانه: بھلول
 .می دانم که از بازگفتن اين شنيده مقصودی داری. سالی شنيدم ساالر کھن من نيز اين را از ديوان! آری: بيگانه
 .فکر گر است نه روشن تھلول دريوزه. ترين شکل قدرت رود، آن ھم کثيف فکر به دريوزگی قدرت نمی روشن: بھلول
 .ات ھمراه با ديوانگی يا تظاھر به آن است چنانکه تو نيز تاثيرگزاری. گاه براِی تاثيرگزاری ناگزير به دريوزگی يا تظاھر به آن ھستی: بيگانه
 .اما دريوزگی تھلول جز تبھگنی نيست. ديوانگی من عين فرزانگی ست: بھلول
 .يابم سپارم در نمی ات گوش می منظور تو را با آنکه نيک به سخنان: بيگانه
شرِط الزم روشن چيره: بھلول سفه  لم و فل کافی نيست. فکری ست دستی در ع چ رو  ه ھي ا. وانگھی ب يز ب اکم ن قدرِت ح به  صرِف دوری و نزديکی 

وزه. دريوزگی تفاوت دارد ماِن حقيقت دري ه و کت ر فاجع ه سکوت در براب اگزير است ب ول، ن قدرت، ھمچون تھل ه. ِی  ه توجي م ب م ک مِت او ک گر حکو
 .بافد ِی کاھنان، استدالل و نظريه می ِی سلسله چنانکه تھلول اکنون براِی سلطه. شود سلطان بدل می

 بينی را ھيچ ارزشی نزِد تو نيست؟ آن دانش و باريک: بيگانه
ول م باريک: بھل نی ھ رھيختن و فرزانگی بينی يع ن. آوازی در ف ن روش وان، روش ن عن ه اي ود ب دِن خ ر پيش از نامي د، فکر اگ رده باش نگری کسب ک
اند ِی تبھگن بايد لبخنِد رضايت بر چھره اش نمی بينی ِی باريک فرآورده ھنی در اين. ترين حاکماِن تاريخ اين سرزمين بنش گاھی ذ ا چيزی آ پاِی ست ھم ج

يراموِن خويش بصيرت مدعی روشن. ھاِی انتزاعی وجداِن درونی، نه برابر با بافتن فکری بايد دسِت کم در قد و قامِت مردماِن عادی نسبت به امور پ
ِی مردماِن سرزمين من نيست بلکه در دريافِت ناراسِت خويش، گوِی سبقت را شان از واقعيات به اندازه اما کسانی چون تھلول، نه تنھا فھم. داشته باشد

 .اند از کاھناِن بدنام نيز ربوده
 .يابم تر می تھلول را تيزبين: بيگانه
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 .چندان که گويی تيزِی اين بينش، روح او را نيز دريده است! آری: بھلول
 .ات را با او پايانی نيست دشمنی: بيگانه
 .او خود دشمن خويش است: بھلول
 .دانم ای از مھر خدايان می ھاِی طبيعت است و من اين را نشانه سرزمين تو سرشار از گنج! راستی: بيگانه
سر . ِی تداوم رنج مردماِن اين ديار است ھا مايه و يکی از ھمين گنج: بھلول دراِی ھزار  ن ھي که اي ود  ياه ب ج س ا گن يد ]3[آميزش دين کاھنان ب .را آفر

 .که خدايان مھر خود را از سر سرزمين من کم کنند بھتر ھمان. بارتر از ھماغوشی تبھگنی و توانگری نيست چيزی مصيبت
 .شود ات وارونه می برم، با سخنان ِی اين ديار گمان می چه که درباره ھر آن: بيگانه
 .گيری به اين وارونگی خو می: بھلول
 .و نقِد قدرِت حاکمان دانستيم) ِی پراھميِت فرھنگ ِی پاره و دين، بمثابه(فکر را نقِد فرھنگِ مردمان  ِی روشن پس وظيفه: بيگانه
 .چنين است: بھلول
ه ه: بيگان ه ديوان ت! ِی فرزان ده اس يار پيچي و بس رزمين ت روزين س عيِت ام ه چنگ. وض نر و انديش ر ھ ان ب داختن کاھن م ان ار و ھ ن دي آوازِی ِی اي
 .سازد ِی کاھنان را بسی دشوارتر می ورزانی چون تھلول با آنان، درافتادن با سلطه انديشه
 دانی؟ تو داستاِن مھلول را می: بھلول
 .مزدوراِن کاھنان او را در پيش چشماِن مجرياِن عدالت کشتند! آری: بيگانه
يز به پيش از اين: بھلول سی را ن قدرِت سيا ان  تار سلطه که کاھن اگزير گرف من ن سرزمين  د،  بود دست گيرن ان  ول از انگشت. ِی فرھنگی آن شمار مھل
ا. ِی فرھنگی ھشدار داد ھا پيش در برابر اين سلطه ورزانی بود که سال انديشه ود، ام اع نب بل دف ندان قا گرچه نگاِه تنِد او به ادبياِت کھن اين سرزمين چ

. داشتآيين پاکافکندِن نوعی  دانست و عزم در پی او دين کاھنان را دروغين می. شد سراغ گرفت بينش تاريخی و تيزبين مھلول را در کمتر کسی می
رد. آور مھلول، کاھنان با يارِی دربار پادشاِه سرزمين من، قاتل مھلول را تبرئه و آزاد کردند پس از قتل شرم ل. وزير پادشاه از قتل مھلول تجليل ک قات

 .گر نيز سرانجام پادشاه را سرنگون ساخت پس از آزادی، وزير پادشاه را ھم به قتل رساند و کاھن شورش
 !آموز است عبرت: بيگانه
 .ِی امروز کاھنان امری مبارک و شوم است به ھر روی سلطه. آوازی و مماشات با تبھگنان جز اين نيست عاقبِت ھم: بھلول
 اين ناسازه را چگونه فھم کنم؟! مبارک و شوم؟: بيگانه
دِنمند تبھگنی نظاماند و شوم است چرا که اين  قراوِل تاريخ شده مبارک است چرا که کاھن و معبد و معبود در آزموِن تبھگنی، پيش: بھلول ، بختِک بالي

 .فرد و جمع ماست
 .دانی ات، دانستم که تو کاھن حاکم را تجسِد بختِک دروِن مردماِن ديار خويش می اما از سخناِن پيشين: بيگانه
ستم و از ھمين رو بود که سلطه! آری: بھلول بارک دان ه پيش چشماِن پرستش. ِی آنان را پيشامدی م ياد زده چرا ک نيز فر بود را  کنندگان، تبھگنی مع
 .است
 دانی؟ ِی اين معبود و توحش او می سازی بر چھره آيا از ھمين جھت نيست که کار کسانی ھمچون جھلول را نقاب: بيگانه
ول ول را از دوره: بھل اِن آزاده جھل د، انس ه بع ه ای ب وِف نقاب دست او چيره. ام ای يافت از است ترين فيلس ن بزک. س ون او اي انی چ ر کس ايد اگ ردِن ش ک

 .ِی رذالت اسير نبود گذاشتند، سرزمين من اينچنين در چنبره بربريت را وامی
 .ام جھلول به بيمارِی شايع و مھلکی دچار شده است شنيده: بيگانه
 !اميد دارم زود بھبود يابد. اسھاِل خونی! آری: بھلول
 از اسھاِل خونی؟: بيگانه
 .سازی از بيمارِی نقاب! نه: بھلول
 دانی؟ فکر می و آيا جھلول را روشن: بيگانه
ول وار است: بھل ورد دش ن م ول ذھن پرسش. قضاوت در اي ا دل. گر و روح سرکشی دارد جھل پردگی زده، از بستگی ام ه سرس و ب ود پھل ه معب اش ب

ر روشن فيلسوفی ته و ب ه است فکری اش کاس لطه. اش لکه انداخت ا س تيز او ب م است س ن سبب عقي ه ھمي ن سرزمين ب ر فرھنگِ اي ه ب ی. ِی کاھنان وقت
نان است. ھاِی آلوده را بيرون ريخت توان آب ترين َدلو جھان نيز نمی سرچشمه ناپاک باشد ، با بزرگ ار نادا رداب ک الودگی در م ول. جستجوِی پ جھل
سفی. افکند ِی ديگرفريبی می فکر او را به ورطه خودفريبی روشن. نادان نيست اما خودفريب است ياِت علمی و فل يزش نظر ق آم لول از طري امثاِل جھ

ه واد و قابل نی، ق اِی دي ا باورھ ار خويش ب ازه یِ  روزگ ه  ناس ه نتيج دند ک يز از صراحِت ِی نامشروعی ش فتگی فکری و پرھ ه آش اش جز دامن زدن ب
 .گرانه نبود روشن
 .فکر ناميدی در ھمين سخنان چندين بار او را روشن. با اين حال من پاسخ خود را گرفتم: بيگانه
ه. اين که او را چه بناميم مھم نيست: بھلول ر پاي ه ب چرا ک وده است  ان بيھ ين کاھن قدرِت سياسی و د اِن  داختن مي ول در جدايی ان ام کوشش جھل ِی تم

ه. طلب استوار است منش از دين وحدت تصوير جدايی ا گون نان دارم، تنھ ن کاھ ه از دي ناختی ک ا ش ه در وضعيِت سرزمين من و ب ِی مسئله آن است ک
 . استطلب فکرِی خداناباور جدايی روشنگری دارد،  فکری که نشاِن روشن فرجام روشن نيک
 .داشتم اين گفت و گو را ھمچنان ادامه دھيم افسوس که من بايد به نزِد تھلول بروم وگرنه بسيار دوست می: بيگانه
 گفتی به نزِد که می روی؟: بھلول
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 : ...بيگانه
 راستی رھسپار سراِی آن گورنشين ھستی؟ آيا به: بھلول
 .اش روم ای سروده و از من خواسته تا براِی شنيدِن آن به خانه او براِی من خطابه! گماِن بد مبر: بيگانه
. ِی تو از من بود وانگھی اکنون دانستم چرا لذِت ذھن، تنھا خواسته. برم گماِن بد نمی: بھلول

: ھا نوشت پی

 ! که برخی خطاھاِی متن را گوشزد نمود و با اشاراِت خود بر غناِی آن افزودسرانگشتام  با سپاس از دوسِت فرزانه -
ه"  فکر"و "  انديشه"چه بسا کسی بگويد چه تفاوتی مياِن . خورد انکاری در مورِد تعريف و تعيين حدوِد اين الفاظ به چشم می ابھام غيرقابل ]1[ است ک

فکری بيشتر ويژگی ی مربوط به ذھن و روشن ا انديشی بيشتر خصيصه نمايد که روشن اما چنين می. فکری تمايز داده شده است انديشی از روشن روشن
ناِی روشن(انديشی  جا روشن ھرروی اين به. عمل است اِی روشن) نگری به مع ه و مبن ده است مقدم سته ش بر. گری دان دم  يداری مق که ب نی  ن مع به اي

دارگری و آگاھی ر آگاھی بي دم ب افتگی مق ت ي ی اس ی پيش. بخش ر خودانديش اِن ديگ ه بي ن ب رورِی روش رِط ض ت ش ن. گری س ه روش جاِی گری را ب
Aufklärung=Enlightenment فکری را در برابر  و روشنIntellectualism ده ِی روشن تولِد واژه. ام به کار برده ِی ھجدھم و گری در اواسِط س

البته بر. گری و امتداِد تاريخی آن است فکری فرزنِد روشن چه بسا بتوان گفت که روشن. ِی نوزدھم بوده است ِی سده فکری در ميانه ِی روشن تولِد واژه
اده پور روشن سيروس آرين. اتفاق نظر وجود ندارد) ِی کانت خصوص در انديشه به (Aufklärungِی  ِی واژه سر ترجمه نه ای قيم گری را برابرنھ مآبا

نھاد می") يابی روشنی"و در واپسين رای (نگری  جاِی آن روشن داند و به می Aufklärungبراِی  د را پيش ما ميرشمس. کن ادِل الدين اديب ا لطانی مع س
ه است گری و روشن روشن سده. سازی را براِی آن مناسب يافت ر آنکه روح جنبش  فزون ب بوده و ا ر مسيحيت  نيز نوعی عصيان در براب ِی ھجدھم 
 .بخشی براِی خود قائل بوده است ِی بيدارگری و آگاھی وظيفه

سان ]2[ ر ظھور ان زون ب دايان اف ن خ خود و مھم نگارانه مقصود آن است که اي ره ِی  سان تر از آن، جوھ شتند ای ان انی از. نگرانه دا داياِن يون گوھر خ
 .محورانه بود انسان/اساس اومانيستيک

]3[ hydra آيند ھا را قطع کنند دوباره در می در اساطير يونانی نام اژدھاِی بزرگِ دريايی با چندين سر است که اگر آن. 
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 حيات مرگ در گفتمان روشنفکری سرگردان
 

 
 

ده دی ھمين ھانی عزيزم می دونم اين يک ھديه متعارف نيست برای سالگرد ازدواج، اما مطمئنم تو اينو ترجيح می ارف خري ه متع طور که اگه يه ھدي
 )-:دادی  بودم مطمئن بودم تو اونو ترجيح می

نا"کردم به سخنرانی استادم درباره  اون روز من داشتم سعی می ه  تال ب نی روشنفکری سرگردان مب ه نوايی يکه ھم حيات مرگ در گفتمان آيي "ھنجاران
ا می چسبوند به در شيشه کشيد و عين اين بچه کوچولوھا دماغش رو می اش راھش رو می گوش بدم، اما حواسم ھم ه ای و دوست پسرم رو تماش کرد ک

رده رفته بود از سالن بيرون تا با يکی از دوستاش چاق سالمتی کنه اما يادش رفته بود برگرده و ھنوز اين کيف من بود که نشيمن صندلی ر ک ش رو پ
ه شد من نبينم چقدر آدم، اون بيرون در حلقه ای نبود، يعنی اگه می اگر اون در شيشه. بود اً ديگه، و اگ به بحث حتم ه،  ه، ب ستادند ب ھای تنگ و گشاد اي

کی از دادند که آدم رو ياد صورت سانسور نشده دلبرکان مغموم مارکز می اکثر اين ياران حلقه رو دخترکانی تشکيل نمی اقی ي امالً اتف انداختند و اگه ک
انوم آن می اين دلبرکان نايستاده بود کنار زيد من و باز ھم اگه درست ھمين چند دقيقه پيش زيد من چيزی نمی گفت و خ ده و دستش طور ن ر خن زد زي

ای موند که دستش رو از پشت اون مرديکه گه برداره من می کوبيد پشت ايشون و يا اگه حداقل يادش می رو نمی ه حرفھ م ب ستم حواسم رو جمع کن تون
 . استادم

 . ھم نيست اندازه که افتادن اتفاق اتفاقی نيست نيافتادن اش اما ھيچ کدام از اين اتفاقات نيافتاد و ما يعنی من و تو، حاال خوب می دانيم ھمان
ش آن خنده بود بخش ديگرش صدای کسی البته بخشی. ای جدا کنه اون در شيشه جمعيت زد زير خنده و اين خنده بود که تونست بالخره حواس منو از

ه چيزش گفت؟ گفت دکتر ملکوت باالتنه فھميدی چی: "بود که زير گوشم پچ پچ کرد وده ھم تی نشسته ب ته، وق تاھی داش اش طبيعی بوده، اما پاھای کو
 ." شده انگار ھنوز نشسته بوده طبيعی به نظر ميومده اما وقتی پا می

 . اولين پچ پچ. و اين اولين حرفی بود که تو به من زدی
ھمون لحظه فھميدم چيزی. کنم، مرد جوان کچلی که نشسته روی صندلی او و کيف منو بغل کرده و صاف زل زده تو چشام و داره می خنده نگات می
گه در خنده دم چی ای می ات ھست که منو ياد چيز دي ا اون لحظه نفھمي ندازه ام قتی می خندی لبھات شکل مستطيل می. ا و و شکل تخت و آدم يھ شه 

چون خندی لبھات شبيه لبھای دلقک سيرکی می اما اينو نگفتم که بعدھا فھميدم وقتی می. گيره، اينو بھت گفتم بعداً  خوابش می م،  شی که بابا منو برد ببين
ا ودم حتم رده ب ال ک شاخه گل داد و من خي ه  من ي ه  قط ب در کالس اول شاگرد اول شده بودم، و اون دلقکه به من يه شاخه گل داد، بين اون ھمه بچه ف

 . و اون دلقک اولين کسی بود که من فکر کردم عاشقم شده و اولين نفری بود که تصميم گرفتم وقتی بزرگ شدم باھاش ازدواج کنم. عاشقم شده
 " شما رو صندلی ھمراه من نشستيد؟: "کيفم رو از بغلت بيرون کشيدم و بھت گفتم

ا رو می" ( کو، ھمرات؟: "تو دور و برت رو نگاه کردی و جواب دادی و اين لطفاً وقتی اين نه ت گو  ی ھی ن ه خون م، ن و نگفت نه من اين فتی،  طوری نگ
با"  االن مياد:"من به در اشاره کردم و گفتم.) خوب. کنم طوری بود که من تعريف می اينطور نبود نه اون طور بود فکر کن اين سمتم و  و تو خم شدی 

 " وقت نمياد  که رفته ديگه ھيچ اون:"صدای اون خوانندھه گفتی
 . يادش بخير اون موقع چقدر تعجب کردم از اين استعداد تو در تقليد صدا

برام. بعد اون خانم پيره که رديف جلو نشسته و رژلب قرمز زده بود، برگشت و بھت اخم کرد و تو صاف نشستی نم انگار  ا ک سعی کردم يه جوری ت
کون می. مھم نيست که اينجا نشستی يه جوری که يعنی انقدر بشين که جونت در ِره وا ت داد و حواسم رو دادم به حرفھای استادم که انگشتش رو در ھ

يزد:"گفت و می ستی." روشنفکر بايد از آکادميک بودن بپرھ سرعت تون ه اون  دم چطور ب وز نفھمي بود و من ھن تاد  ثل صدای اس ه م صدايی ک ا  تو ب
د ھميشه در دسترس: "گشت می رفت و بر انگشت ھمچنان در ھوا می." باشد حاال خوب است خودش در دانشگاه می: "تقليدش کنی گفتی روشنفکر باي

رد: "تا شد يک انگشت پنج." جسارت است اما فواحش ھم ساعت کار دارند:"تو گفتی." باشد چه م گر،  ا روشنفکران دي ه خصوص ب به خصوص و ب
 ." بَھَه ايشان رسماً ھمه چيز را آزاد اعالم کردند، به خصوص و به خصوص ھمه چيز را:"تو گفتی." چه زن در تعامل باشد

تم ندارم گف و  به ت چ ربطی  رای اينکه بگم ھي يد: "اون خانوم پيره دوباره برگشت و چپ چپ نگات کرد، بعد منو نگاه کرد، منم ب ساکت باش ما. لطفاً 
شی:"خانوم پيره لبخندی بھم زد و صاف نشست، تو خم شدی سمتم و گفتی." کنيم داريم گوش می سير  ون بخور  ور." با ن ردم، ن ر چشمی نگات ک زي

بيرون، اصالً داشتم به اين فکر می. ات خواست با تيزی آرنجم بکوبم وسط کله شد، دلم می چلچراغھا رو کله کچلت منعکس می رم  م پاشم ب افتادم که من
اييم؟:"که استاد يھو داد کشيد ا کج پس م يت است  ھا و غا تی"  اگر و تنھا اگر بپذيريم صيرورت، انت و زيرلب گف ما: "و ت خدمتتون ش تيم در  ه ھس ما ک

سوال:"بدون اينکه نگام کنی گفتی"  اگه دوست نداری گوش بدی واسه چی اينجايی؟:"پرسم و می گردم سمتت، يه ابروم رو می برم باال برمی"  کجاييد؟
نه ات يه جوری شد اخم نکردی اما پيشانی و قيافه." خوبيه سنگينی وز اد انگار  ن افت سرت تحمل می ات چي نامريی رو روی  تو. کردی ای  ودم  ته ب رف

تو رو:"نخت به اين ھوا که حواست نيست، اما يھو برگشتی و مچم رو گرفتی و گفتی ل  ختر خوشگلی مث ه د به نظرم اون يارو ھمراھت خيلی خره ک
ن اخم." ول کرده وسط اين ھمه روشنفکر رای ھمي نم ب تار ک ودم طبيعی رف ور ب از حرفت خيلی خوشم اومد انقدر که دلم خواست بگم واقعاً؟، اما مجب

تو يه کم صبر کردی، خم شدی جلو، بعد تکيه دادی به صندليت، بعد کف دستت رو کشيدی رو سرت، بعد خم شدی سمتم و. کردم و رومو برگردوندم
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 ." يعنی خوب اين آقا که نه، دوست دخترم منو به خاطر اين آقا ول کرد"ات سن رو نشان دادی، و با تيزی چانه" اين آقا،:" گفتی
به استادم روی سن نگاه کردم،"  جون تو:"تو ھم نه گذاشتی نه برداشتی، گفتی!" بگو جون من؟! نه؟:"يه لحظه رفتار طبيعی رو فراموش کردم و گفتم

دمی می خوب موھای جوگن ا  کرده ام م دونستم زن داره و دخترش پارسال عروسی  برای من ھ ده ھميشه  ندمی ش شتر آرد گ ته االن ديگه بي ه الب اش ک
د روی اش و انگشتای سفيد و کشيده جذاب بود، و بوی عطرش، و پيپ ه گذاشته بودن ای سرخی ک نار آن گلھ فيد صورتش در ک اش و ترکيب رنگ س

که  طور که ايستاده بود روی سن، و دستش را در ھوا تکان می ميز بلوطی رنگ و اين صداش  راز و نشيب  ر ف بل از... داد و لحن پ و ق خوشبختانه ت
ھم می:"اينکه به اين نتيجه برسم کوفتش بشه دوست دخترت گفتی ه از اولش  ا من می البت تی ب ا وق قط ت ه گفت ف نا بشه، ي ن آدمی آش ا ھمچي ه ب ه ک مون

ھار ديدی، نه فقط دوست دخترم رو دو در کرد، واژه:"بعد با دست زدی رو دھنت." سال، اين غايت آرزوش بود 50روشنفکر باالی  ھاشم عين سگ 
 ." ام رو گرفتند، از کجام دراومد اين غايت پاچه

ن کارھاست آه،  .بھت لبخند زدم خانوم پيره برگشت پشتش رو نگاه کرد و منو در حال لبخند زدن به تو ديد، سری تکون داد که يعنی اينجا ھم جای اي
 .حاال بگذريم اين سوال انحرافی بود! آخه پس کجا جای اين کاراست؟

ين سعی کردم تصوير دخترای دانشگاه رو که فردا ماجرا رو از دھن من می شنوند از ذھنم بيرون کنم، و به تو فکر کنم به اين که چه رنجی کشيدی، ا
رد می پامت، دلم داره برات می زير چشمی می. انسانی تر بود يه م ه  ھترين راھی ک خودم سريعترين و ب جان  ه  کردی، ب ام  ه سوزه، اَه، گند، کله پ تون

ايی تحمل داری؟ اين خودشو به يه زن نزديک کنه ھمينه، اين که اونو تو يه راز دردآلود که تا حاال خودش تنھ ول ن ه، قب شريک کن رده،  طوری اش ک
ه رو بغل کنه و دلداريش بده دھنت رو سرويس می شه که اگه نذاری مرده  مادر درون اون زن ھمچين بيدار می ن. کن ه، اي تم ھی نن نم گف ادر درو به م

وز دارم"  خيلی اذيت شديد، ازش متنفر شديد؟:"شد واسه خر کردنش ازت پرسيدم اما چون خفه نمی. پسر تو نيست دی و من ھن م خندي تو در جواب بھ
 ." کرد نه به اون چه ربطی داشت، دختره بالخره منو ول می:"پرسم واسه چی خنديدی؟ جاِن من، واسه چی خنديدی؟ بعد گفتی از خودم می

 . اما اينو نگفتم بھت، البته االن ديگه گفتم. ھمون دختره بود وگرنه واقعاً به استاد چه ربطی داشت" اون"منم منظورم از 
ده و کسل: "تو ادامه دادی ی پيچي ا از دم خيل شرط می عاشق اين بود که روشنفکر باشه، اما به نظرش تمامی کتابھ ند،  دم نمی کننده بود ستادت بن ه ا دون

 " پس ھنوز ازش خبر داری؟: "ازت پرسيدم." کنه اصال استاد چی ھست، اگه ازش بپرسی فرق فوجی ياما و فوکو ياما چيه مثل گالبی نگات می
 . وقتی گفتی شيب دستت رو سمت من کج کردی." تونيم با ھم جاس فِلِند ريريشن شيب داشته باشيم گن می آره سرکار خانوم می"

ين عاً چه خوب شد من از ا ا، واق ين دخترھ تم خنديدم و سرم رو تکون دادم يه جوری که يعنی از دست ا جور دخترھا نيس و:"ازم پرسيدی.   دوست ت
تی. ای اشاره کردم برگشتم و به در شيشه"  کدومه؟ شونم دادی و گف ود ن رده ب کدوم؟ ھمون:"تو با انگشت پسرک ريغويی که سيگار می کشيد و قوز ک

بيه:"گفتم"  کنه؟ اش سنگينی می پسره که بار ھستی رو شونه ه موھاش دم اس تی." نه اون يکی، که کت مشکی تنشه، ھمون ک ا اون خوش:"گف ه آھ ."تيپ
رد خوشگل مادرم ھميشه می:"اش تو دھنم بمونه چون ادامه دادی تيپه، اما نذاشتی مزه خيلی از حرفت خوشم اومد انگار به خاطر منه که خوش گفت م

 " زن خوشگل چی؟:"کردم، گفتم گردوندم به خودت دق می از اون حرفھا بود که اگه برش نمی." مال ھمه است اال زنش
قيقه ه ش بوندی ب تی انگشتت رو چس ه:"ات و گف رِد، ب ه زن و م اوی حقوق ه دوره تس اال ديگ ا ح ود ام وھرش ب ال ش ن م ادر م ان م رم زم ه نظ خوب ب

دو انگشتت رو شکل عالمت"  گذارند الی انگتشون و دريغ از يه کام، خصوص اگه زنه روشنفکر ھم باشه البت از اون نوعش که فقط سيگار رو می
ام"و از فروغ فقط ھمين يه خط رو بلدند :" پيروزی گرفتی طرفم ی تنھ تانه فصلی سرد/ اينک من زن ستاده در آس ه"  اي تی ک ی گف صدای زن ا  و ب و اين

 " درست خوندم؟:"بعد پرسيدی. دونم ھمون دوست دخترت بود حاال می
پرسم چرا اون روز حرفھات به من برخورد طوری که زل زدم به سن و سعی کردم اين حرف رو طوری بزنم انگار کنم از خودم می حاال که فکر می

اوا..." شما مردا:"ارزه طرف صحبتم برام پشيزی نمی م. مردا رو طوری گفتم انگار گفته باشم شما گ يدی؟ آره، گفت نو فھم ما"  تو اصالً اون روز اي ش
يز کنيد با تحقير می مردا ھميشه از شعور و آگاھی زن در ھراس بوديد، فکر می شه کن که ب ه مطبخ  د ب ی." تون تونيد برش گردوني می تون و ديگه ن اين

ته..." غافل از اينکه:" آگاه رفت باال و گفتم ام ناخود دونم خوب يادته، انگشت اشاره بگی اين طور نبود چون می که رف تم  تو دستت رو گذاشتی رو دس
 . و دستم رو آوردی پايين و گذاشتی رو زانوم، اما دستت رو برنداشتی" خيال بابا بی:"بود باال تو ھوا، گفتی

و پدرسوخته ای، اينو حاال خوب می خيلی پدر سوخته ه روز می دونم، اما من از ت ا ترم صبر کن بالخره ي و از اولش از قصد اومدی نشستی ي فھمم ت
 . طوری اتفاقی ھمين

مد از گرمی و رطوبت دستت. ت ش اينه که دستم رو بکشم و بزنم زير گوشِ  دونستم طبيعی کجا بودم؟ آھا دستت رو دستم بود و من می ما خوشم او .ا
قتی گفت. آره خوب به ھمين سادگی رد و ستادم شليک ک ود و:"خوب يادمه تير آخر رو ا أس آل اريخی ي ار سرسام ت روز، گرفت نفکر ام سفانه روش متا

وز." داند از کجا متولد شده است انديشش، فراموش کرده، از خاطر برده و ديگر نمی ذھنيت مرگ من ھن نده و  غش زدی زير خ نيدی غش  ه ش و ک اين
ار... فکرمی کنم به چی انقدر خنديدی، آره، توضيح دادی برام اما  شکال ک د، ا م دراوم خالصه انقدر بلند خنديدی که غير از خانوم پيره صدای بقيه ھ

ند آوردی پايين و می برديش باال و دوباره می کردی، ھی می اينجا بود که دست منو ول نمی کوبيدی روی زانوم، اين اتصال باعث شده بود ھمه فکر کن
ده. کنم کردند که چرا تو رو خفه نمی چپ نگام می ما با ھميم و ھی چپ صدای خن که  کردم  در ھيس ھيس  شدی، بالخره انق کردی و خم  طع  ات رو ق

ا من ھم خم شدم و خودم رو پشت صندلی"  جور روشنفکريه؟ آخه روشنفکری که ندونه از کجا دراومده چه:"گفتی ھا قايم کردم، حرفت خنده نداشت ام
 . آخی. مونديم که از ترس بزرگترھا پشت صندليھا قايم شده باشند دو تايی به دوتا بچه می. ات چرا خنده

ه نفست می"  شناسی؟ بوکفسکی رو می:" تو زير لب گفتی بودی ک م نزديک  در بھ م انق صورتم، گفت و  يزه؟ کدوم؟ ھمون زن:"خورد ت تی"  گر آره:"گف
ون م"  ھم ه نمی:"گفت مش ن ده." شناس از خن ه االن ب م ک ه بترس ل از اينک ا قب دی ام از خندي و ب ديل می ت ه تب ه قھقھ ردی و ات ب ع ک ات رو جم ه، لب ش
که:"گفتی ا  شاعر ديگه، از اونج ه  شعرخوانی ي سه  ا دوست دخترش می ره جل که ب اشکال نداره می دم بخونی، يه داستان داره راجع به يه شاعری 
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 ." زنند بيرون، مرده می گه اون قسمت شب که بيرون بودند بھترين قسمتش بود می
ايين از ھمون ده باشد از آن پ تو انگار خوشت آم ا  ود، صاف نشستم ام ه ب مرم درد گرفت ودم ک ا می از بس خم مونده ب يرون:"گی ج ريم ب ا ب بيه." بي ش

ند خوشحالند بچه پسر ين رو گول بزن قه. ھای شيطون شده بودی که از اينکه تونستند يه دختر خوب و نازنين، فرشته روی زم ه به نزديکترين حل ای ک
ردم و پرسيدم پشت در شيشه اه ک نا؟:"ای بود و دوستم ھم در ھمان حلقه بود نگ ريم پيش او نی ب چه آدم نشستی رو"  يع ل ب بالخره رضايت دادی و مث
تند:"صندلی و گفتی و ھس يرون. نه اونا درسته که بيرونند اما ھنوز ھم ت يروِن ب يرون، ب سمتم." بريم ب تی  تادی و دستت رو گرف شدی و ايس د  د بلن .بع

و تصميم بگيرم کنی منو می ھنوز ھم، اصالً ھميشه ھمين کار رو می ه دل ت ونم جز ب که نت تی  وار پشتی. گذاری در موقعي د ھا در صدای داد و ھ .اوم
تری د دوم تازه متوجه ق د شدی  تی بلن ن وق رای ھمي ود، ب و نب به ت شدم راستش وقتی اومدی و نشستی من حواسم  ودی و اون. ات  ستاده ب ه اي طوری ک

ار می بی چه ک م خيال اون ھمه سر و صدا دستت رو انگار که از آسمون، دراز کرده بودی سمتم،  د ش نم غير از اينکه بلن ستم بک ه اينکه. تون خوب، ن
شدند از البه. دوست نداشتم بلند شم، نه، اما خوشحالم که طوری شد که رفتار طبيعی تو اون لحظه اين بود که با تو بيام ده  م چي الی صندليھا که تنگ ھ

يام آخه من نمی:"رد شديم و جلوی آن يکی در سالن گفتم ه می." تونم با شما ب ود ک ين ب ما رو نمی و طبيعی ا خه ش م گفتم آ ود، ھمون. شناس ما دروغ ب ا
 . اومدم خواست با تو می دلم می. چيزی که گفتم، ھمون چيزی که نگفتم

خواست نه يه کچل دو متری که آدم خوب من ھم ھميشه دلم يه مرد روشنفکر می. ای که دوست پسرم پشتش ايستاده بود نگاه کردم به آن يکی در شيشه
ار. رفتم بيرون خواست با تو می پس چرا دلم می. خنديد انداخت و مثل دلقکھا می رو ياد غول چراغ جادو می که طبيعی رفت ردم  ھمه زورم رو جمع ک

 ." من عادت ندارم يه رابطه رو تموم نکرده يکی ديگه رو شروع کنم:"کنم، گفتم
خر ترسيدم تو ازاون روشنفکرايی باشی که ھمه چيز رو با ھم شروع می خوب خدا رو شکر، می:"تو در رو برام باز کردی و گفتی در  عد انق د و ب کنن

و شروع شه که نمی دونند اصالً و اصوالً کدوما رو شروع کردند يه طوری که گاھی حتا چھار پنج بار رابطه تو خر می د از ن وم نکردن ه تم ای رو ک
 ." ھمين. خوايم ازاين در بريم بيرون ما فقط می. بيا نترس. کنند می

 . ھمين. و ما از اون در رفتيم بيرون
 . و اون قسمت، بھترين قسمت اون شب بود

 . تونی اينو بگی، خوب نه که اصالً اصالً مھم نباشه، اما خوب خيلی ھم مھم نيست می دونی ھانی دوستت دارم و اصالً مھم نيست که تو نمی

 لی لی
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 ورزی روشنفکرانه ذوق
 

 
 
1- 

ود  که روشنفکران وطنی بازارشان گرم و مخاطب –ھای پايانی دولِت اصالحات  در سال ا بابک احمدی در يکی از سخنرانی –شان فراوان ب ھايش ب
که بی آن، روشنفکر چيزی –غرور اعالم کرد مستقل است و آزاد و به دسته و گروھی وابسته نيست و اين را ويژگی اساسی روشنفکر واقعی خواْند 

ه. تواند نقّاد بماند از روشنفکری کم دارد؛ چرا که نمی ين جھانبگلو ضمن مباحث ا محمود ھمان روزھا، در گفتگوی عمومی ديگری رام ی رودررو ب
شوند نمی صدری از گونه که پسوند و پي کرد  اع  ناب دف ّص و  نفکری ُخل صفِت  ای روش نی«پذيرد و  می»  دي تاب ن ا را  که ب ا  ا نھادھ ا ب ه تنھ آورد و ن

که  در برابر اين تفّکر، در ھمان دوره احمد صدری در مجادله. باورھای فراعقلی ھم سر و کاری ندارد نی«ی قلمی با علی پايا گفت  »الئيک«و »  دي
ھرچند ھميشه در –دکتر احمد صدری . تواند وابستگی عقيدتی داشته باشد صفِت مميّز کاربردی اقساِم روشنفکر امروز نيست و روشنفکر البتّه که می

تقل نيست از جمله روشنفکرانی –کند  شناس جدا می گفتارھايش صدری روشنفکر را از صدری جامعه :ست که به معنای مورد نظِر بابک احمدی مس
ا در ميانه. ست کند و صاحِب کرسی از دانشگاه حقوق دريافت می ی اين آرای متنّوع، پرسش اينجاست که آيا وابستگی به مؤّسسات، آرا و عقايد، نھادھ

 سازد؟ ای خدشه وارد می ی تام و تماِم روشنفکر اسطوره کند و در پيکره اش دور می و احزاْب روشنفکر را از وظيفه
 
2- 

درت می سد  نصر حامد ابوزيد، در نسبِت روشنفکر و ق ه «نوي که ب گامی  ھر شکل آن ھن مان در  وم[گفت درت«] مفھ اه می»  ق ّا اگر در جايگ رسد، حت
درت سياسی ی انديشه و آگاھی و خالقيّت منجر می در عرصه»  قدرت«اپوزيسيون مستقيم سياسی باشد، به تحکيم معنا و مفھوم  شود و اين از مفھوم ق

 » .خطرناکتر است
درت می –ی ابوزيد  رغم گفته علی د  که روشنفکری را جدای از ق ند –خواھ يش قدرتم م و ب ھادی ک ه ن به ب گر بنگريم، روشنفکران ھمواره  تاريخی ا

وده و مخارج پذيرای آن –در برابر کليسا  –يا دانشگاه : اند متّکی بوده تأمين می ھا ب با انتشاراتی شان را  ايی  يا قراردادھ شته کرده؛  ھر ھا دا د  اند و باي
د می سال يک ند تولي اِب بازارپس ته دوچند کت يا در احزاب عضويّت داش د؛  ه کردن ا روزنام و اند و ي له-ھا و رادي ه آن ويزيون ت ھای ثابت و ھا ستون ھا ب
ه اص می برنام ی اختص ه ھای ھفتگ ا حلق د ت د دادن ع کنن ود جم تداران را دور خ وده و به. ای از دوس دی ب ه و درآم واره مؤّسس کل، ھم ھرش
بّرا می. شرط بوده –البتّه  –ھوادارانی که خوشايندشان /کارفرما درتی ت ه از ھر جور ق ستقل می حتّا روشنفکرانی ک ند و خود را م ی جوي ند، خيل خوان
ند ھا دسِت پايين دچاِر وسوسه وقت کردِن ھواداران ه خاطر اين آن. ی خوشنود  ين طرف ھا، ب خود را ب ت  نونده که موقعيّ ه ش نی ک ھا و ی سخنرانی دارا

قدرت طور به نظر می اين. زنند ھايشان ھستند از دست ندھند، گاه سخنان ناروا ولی باِب طبِع طرفداران می ھا و مقاله ی کتاب خواننده زی از  رسد گري
 . تواند باشد نبوده و نمی» مستقل« –دھد  دارد روشنفکر به ھيچ کس پاسخ نمی که بيان می –ايش  نيست و روشنفکر، در مفھوم اسطوره

 
3- 

ه»  ھای روشنفکران نشانه«ادوارد سعيد در  ه حرف عدم استقالل ک ه وابستگی و  ه گری می ای بالی روشنفکری را ن اد آن را از جمل د و وجوه و ابع دان
ای شيطنت روشنفکرانه و مقيّد نماندن به مرزھای گونه: ست ورزی رفت از اين بال، ذوق ی بيرون کند که چاره شمارد و اذعان می شدن برمی تخّصصی

 . شود گری و تخّصص معيار شايستگی قلمداد می ای ای که حرفه ای، درست در دوره حرفه
ا وام دکتر احمد صدری در سخنرانی اخيرش در ايران البتّه نه به منظور تمايز روشنفکر و حرفه نده و ب م ما ه در ذھن ا روشن زد ک ای، مثالی ساده امّ

ته کارساز می که گاھی نمونه –کنم  از آن، اين تفکيک را بيان می ندين صفحه نوش د بيش از چ خاطر بمان ه در  د ای ک ه: افت الً –ای متخّصص  حرف مث
ن ی»کاميون تانکر«ماننِد  –استاد دانشگاه  ا آخري م و کاست و ت ی ک جايی ب ه  جايی ب يام و انديشه است از  ه و رسالِت نخستينش حمل پ ست که وظيف

دد ی»تراک ميکسر«اّما روشنفکر، ماننِد . قطره دد و نگن تا نبن چه روشنفکر آن. ست که عالوه بر حمل، تکليف و مأموريّتش ورز آوردن انديشه است 
ار می کند، ذوقی را از غير آن جدا می نه ست که در انديشه به ک ا کارخا ه عضويّتش در حزب، مؤّسسه، مسجد ي يرد؛ ن دنش را بگ وی گندي ا جل د ت .زن

ه ه داد از استقالل می چنين روشنفکری بر خالِف روشنفکِر حرف واره ای ک مانبرداِر سرسخِت شرايط است، در دي ه، فر ه قواعد حرف نا ب د ولی ب ی زن
 .شود روِی قومش می رود و پيش کند؛ پيش می ای نوآوری و شيطنت خلل ايجاد می اوضاع با گونه

اميرپويان شيوا
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 تاريک و روشن
 

 
 
 .کنند فکر می. اند معروف. اند آدم. 1

 .دھند دھند و نمايش می سازند، در دانشگاه درس می نويسند، فيلم می گويند، داستان و مقاله می مثالً شعر می: کنند توليد می
ه  نمی»  برای فاطی تنبان«ای ندارد،  برای آدم گرسنه يا عريان فايده: است»  فکری«شان  توليدات رای کسانی ک ان ھستند«شود و ب ه»  فکر ن ی در ماي

 .خربزه و آب است
 .شان جور است شان بازار دارد در ميان بعضی که نان و تنبان جا مخاطب دارند، توليدات چنان در جايی باشند، البد آن با اين حال اگر ھم

 
ين سيب. 1ضد  اج حس داح معروف فکر می ح د، شعرھای سوزناک انتخاب می سرخی م د و مخاطب دارد کن ه. کن انی مقال ک، کس ای آکادمي در دني
 .اند کنند و در فضای خودشان معروف توليد می» پيپر«نويسند و  می
 
 سرخی يا استاد جانورشناسی کمبريج، پروفسور ھورن را روشنفکر ندانيم؟ چرا تمايل داريم حاج حسين سيب. 2

 :کنند؛ يا چون مثل ما فکر نمی. 1.2
 :نيستند؛ يا» سنت روشنفکری«چون در امتداد . 2.2
مان مجموعه را چون روشنفکری با گروھی آدم خاص مشخص می  .3.2 اال ھ با دقت ب د  شود و نه با يک تعريف، و ھر تعريفی از روشنفکری باي

 :بازتوليد کند؛ يا
ف . 4.2 ون تعري اقص است 1چ ل : ن ف، عناصری مث ه«در آن تعري ودن انديش ادی ب ه»  انتق درت و و نتيج ا ق ادی ب ادِن انتق ه در افت اگزير آن، ک ی ن

 .اقتدارھای اجتماعی است وجود ندارند
 

ه داده«افتد؟ آيا کسانی که  چرا لزوماً روشنفکر کسی است که با نقد ساختارھا و اقتدارھای اجتماعی، با نظم موجود در می. 2ضد  د و می»  رضا ب دھن
ره« ن گ ی  می»  از جبي ايند و در پ قف فلک«گش کافتن س داختن«و »  ش و در ان ن»  طرحی ن تند روش ای نيس ت؟ کج ان تاريک اس تند؟ فکرش فکر نيس

intellect  شان اشکال دارد کهintellectual آيند؟ به شمار نمی 
شکم البد می ه  سير است و  توان گفت فکر روشن از آِن کسی است ک ه»  کرده تحصيل«اش  زاِج انديشه و تغذي کرده و م دارد و ی فکری  اش يبوست ن

چيزی/ جھان چون چشم و خال و خط و ابروست «اگر کسی با چنين فکر روشنی، به اين نتيجه رسيد که . اش به راه است گون توليدات انديشه که ھر 
ايی»  به جای خويش نيکوست ل و بازنم ان، در تحلي ييِر جھ ه و به جای تالش در تغ رده گرفت و از ُجرگ ر او خُ د ب يد، چرا باي نفکری اش کوش ی روش

 اش دانست؟ خارج
 
نُرم و. فکِر منتقد، ناچار، متر و متريک دارد روشن. است) normative(ی خود شامل يک دستگاه ھنجاری  ی اغلب ناگفته زمينه ھر انتقاد، در پس. 3

 .را نشان دھد» ناھنجار«تواند بر مبنای آن بسنجد، نقد کند و  ھنجار دارد که می
 .، در دنيای خالی شده از ھنجارھا، کاری ندارد»فراسوی نيک و بد«ی روشنفکری بدانيم، روشنفکر در  اگر منتقد بودن را در جوھره

الی و ای داری که بر مبنايش حکم می به ھر حال نظام ھنجاری. کند که فقيه باشی يا روشنفکر پس فرقی نمی توای خشک و خ به ف ه  که فقي کنی، گيرم 
ر. ھای ادبی و ھنری روشنفکر پيچيده در مھارت الم ھنجاری خودش را در ھن ه ع ار ک حاليا فقيه نيز به ابزار جديد مجھز شده و بعيد نيست آن روزگ

 .متبلور کند
 

شده است. 3ضد  ن  يه از پيش تعيي يه می. نظام ھنجارِی فق ما ھرگز نمی فق شد ا اعی با قد اجتم ند منت ظام ھنجاری توا ند اشکال را در خود ن اش را توا
يه. دستگاه ھنجاری فقيه رو به انتقاد گشوده نيست. بپذيرد ر پا دش را ب ه روشنفکر نق جاری ک ظام ھن ما ن امان می ا قاد گشوده ی آن س بر انت خود  د،  دھ
 .ترين تمايز روشنفکر و فقيه باشد شايد اين مھم. است

ده»  لوح محفوظ«تا ھنجارھای از پيش تعيين شده در ) اجتھاد(کنند  در فقه، معدودی ھستند که کوشش فکری می د، و ع تند را کشف کنن نی ھس ی فراوا
ه می. اند و در حال تقليد که نيازی به کوشش فکری ندارند و تسليم به فقي دان  ن مقل ه  حداکثر اعتراضی که اي ن است ک د اي بر«کنن وه  اين جل واعظان ک

 .»کنند روند آن کار ديگر می چون به خلوت می/ کنند  محراب و منبر می
م نيست و لزومی نمی اسوه. اما روشنفکر مرجع فکری نيست ه شخصيت ی عملی ھ د ک اعی باشد  بين ه. اش الگوی اجتم ه ھنجارھايی تکي روشنفکر ب

.راند، به جز شھود عمومی از نيک و بد ی خاصی بر آن حکم نمی شده است و اتوريته اش ليبراليزه و آزادسازی پسند اند، نظام ھنجاری کند که عامه می
ا عالقه. ھا بيش از اندازه روشن است وضعيت طبقاتی آن. اند ی يک طبقه روشنفکران ايرانی نماينده. 4 به خودکشی روشنفکران ايرانی ام ادی  ی زي

امين
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درت از ی روستايی يا حاشيه ی خودشان متنفرند و دوست دارند حامی طبقه اين روشنفکران از طبقه. اند داشته ه ن حال ب ه ھر  نشينان شھری باشند که ب
ود ھا حداکثر پنج مخاطبان آنان ھستند و اگر فرھنگ محروم و فقير آنان حاکم شود شمارگان کتاب ھد ب ون خوا ن. ھزار و زائران جمکران دو ميلي ھمي

سوگ وار«مندانه از  روشنفکران زمانی  به دار کشيده ی سخن می»نعش بزرگ ه  د ک يروزی  شدن گوين رچم پ ن نعش»  غربزدگی«اش پ ما ھمي بوده، ا
ايه اين خزعبالت را به آنان نمی  ی نشر صدی ھفتاد بود اجازه بزرگوار اگر می داد، چنان که در اين زمانه که رستاخيز آن نعش بزرگوار بر سر ما س

کند حال آن که بر کرسی عقل گر را به زبان شعرھای متصوفانه فرياد می روشنفکر ايرانی زمانی بيزاری از عقل محاسبه. افکنده، اوضاع چنين است
 .است نقاد تکيه زده

 .کند اش را می چه خود ھست و نمايندگی روشنفکر ايرانی گويا بيزار است از آن
ی در مھم نفکران ايران ذار کرده روش ازی را واگ اپيش ب ود پيش ازی خ ن ب رين زمي د ت اری عامه اغلب: ان ام ھنج ک نظ دوين ي ان و ت ه بي ان ب ند ش پس

ظام ھنجاری فرسوده عالقه بی جايگزين ن ند  که بتوان ند  ند ی فقھی ا ندارد بعضاً فکر می. اش کن دون گذشته و ھنجاری وجود  د دوران چيزھای م .کنن
 .بنابراين انتقاد ساختاريافته و مدونی ممکن نيست، چون ھمه چيز نسبی است

 
ا آن. شايد روشنفکر ايرانی تنھا در چند دھه قبل و بعد از جنبش مشروطه وجود داشته است. 5 ين، ي ان لن ا مبلغ چه بعد از آن آمده يا تکنوکرات بوده، ي

ستين(اند  ساخته اند و مثالً از دين ايدئولوژی می کرده ی فرھنگی مھندسی می کسانی که در عرصه شلی و فرانکن ا يا سخن) با الھام از مری  بوده ي ران 
ھا، و روشن  اند بيشتر شورانگيز تا اغلب کسانی بوده. شلواری آخوند کت ن فق يش معي ظام از پ فکر به مفھوم فردی با نظام ھنجاری جايگزين به جای ن

 .وار و با گشودگی انتقادی به روی مخاطب، پس از آن دوره يافت نشده است با اصرار بر بھتر بودن جايگزين، بدون ترديدھای ھملت
ودن  فکر دوره روشن گی، برتر ب ا می»  ترقی«ی مشروطه بدون خجالت از نسبيت فرھن به سويش می را ادع ه. رفت کرد و  اتيزم مقلدان ی بدون دگم

ار می شان می گذاشت، فوايد ترقی را نشان ھايش را در ميان می ھای جامعه از جمله روحانيت ايده حزبی، با تمام گروه با آن. گرفت داد و از بين آنان ي
 .نبود» بازگشت به خويشتن«توانست ھنجارھايش را در قالب زبانی مذھبی بريزد، اما محتوايی کامالً نو و متفاوت داشت و دچار توھم  که می

 
 .مقدسات. مقدسات. مقدسات. 6

اده در اين. ی مقدسات خفه کند فقيه ھمواره آماده است روشنفکر را با حربه شته ذھن مقلد ذھنی است بسيط و عاطفی و فقيه ھميشه چند سوئيچ آم ا کا ج
دن و ذھن مقلد تنبل است و حوصله. ی اشقيا و شمر کند رده اش را ھم را استارت بزند و رقيب»  توھين به مقدسات«تواند سناريوی  دارد که می ی خوان

 .و سوآل و شک ندارد، اما تا بخواھی غيرت دارد» شبھه«ی  فھميدن ندارد، حوصله
ا. ای جز به چالش گرفتن مقدسات ندارد در فضايی که در و ديوارش مقدس است، روشنفکر چاره شود و ب يره  ر خشم خودش چ تر باشد ب شايد بھ اما 

 .ھا را نشان بدھد ی تمام، بدون به مسخره گرفتن چيزھايی که به نظرش کامالً مسخره است، نامقدس بودن آن خونسردی و حوصله
 
حال انبوه رسانه. زمان با اختراع چاپ ھم: ھای انبوه آغاز شد روشنفکری در عصر رسانه. 7 ا در  ند زدايی ھا در عصر م ا يا تخصصی می: ا شوند، ي

ه رابطه  از سوی توليدکننده و مصرف طرفه ی يک رابطه. متنوع و بسيار قابل انتخاب بديل می کننده، ب ه ت ه در ای دو جانب شود و بسياری از کسانی ک
د می کننده بوده شرايط قبلی تنھا مصرف ند خود تولي د ا ادی در جست. کنن يار زي ان اخت وع می مخاطب جايگزين متن ابع  ن من ه وجو در بي د و اتوريت ی يابن

 .تواند به سرعت افزايش يا کاھش بيابد توليدکننده می
 چنان باقی خواھد ماند؟ ای ھم آيا روشنفکری در چنين زمانه
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 کنم متھم می
 

 
 
انور می ھا، تصوری از آن و من از فرط گوش دادن به آن. کنند فکر صحبت می ام که از روشن ھای بسياری را ديده آدم رای خود چه اين ج د ب ند باش توا

 !ام ساخته

 ميشل فوکو
 
١. 

ه ھا ندانند، سعی می آورم، چند ارجاع تاريخی مھم دارد که ممکن است خيلی ای از جستجو را که در پايين می پاره ين زمين ھای کنم مرور تندگذری بر ا
 ]١: [تاريخی داشته باشم

ی  يک دادگاه بلندپايه١٨٩۴در سال . شود خط متھم به جاسوسی برای آلمان می ی دست آلفرد دريفوس افسر فرانسوی کليمی بر مبنای يک شباھت ساده
د می ع درجه و از فرانسه تبعي د نظامی متشکل از سران ارتش فرانسه او را خل ازه١٨٩۶در سال . کن ی اطالعات ارتش ، سرھنگ پيکار رئيس ت

مه»  استرازی« تار محاک گاه علی. شود ی او می را در قضيه مجرم دانسته و خواس اھی از بی داد فوس و گناه رغم آگ اھی دري رای گن کاری استرازی، ب
 . کند حفظ آبروی ارتش، استرازی را تبرئه و سرھنگ پيکار را در مأموريتی تشريفاتی به تونس اعزام می

م می«ی معروف  در پی اين ماجرا اميل زوال نامه حوه»  کنم متھ ه ن ين قضيه منتشر می ی رسيده را در اعتراض ب ه ا د گی ب ل زوال را. کن مقامات امي
 :اش خالصه کرد توان در يکی از بندھای کوتاه نامه ی زوال را می ھدف نامه. کنند برای نوشتن اين نامه محاکمه می

 .بخت شود ھمه رنج برده است و حق دارد که خوش سودای وضوح و روشنايی، به نام بشريتی که اين. من فقط يک سودا در سر دارم"
 ."تری بر اين ماجرا بتابد بگذاريد جرئت کنند و مرا به دادگاه بکشانند تا روشنايی بيش. اعتراض آتشين من، فرياد روح من است

مه. فکری دارند جايگاه مھمی در بحث روشن»  ی دريفوس قضيه«و »  کنم من متھم می«ی  ی سرگشاده نامه دی تاريخ نا ندھای کلي کی از س ی زوال را ي
 .اش به کار رفته است در معنای امروزی» ی دريفوس قضيه«از دوران ) Intellectuel(فکر  ی روشن شود واژه دانند و گفته می فکری می روشن

مه فکران طرف طور کلی روشن ی دريفوس، به وجود آمده ميان مردم بر سر قضيه ھای به بندی در دسته يد نظر در محاک ی دار دريفوس و خواستار تجد
ه ھا لفظ روشن ای از ضددريفوسی حتا عده. شدند او شناخته می ته فکر را ب برای دس يز  ه ای از طرف حالتی تحقيرآم فوس ب د کار می داران دري ما. بردن ا

 . شدند، ارزش تلقی شد ھا که بدان خوانده می مرور اين صفت برای آن به
ه تأثيرات آن در جامع ه-و-در جست«ھای جاری در سرتاسر  ی فرانسوی، از مضمون قضيه دريفوس و  ان از دست رفت پروست. است»  جوی زم

ه پی ان ھم يه را در مي دھای قض ناس آم ار، از سرش رافيان ِ محفل ی اقش ن ترين اش ا روش ی ت د دريفوس ين ض پزھا و نش ا آش ی و حت فکران دريفوس
دمت ه کاران بررسی می خ د و ب ار آدم کن ل رفت رای تحلي ره می زيبايی از آن ب ه بھ اگون جامع ای گون يرد ھ ن می ھم. گ ه پروست در جلسات چني دانيم ک
 .وجود دارد» جو-و-جست«ھای مستقيمی ھم به دادگاه زوال در کتاب  کرده و اشاره ی اميل زوال شرکت می محاکمه

 
 
 
٢. 

اندويچ، آن. بود ی زوال حضور يافته ی محاکمه شناخت در چند جلسه گرايی که می بلوک به ياری وکيل ملی د س وه و چن پر قھ ه در با يک شيشه  نان ک چ
اه می بيرون می کنکور يا امتحان نھايی، صبح به دادگ شب  يه رفت و  عادت ما ير  ن تغي مد، و اي وه و ھيجان اش می ی تحريک عصبی آ ه قھ د ک ھای ش

ه اوج می ه آن را ب ه آن محاکم دن از جلس يرون آم ام ب انيد، و ھنگ ه رس ق ھم ان عاش ده چن اه ش ای دادگ ب ی چيزھ ه ش ه، دل بود ک اش ھنگام، در خان
ا خواست دوباره دل به آن رؤيای زيبا بسپارد و به دو خود را به رستورانی می می بود، و ب فق و مخالف دريفوس  گروه موا اتوق ھر دو  ه پ انيد ک رس

با گی و خسته پرداخت، و گرسنه ی دادگاه می پايان درباره اش به بحثی بی دوستان بود  خورده  م ن گی روزی را که بسيار زود آغاز آغاز کرده و ناھار ھ
ود آميز سفارش می کرد که به لحنی تحکم شامی جبران می ته ب قدرت در آن نھف وھم  ه ت رده. داد، لحنی ک ان دو پ ته مي که پيوس ی،  ل آدم ه و تخي ی تجرب

 ]٢[ ."شان را در خيال ديده است شناسد و کسانی را بشناسد که زندگی خواھد به ژرفای زندگی خيالی کسانی پی ببرد که می سرگرم بازی است، می

 
تان وک و دوس ه بل م روشن اش از جمل ه در آن دوره و االن ھ تند ک ده می ی کسانی ھس د، کافه می. شوند فکر خوان ن بيني راه اي ان ھم ان زم نشينی از ھم

ه جاست که آيا بلوک و دوستان حاال پرسش من اين. فکری بوده روشن ه ی حقيقت خاطر دغدغه اش ب ا را می ی اين جويی ھم ند؟ حقيقت کرده کارھ ی ا جوي

بامداد

ی ھزارتو مجله

29

647 of 952



ذتی قشری. جويی است تر نوعی لذت اش بيش کارھای بلوک و دوستان اما اين. ی کالم زوال دانست مايه توان جان را به اعتبار آن بند نامه، می شری. ل ق
نده قشری ديگر از مردم می. اند ی دريفوس حضور داشته گويند در محاکمه ھا با افتخار می به اين معنا که اين الن خوان سرت ف ی سطحی گويند که به کن

د، اين رفته ا از کافه ان ذت می ھ ينی ل ھربازی نش ارک و ش ه پ ن ب د، قشری ديگر از رفت اعت. برن ا س ه حت اه را، ک وک در دادگ ی حضور بل ھای طوالن
د واره رفتن توانيد با جشن ھا بخورد، می تواند ناھار کاملی در اين ساعت نمی سه کني ان مقاي وی صف واره رفتن جشن. ھای خودم ان، ت ی ھام ھای طوالن

د ماه، کار روشن ھامان در سرمای بھمن ايستادن صف؟ بگذاري وی  ا ت ينما ي با دختری در البی س يا آرزوی دوست شدن  ذتی جمعی؟  فکری بوده؟ يا ل
گاه و سخنان زوال ابتدا حواس ھمه شش. ی دادگاه برويم اش در جلسه مان بھره بگيريم و به سراغ بلوک و دوستان جا کمی از تخيل اين دانگ متوجه داد

ورتر نشسته، تا پايان جلسه تمام حواس و تالش او معطوف افتد که کمی آن اما ناگھان چشم يکی از اين دوستان به دختر زيبايی می. و دادگاھيان است
اه زوالست مان را به کافه بافی حاال بياييد خيال. شود جلب نظر دختر می ند دادگ د از تب ت اره. ی پاتوق دوستان ببريم، زمان اما مدتی بع ی دوستان درب

 :زنند دادگاه گپ می
 يادته؟... نشست، موھاش طاليی بود دختره بود که ھميشه تو دادگاه رديف سوم می اون -
 ُخب؟ -
 .ه[...]دختر  دوست -
 .ياد ش نمی به! دختری داره اون ھمچين دوست! ؟...اِ  -
 .ژوانه واسه خودش پا دون يه. آره بابا -
 !شم مث بچه مثبتا بود کرد؟ قيافه نشست تمام حرفای زوال رو يادداشت می راستی اون پسره رو يادته می -
 !نويسه واسه ما، يکی نيست بگه آخه تو رو چه به مقاله نوشتن ام می گيا مقاله بعد ديدی تازه! کاری بودا اوف، بی -
 ...و

 
ه امروز است اما از آن. اند کرده ی نوزدھم اين گونه با ھم صحبت نمی ھای پاريسی در پايان سده واضح است که جوان وط ب کاملن مرب جا که بحث من 

 .جاست ھای امروزی ھمين ام، شکل صحبت کردن آن ھا شبيه به جوان و در اين جغرافيا مشغول نوشتن
 

پس ھمان. فکری کار است پس روشن! فکری کار روشن. است»  فکری کار روشن«فکری  گر بابک احمدی در باب روشن عنوان کتاب جذاب و روشن
 " شود؟ فکری می کار فکری افراد کجا تبديل به کار روشن: "شود که جا ھم مطرح می کند، اين اش مطرح می پرسشی که احمدی در کتاب

 
ھا بيش از ھرچيز لذتی ی اين تر گفتم که مجموعه واره؟ پيش نشينی است؟ يا رفتن به دادگاه دريفوس؟ يا تئاتر شھر؟ يا جشن فکری ھمان کافه کار روشن

ت ری اس ده، کافه. قش تبه ش ياری مش ر بس ر ب ی ام ا گوي ينی  ام ه اين(نش ه ک ارز ھم ان ب وان نش ه عن ا آن را ب ه فعاليت ی اين ج ای به گون اصطالح ھ
 .فکری يکی است ھا با کار روشن برای آن) گيريم فکری در نظر می روشن

 
و خود. شد شناخته می ]٣[ دار گوھا با نام فيلسوف نقاب-و-او در اين گفت. ی لوموند داشت وگويی با ھويت مخفی در روزنامه-ميشل فوکو سلسله گفت

اھی از. کنند ھا توجھی نمی اند و به خود انديشه ھا شده گان اسير نام دانست که خواننده علت گذاشتن اين نقاب بر چھره را اين می م گ ا ھ گمانم بد نيست م
 .رو جلو کافه عبور کنيم برخيزيم و مانند ديگر عابران از پياده! ھا فکری خود، يعنی پشت ميز کافه گاه شاخص روشن جای

 
شه به اين ]۴[»  ھا باف خيال«ی  ی پنجره سنگی که شي دا نمی ھای پردست ھا در خيابان زودی را شکست،  ا پي به سمت پنجره انداز م ا  ھا ی کافه شود ت

 !پرتاب شود

 

 
 :با استفاده از اين منابع ]١[
 ھای مترجم، مارسل پروست، مھدی سحابی، نشر مرکز يادداشت+ جوی زمان از دست رفته -و-در جست. ١
 فکری، بابک احمدی، نشر مرکز کار روشن. ٢
 ی رضا سيدحسينی ، ترجمه...، سارتر، زوال و»فکران در دفاع از روشن«از کتاب » کنم متھم می«ی  نامه. ٣
 مھدی سحابی/ مارسل پروست /  ١طرف گرمانت / رفته  جوی زمان از دست-و-در جست ]٢[
 ديده و نيکو سرخوش، نشر نی ی افشين جھان   گفتگوی ديگر با ميشل فوکو، ترجمه٩روح و  روح يک جھان بی: ايران ]٣[
]۴[ Dreamers ی برناردو برتولوچی  ساخته 
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 در خاطر رندان
 

 
 
1. 

 
)1(  

 
 
2. 

داده و بانگ ھمی برمی گوی با حافظه موی و درشت ای پريشان گويند منورزاده کف ب رار از  اب ق ھر طلوع آفت ه  ای زايدالوصف، که با  دا«آورد ک خ
ال مشغول معتکف کافه»  !مرده است قال مق قال منقلب. ای شده و به  ام م سيگار می الحال می به ھنگ ی  ری سيگار از پ ھر تغيُ با  اه گشت و  د و گ پکان

يا خاليق از نيش لُدغه کرده و  ا خود را شکنجه  بداده و ي تار از دست  ر رف ه مجال تأمل ب ته ک ق گش ال غري ده اش بی آنچنان در مق ره نمان اری. بھ ب
سبيل مخالف ی روشنايی می خواند و عيش و نوش و مسکری و ملحدی را الزمه روزگار را زھرخندی می بر  رده و  ناع ک که امت ه را  دانست و ھر ک

به رفتند، او راه دگر را پيش می ی خود ساخته و اگر عوام بر راھی می گونگی را پيشه»دگر«. خواند می )2(»  امل«پافشاری،  گرفت اگرچه آخرش 
 .»از ماست که بر ماست«گرفت که  فشرد و جماعِت گرفتار و به گرداب بال افتاده را به سخره می به خلوت و عزلت پای می. چاه ختم شود

شاگردی  ه  گردش ب سخنان او  روزھا چندی از خاليق ِ خوش آمده بر  ته_نشسته و از برکات  ه گش سيگار غرق بر بھره_  که ھمی در دود  رده و  ھا ب
 .بسته  جانبداری او کمر ھمت 

ه اش درآمد که نقش سياسی منورالفکری دگر اين نباشد که پيش ای منور، بر تجنّب او پوزخندی زد و به تعريض بر نقد سخنان روزی مارگزيده ا ب تر ي
آويز شدن در بحر معرفت و هللا؛ بل مسلم آن باشد که به مقتضای دست ای جای گيرد به آشکار نمودن آن حقيقت مسکوت و منکوب خلق  و حاشيه کناره

ه ال فتن يرد و خي د حقيقت و مقال، سبيل استبصار پيش گ شفته کن قدرت را آ ده را  )3(. ی  رد و مارگزي اره ک مه پ د و جا ورزاده برنجي بورژوازی«من
 .اش نيز برآشفتند و فتنه و آشوبی خاست که جھان را بلرزاند و کافه را ويرانه ساخت خواند، مريدان» کثيف

دان ورزاده و مري ت من ق حکاي س از آن خالي ورزاده پ ر من ه ھ ر آين د و ھ ه کوباندن ر کاف ر در ھ ر س تند و ب ی نوش ر لوح ار و ای را تلخ اش را ب گفت
ھر که با بدان نشيند، اگر نيز طبيعت ايشان در او اثر نکند به طريقت ايشان متھم گردد و گر به«: گوی و الخ ناميدند که سعدی عليه رحمه گويد بيھوده

 »خراباتی رود به نماز کردن، منسوب شود به خمر خوردن
 .بھای کياست و فراست را به نادان ندھند که چون برجھيد بر جھان، خشک و تر با ھم بسوزاند باری گنج گران

ن، در . ھای روشنفکری دانشکده عين ی در باب علم، در يکی از نشريه ای از مقاله چکيده )1( شگاه عي سنده. صفحه 4الف دان له  نوي ان_  ی مقا که ھم
 )يادداشت مترجم. (ی علم بايد ھيچ نگفت و سکوت کرد معتقد است درباره_ باشد سردبير نشريه می

)2( Ommol 
 ای از ميشل فوکو در باب روشنفکری ی جمله تغيير يافته )3(
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 ھای يک بربر فکری؛ يادداشت ی روشن درباره
 

 
 

ه خواھم به سبک مبتدی ھا ھر چه به ذھن می شود؟ اجازه می ی مبھم تا اين اندازه به کار برده می فکر چه جانوری است؟ چرا اين واژه روشن آيد خط ب
 .تر شوم فکر نزديک گونه بتوانم به روشن خط بيآورم؛ شايد اين

 
 ...فکر روشن

 
 .انديش باشد تواند ژرف فکر نمی روشن

 
 .ای بنيادين و يگانه را بپروراند تواند انديشه فکر نمی روشن

 
 .که شعور تاريخی داشته باشد دھد بی آن فکر تاريخی نظر می روشن

 
نايی نگارش نوشته احتماال روشن ته دوم و کسب توا تاب دس ه و ک ھايی از فکر پس از اختراِع ماشيِن چاپ به وجود آمد؛ با خواندن ھزاران ھزار مقال

ه خوش. اين دست ه جايی نرسيد با کوشش در فرموليزه ساختن فلسفه؛ کوششی بدفرجام و شوم ک ه ب ندازه فرمول. بختان ھر ا يد  رون جد ازان و در ق س
ست، بل. ھای انسانی ناموفق بودند ی فيزيک جوالن دادند و موفق بودند در دانش بازان در عرصه فرمول که اوِج برای نمونه پوزيتيويسم يک فلسفه ني
 .فکری شتر گاو پلنگی است روشن

 
ی فکری مفيد دانسته می فکر امری بديھی باقی بماند؛ روشن مند بودن روشن ی پيش رو ھم مفيد و ارزش رسد در سده نظر می به يل درون ه م شود چرا ک

ه) ی متافيزيک اولين جمله(انسانی به دانستن  د ای دروغين سيراب می را به گون ه. کن سان در زمان ما می ان ند به ی  اده توا گيرد س ابی در دست ب .گی کت
ھای دور در زمان. فکر شود تواند به آسانی کتاب بخواند و بنويسد؛ در يک کالم روشن شود که می ھمين که کتاب در دست گرفت برای او روشن می

 .گونه کارھا آسان نبود اين
 

 !فکر بنامی و بدانی و بس فکری يعنی بتوانی خود را روشن روشن
 

 .گاه پيروز نشده است ی غريزه ھيچ ھای بزرگی به دست آورده است اما در جبھه ی عقل پيروزی فکری در جبھه روشن
 

 .گو ھستند ھا را پاسخ ترين پرسش دھند اما پيرزنان در پوشش داستان ھای کھن ژرف ھای ژرف بشری پاسخی نمی فکران به پرسش روشن
 

 .فکر نبود کامو فيلسوف بود، روشن. فکر بود ی مثالی روشن سارتر ايده
 

 .فکری وجود دارد تعريف گل و گشادی از روشن
 

گان خود را آموخته بسياری از دانش. فکری زدايی از روشن فکری باشد، تنھا کوششی است برای تعريف و ابھام اين سطرھا قرار نيست حمله به روشن
خود را روشن که کسی روشن و شرط اين –فکری چيست  دانند روشن کنند دقيقا می دانند و گمان می فکر می روشن ه  ن است ک د و فکر باشد اي فکر بدان

رط اين ن ش د روش ی بدان ه کس ی  ک ود تعريف زد خ ه ن ن است ک د  –فکری چيست اي ه باش ه ک ر چ ن –ھ د از روش ته باش ن نمی. فکری داش ا م م ام دان
 .زدايی از اين مفھوم برای خودم اين سطرھا تالشی است برای ابھام. فکری چيست روشن

 
 !امی بود که او ھم باالی صليب جان داد فکر قرن شانزده فکر فقط روشن روشن

 
 .فکر، ژورناليست شدن است ترين کار مناسب با شان روشن به
 

سفه توان نظريه ھای انسانی نمی ی ھيچ يک از دانش درباره بر فل تام  سلط  ا ت ه داد مگر ب سته ارائ سفه نمی  روشن. ای شاي موردی فکر فل د و در ھر  دان

خلبان كور
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   .کند اظھار نظر می
 

ه موجب ھراس او از روشن د فکران می حسی برتر در ھابس وجود داشت ک حس می او به. ش سرانجام کشيش کرد روشن درستی  ار فکران  ھا را کن
. ی فکری از رم به پاريس انتقال يافته است  ميالدی مرکزيت اتوريته٢٠٠٨روز در سال  ام. نشينند جای ايشان می زنند اما خود به می

ی ھزارتو مجله
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 دريچه
 
 Trip Hop) مانی ب(. 

 ھاپ در ھزارتو تريپ
 Blue Lines: از آلبوم Safe From Harm: قطعه

 Massive Attack: از گروه
 .بشنويد

 
 )سر ھرمس مارانا( ی ھامون، بانو و پری گانه سه 
 

از. فکری در اين حوالی، نپرداخته باشد فکر و روشن ی روشن ی ھامون، بانو و پری، به مساله گانه ی آقای مھرجويی در سه کس به اندازه گاس که ھيچ
امون ھواخواه. اش در پری اش در بانو و تعالی اش در ھامون، تا ويرانی گی ھجو آن و نمايش سرگشته که ھ تريِن اين با اين  گاھی فکر دار ا  ھا است ام

ی ری، به م ان است ترين سامان کنيم پ ان ترين بخت خوش. ش م داداشی را. ش د را دارد، ھ م اس ه. ھ م خان ادر را و ھ م م اِل نوسازی را ھ وس. ی در ح زئ
ه ھم. اموات آقای سالينجر را قرين رحمت ابدی کند م ب لد باشد متعلقاِت آقای مھرجويی را ھ ی ب ن خوب ه اي ه ب ار ک ن دي داريم در اي ه کسی را ن ن ک چني

 .سازی کند چيزھا را بومی

 
 )مکابيز( الجنان فھرست مفاتيح 
 

ه. اين ھفت ھشت صفحه را بايد بورخس می نوشت. اشتباه شده تخيل نابی که در به ھم چسباندن نامتجانس ترين چيزھا در اين ھشت صفحه بکار رفت
جايش نيست و من. گاه از حد نبوغ بشری فراتر می رود جا  ما اين ساختارگرايانه است ا يک بررسی  ند  از نظر من اين نوشته بيش از ھر چيز نيازم

 .صرفا سعی می کنم شما را وسوسه کنم تا انرا بخوانيد
 

ذھبی قادات م ما اعت رار نيست ش مردم(ق فه پرستی  حتی خرا ا  يد)ي دارم. را دست بينداز ن قصدی ن دا چني خودم اب ه جان  م ب رار نيست. من ھ حتی ق
ته  کنجکاوی تان از بخش فھرست فراتر برود و برويد و واقعا ببينيد در صفحاتی که فھرست به آنھا ارجاع می ده دھد چه چيز نوش ين. ش نھاد من ا پيش

د الجنان را جدا کنيد و صفحاتش را به ھم منگنه کرده يا اگر حالش را داشتيد بدھيد برای است که فھرست مفاتيح د اگر اھل سيگار. تان صحافی کنن بع
که در اتاق د ھستيد و انقدر خوش سليقه  لذت ببري د زير کرسی و از محصول تخيل بشری  يد و بچپي .تان کرسی وجود دارد سيگارتان را روشن کن

ن به ناگھان شما از يک روز عادی زمستانی که آلودگی ھوايش کمی بيشتر از حد مجاز است و فردا صبحش روزی است که بايد برويد بانک قبض تلف
رای درد دنيايی جادويی و زيبا و شگفت انگيز که در آن دغدغه. تان را پرداخت کنيد به دنيای تازه ای وارد می شويد نی ب نار نگرا ی رستگاری در ک

 :بخشی از اين داستان را بخوانيد. شود ناف به شما عرضه می
 

از گرسنه، آداب سزمه کشيدن، فضيلت نماز شب، به جھت درد زانو، دعای دفع درندگان، دعا به جھت درد شکم، دعا برای بيرون آمدن از منزل، نم
يرون دعا به رای وقت ب عا ب ع زردی صورت، د رای رف جھت درد عورت، برای دفع شياطين و اجنه، دعای درد ناف، دستورالعمل حضرت عيسی ب

ع تنگی رای رف ا ب ا سفر، دع ه قصد حاجت ي ل از رفتن ب دوارم قب که امي ی و خالصه دعايی  يری از دزد و خراب رای جلوگ ا ب نه، دع نفس، دعای خت
 .دعای مطالعه. را خوانده باشيد خواندن اين دريچه آن

 
 )بھار( آخرالزمانی در ھمين نزديکی 
 

وان  ی جامعه ھای اخير و در زمينه مجموعه مقاالتی که احمد صدری در طی سال تابی تحت عن ته، در ک آخرالزمانی در«شناسی دين و فرھنگ نگاش
ز. آوری و ترجمه شده است توسط اميرحسين تيموری حمع»  ھمين نزديکی صدری ني نده، محمود  رادر نويس در نگارش برخی از مقاالت اين کتاب، ب
وان  کتاب شامل چھار فصل و با محوريت جامعه. ھمکاری داشته ا عن دن و روشنفکری«شناسی دين و فرھنگ است و فصل اول آن ب به تعريف»  تم

 .پردازد چون عبدالکريم سروش می رسالت روشنفکران، مضامين روشنفکری در اسالم و روشنفکران دينی ھم
ندفرھنگی می ست که خود را در زمره شناسی احمد صدری جامعه د است  ی روشنفکران چ د و معتق ه«دان دفرھنگی وظيف ای خطير در روشنفکران چن
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ھای بيگانه را نيز برای فرھنگ خودی بان فرھنگ خود ھستند بلکه بايد نقش معرف فرھنگ آنھا نه تنھا ديده. ھای جھانی بر عھده دارند مرزھای تمدن
 ».ايفا کنند

 
 )ميثم صدر( زندگی در دنياِی متن 
 

ه روايت درمی اِط کالمی گشوده شده، ب ا ارتب ان ب د جھ ان می. آي ام روِی زب ق ُرخ می پي بدين طري ان  ِت جھ يند و کيفي ايد نش د می متن. گش ا پدي د و ھ آين
به روايت ھمه چيز به متن تبديل می. کند دھد و با خود حمل می ادامه می»  نوشتار، نيروِی حفِظ سخن را پس از ناپديد شدن و درگذشِت گوينده« .شود، 

د ھايي ديده می ظاھر با ھم بيگانه اَند ھمانندی به مدِد تخيل ِ آفريننده، مياِن چيزھايي که به اتي جدي يد و رواي شود و از پی ِ اين ھمانند ديدن، مناسباتي جد
ی ھّمت آورند که به شيوه سر برمی ان است ھاِی مختلف، مدام تکرار و بازتوليد گشته و تو گوي ح ِ جھ ه اين. شان فت ه  وليک، طُرف ست ک ا  ن الل«ج مت

که؛ چون ھر سخني جھتي. ، بايد او را به صدا واداشت»دھد است و پاسخ نمی ن استدالل  ا اي ست، ب ن ِ الل ا صدا درآوردِن مت به  ھرمنوتيک دانش ِ 
ِ. يابد که توسِط ديگری پی گرفته شده و ادامه يابد مانَد و با اين امکان دوام می دارد وابسته به افق ِ ديِد گوينده، سخن ھمواره ناتمام می تن تن، م دنياِی م

 .بودگی به جھان بنگرد اش، و اين مجموعه بر آن است که از ھمين منظر، يعنی از منظر ِ متن شناسيم جور که می دنيا ست، خوِد دنيا آن
 

ند مايه موضوعاتي که دست. اي از شش گفتگو با ريکور در اين کتاب آمده مجموعه قرار اَ ن  ه از اي قرار گرفت ا  ه: ِی گفتگوھ دار شناسی و نظري ِی پدي
 .ِی دنياھاِی ممکن اسطوره چون دارنده/ آفرينندگی ِ زبان / جھاِن متن، جھاِن خواننده / استعاره و روايت / شعر و امکان / ادبی 

 .ھا اختالِف تأويل: دھد ھا، بحثي خواندنی، که ميان ريکور و گاداِمر درگرفته، آخرين بخش ِ کتاب را تشکيل می سواِی اين
 

 .بابِک احمدی کتاب را ترجمه کرده و يک پيشگفتار ِ مختصر در معرفی ِ ريکور و آثارش به آن افزوده
 

يک بحث(زندگی در دنياِی متن  :مشخصات ُل ريکور ) / شش گفتگو و  ه) / Paul Ricoeur(پ بِک احمدی  ترجم ران/ ِی با شر ِ مرکز : تھ چاپ/ ن
 .1384: چھارم

 
 )نيما قاسمی( ارتباط گسيخته 
 
تون ) The Broken Connection" ( ارتباط گسيخته" جي ليف ه جستجوھاي من در. است) Robert J. Lifton(نام مھم ترين اثر رابرت  جا ک تا آن

ند يران نمي شناس شناس را در ا ه ترس از. کتابخانه ھاي داخل و در صفحات پارسي اينترنت نشان داده است اين روان ون از روانشناساني ست ک ليفت
ار روحي انسان دارد ه: مرگ و متعاقب آن اراده ي معطوف به جاودانگي نقش مھمي در نظريه ي روانشناختي او براي تبيين رفت از دارد ک سان ني ان

يات تمرار ح ه اس لب باورھاي مختلف ب واره در قا حيات را به مثابه ي يک پيوستار درک کند، به ھمين خاطر در فرھنگ ھاي مختلف شاھديم که ھم
شناس مي کوشد نشان.پس از مرگ جسماني تآکيد مي کنند ه عنوان يک روان شناختي، ب يل باورھاي معاد ليفتون جدا از داللت ھاي متافيزيکي اين قب

 .دھد که به لحاظ رواني تا چه حد انسان به اين قبيل باورھا نياز دارد تا بتواند يک حيات سالم و طبيعي را تجربه نمايد
 

رد مي ب ه سر  ه اي از آن را در. ليفتون معتقد است که انسان پس از جنگ دوم جھاني، در ھراس از يک جنگ ھسته اي ب ه نمون ته اي، ک جنگ ھس
ي اطع و ب ني يک گسست ق پيرامون است، يع چيز در  مه  اني ھ بمباران ھيروشيما و ناکازاکي شاھد بوديم، براي عموم مردم به منزله ي نابودي ناگھ

کرده است . رحمانه يدا  ان(چنين تصوري از بمباران ھسته اي، که چندان بيراه ھم نيست، در فيلم ھاي سينمايي بازتاب پ د قھرم خاطر بياوري به  ال  مث
ليفتون خود اثرات رواني يک بمباران ھسته اي). زن فيلم نابودگر دو را وقتي که حمله ي ھسته اي موجودات ماشيني را در خيال خود تصور مي کند

ايگان انواده و ھمس راد خ را در دو شھر ھيروشيما و ناکازاکي بر روي بازماندگان از نزديک مطالعه کرده است، مطالعه بر روي مردمي که اغلب اف
د د انسان نيازمن تا چه ح ه  شان داد ک و آشنايان خود را در چشم به ھم زدني از دست داده بودند و در شوک رواني عميقي فرو رفته بودند، به ليفتون ن
داوم وز ت ات جسماني ھن است تا حيات را به منزله ي واقعيتي مستمر تصور کند، به طوري که ھر گاه به نحوي اين تصور مخدوش شود، اگرچه حي

داره ي پيوسته. داشته باشد، به معناي توقف حيات رواني در فرد است ه ي پن ر زمين الم، ب ي يک روان س ه ي کارکردھاي روان گر کلي ارت دي به عب
 .بودن حيات استوار است

 
ن ت، بنابراي رار داده اس آثر ق روز را تحت ت ان ام ر انس اکم ب ناختي ح ل فضاي روانش ته اي ک اران ھس رس از يک بمب ه ت د ک ن درست باش ر اي اگ

ون، روانشناسي انسان امروز است ه باعث شد . روانشناسي ليفت باط گسيخته"آنچه ک ه"  ارت ن است ک م، اي انم معرفي کن ان پارسي زب به ھموطن را 
د ته اي را مي پروران ين. صرفنظر از نقاط ديگر جھان، خاورميانه اکنون يک رقابت ھسته اي را شاھد است که در بطن خود کابوس يک جنگ ھس ا
شود سور مي  آ سان ته اي توسط حکومت قوي بار ھس چون اخ ما. نکته که ايرانيان از وقوع يک جنگ ھسته اي مي ترسند يا خير، محل بحث است،  ا

ند رار دار ين ھراسي ق خارج از کشور، در معرض چن ان  ند و ايراني ار دسترسي دار براي درک. قليلي از نخبگان فرھنگي که به اخب ايد  ابراين ش بن
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ه رفتار فردي و جمعي دست کم پاره اي از ايرانيان روانشناسي ليفتون راه گشا باشد، ايرانياني که سرنوشت خود را در داخل و خارج در دست ديوان
 . اي مي بينند که بنيادگرايي نام دارد

 
 )مخلوق( اگزيستانسياليزم و اصالِت بشر 
 

 اگزيستانسياليسم و اصالِت بشر
 ژان پل سارتر

 ِی مصطفی رحيمی ترجمه
 انتشاراِت نيلوفر

 1380چاِپ دھم
ن است. ترين سخنرانی پيامبر اگزيستانسياليزم است ترين و جنجالی اين کتاب متن مھم سخنرانی چني انيزم: "عنواِن اصلی  سياليزم، نوعی اوم اگزيستان

 ."است
ان ِی وجودی پاسخ داده و مھم سارتر در اين سخنرانی به انتقاداِت طرح شده نسبت به فلسفه يق بي ساده و دق ترين اصوِل اين گرايش فلسفی را به زبانی 

 .کرده است
ه فيلسوفی گيرِی يک مارکسيسِت تمام پس از سخنرانی، پرسش و پاسخ حاضرين نيز گنجانده شده و خصوصاً ايرادھاِی ناويل به سارتر، خرده ار ب عي

 .مارکسيست، خواندنی و آموزنده است نيمه
تانه(ای بسيار جذاب با سارتر  در بخش پايانی کتاب مصاحبه اد سالگی در آس يده است) اش ِی ھفت سفه،. به چاپ رس ات، فل ن مصاحبه از ادبي او در اي

ثارش سخن اش به مارکسيزم و تاثير رابطه ھايش و نيز فراز و فروِد دلبستگی ھا و رمان ِی نگارش نمايشنامه نحوه دگی و آ ر زن وار ب اش با سيمون دوب
 .گفته است

 
 )اميرپويان شيوا( شناسی روشنفکران ماکس وبر جامعه 
 

د صدری ، نوشته)ی انجمن کتابداران آمريکا نشريه(ی چويس  از سوی نشريه 1992بھترين کتاِب سال آکادميک در سال  که عالوه -ست  ی دکتر احم
عی. بر کار آکادميک در اياالت متحد، به عنوان روشنفکری مذھبی در ايران شناخته است اه اجتما نفکران و پايگ ه بررسی روش در اين اثر صدری ب

 . پردازد شناسی ماکس وبر می آنان در جامعه
 

 
 )آزاده کاميار( موسيقی آب گرم 
 

 نشر ماه ريز/ترجمه بھمن کيارستمی/نوشته چارلز بوکوفسکی
ه. آنی دوستت دارم. رسيدم به فرودگاه لوس آنجلس" ه باشه. اميدوارم ماشينم استارت بزن لت نگرفت هء توا دوارم لول ودم. امي ا کسی نب که ب .خوشحالم 

بيده. خوشحالم که کسی قصد جونم رو نکرده. خوشحالم که ھيچی نمی دونم. خوشحالم که يه ابلھم ه مچم چس م ب وقتی دستھام رو نگاه می کنم و می بين
 ."اند با خودم فکر می کنم آدم خوشبختی ھستم

 .از داستان لباس سر ھم
بل ه ق ندنش بيش از دفع ار از خوا دس است و ھر ب تاب مق ه ھای ک مجموعه داستانھای کوتاه چارلز بوکوفسکی، برای من که اين کتاب چيزی در ماي

 .دانم تو را نمی. شوم کيفور می

 
 Hidden) بامداد( 
 

د،»  معلم پيانو«ھوای غريب فيلم -و-تعليق ھيچکاکی و ابھام ديويد لينچی را به فضا و حال اه اش می  نتيجه اضافه کني ام  شود ش ه ن ان«کاری ب که»  پنھ
ری را نمی. يُکم است-و-کاری که متعلق به قرن بيست شاه.  آن تشخيص داد توان ردپای برسون بزرگ را در شکل بصری می ين اث دن چن يد آم توانم پد

گی دادھای مھم تاريخی تأثيری انکارنشدنی در جريان  و بسياری رخ١٩۶٨يازده سپتامبر ھم مانند مه . تصور کنم»  يازده سپتامبر«پيش از  ھای فرھن
پتامبر امروز می. ھنری گذاشته - يازده س پتامبر و جھان پس از  ازده س ان«. توانيم بگوييم جھان پيش از ي لم»  پنھ شک، في م  م اضطراب است، فيل فيل
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 .کنيم اش می گی، در دنيای پس از يازده سپتامبر، در دنيايی که داريم زندگی گی و خسته ترس، فيلم سرگشته
ان مخاطب را می. اش کرد تماشای  نرم خود-و-ھايی نيست که بتوان راحت با لميدن در جای گرم ی آن فيلم از دسته»  پنھان« ا گيرد و ھيچ گريب گاه رھ

که  شايد اين گفته. کند نمی انو«ام برای کسانی  م پي شا کرده»  معل ه را تما ی ب ند، خيل ل لمس باشد ا ھان ھم. تر قاب ن پيش معرفی پن رای چني ادی است ب نھ
 ...و» دار ھای خنده بازی«، »ُکد ناشناس«تماشای ديگر آثار اين استاد سينمای امروز، آثاری مانند 

 
 )خلبان كور( نشر زمان/ بولگاكف/گارد سفيد 

ی رسد اما مطابق انتظاری که از بولگاکف می چون دل سگ يا مرشد و مارگريتا نمی كارھای بولگاكف ھم ی گارد سفيد البته به شاه نامه نمايش رود کتاب
ه پردازد که برای يک خانواده در شھر کيف اوکراين پيش می آمدھايی می نامه به پيش نمايش. اش  بودن موضوع ست عميق در عين ساده آيد، ھنگامی ک

 .آيند ھا برای اشغال کيف پيش می بولشويک
ايش را  شد يک شير پاک خورده ان شاء هللا بعد از اتمام ساخت و ساز مصالی بزرگ تھران، اگر تاتر شھر باالخره بعد از يک سال مرمت ن نم ای اي

 . برد به روی صحنه می
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 ی آخر صفحه

 ی روستايی ھا در جاده بچه
 

 
 

دای گاری ا را می ص اغ می ھ ر ب ه از براب نيدم ک تند ش اخ. گذش ی در ش م جنبش اھی ھ ا می برگ-و-گ اد، می ھ ان ديدم افت ِ. ش وب تان داغ، چ در تابس
 .دادند شرمی می ھايی که بوی بی گشتند، با قھقھه زارھا برمی کارگران از کشت! کرد صدايی می-و-بندھا چه سر ھا و مال ھای گاری پره چرخ
ته گذشتند؛ گاری آمدند و می ھا به يک چشم بر ھم زدن به دو می بچه: ھا پايانی نداشت سوی نرده شد آن-و-آمد ھای درو ھا و مردان و زنانی که روی دس
ه دست آرام آرام نزديکی. افتاد ھا می بر باغچه  سو سو و آن ھاشان در اين ی اندام ی محصول نشسته بودند و سايه شده ھای غروب، آقايی را ديدم عصا ب

 .ی راه کنار کشيدند ھای حاشيه آمدند و سالم دادند و روی علف روی او می-به-رفت و چند دختر بازو در بازو از رو به گردش می
ده تند بعد پرن وا برخاس ه ھ واره ب ل ف اه دنبال. ھا مث ه بی با نگ يدم ک ردم، د ه اوج می شان ک ا آن وقف د، ت اورم نمی گيرن که ديگر ب ا  که آن ج د  ر ش ھا باالت

تر بعد که باد خنک. آرامی تاب خوردم ھا را محکم گرفتم و از فرط ضعف به اين بود که ريسمان. کنم ام که سقوط می روند، و گمان کردم که اين من می
 .تری تاب خوردم گان سوسوزنان ظاھر شدند، با شتاب بيش ھا، ستاره شد و به جای پرواز پرنده
دان می گذاشتم و خواب اغلب ھر دو دست را تا آرنج بر سينی چوبين می. ام را آوردند گاھی در نور شمع غذای شام ه دن ره را ب باد. گرفتم آلوده نان و ک

گاه گذری به فکر می افتاد و گاھی اگر ره ھای مشبک می گرم در پرده که ن ستد، پرده افتاد  ه گفتگو باي ند و ب ی. گرفت ھا را در دست می ام ک اغلب خيل
پرسيد، چنان سوی پنجره چيزی می اگر کسی از آن. زدند رنگ شمع سرگردان چرخ می ھا چند زمانی در دود تيره شد و خيل پشه زود شمع خاموش می

 .کس ھم چندان در پی آن نبود که پاسخی دريافت کند ام، و آن کردم که انگار به کوھستان و يا به خالء چشم دوخته اش می نگاه
 .خاستم کنان از جا برمی ناله-و-اند، آه داد که ديگران جلوی در خانه جمع پريد و خبر می کشان به ھوا می اگر کسی پای پنجره سرک

ه ای؟ فاجعه ای که از آن خالصی ممکن نيست؟ واقعن ھمه ای رخ داده که در برابرش عاجز مانده کنی؟ فاجعه چه شده، چرا ناله می« چيز از دست رفت
 »است؟

ه می دوتايی به. چيزی از دست نرفته بود ديم سوی در خان د«. دوي باالخره آمدي ه  دا ک ر می«-»  !شکر خ ه ھميشه دي يی تو يکی ک و«-»  !آ له، ت گر. ب ا
 »زنی؟ طور حرف می چه گفتی؟ نه گذشتی و نه بخششی؟ چه شده که اين«-» !نه گذشتی و نه بخششی«-» .دوست نداری، بمان توی خانه

قه گاھی دگمه. نه روز بود و نه شب. زديم گاه می سرعت به دل شام به م می ھای جلي ه ھ دان ب ل دن بت می مان مث لی زود در فواصل ثا اييد، خي ديم، س دوي
نان از کوچه-و-ھای قديم، پاکوبان و جست پوش ِ جنگ چون سواران زره چون حيوانات مناطق حاره، ھم آتش در دھان، ھم ل رو ی نه خيزک ندان طوي چ

د، ھا می برخی به درون خندق. آورديم سوی کوچه رو به باال می ھامان بود از آن گذاشتيم و با آن شتابی که در گام ديگر می به پايين، سر در پی يک رفتن
 .کردند آوردند و به پايين نگاه می ھا از بلندای راه صحرايی سر درمی شدند، و بعد بالفاصله مثل غريبه ای ناپديد می در سراشيبی تاريک ِ آن لحظه

اال«-»  !بياييد پايين« د ب شماھا بيايي ه شماھا پرت«-»  !اول  اال ک اييم ب دارد بي ه، امکان ن پايين؟ ن يد  يده. مان کن ل از سرمان پر ه«-»  .مگر عق نی ک يع
، بياييد، بياييد. ترسيد می  ».آيد واقعن؟ شماھا خيال داريد ما را پرت کنيد پايين؟ شماھا؟ نه، اين کار از شما برنمی«-» !يا

د، و روی چمن مان می برديم، پس يورش می دق دراز می راندن ين می ھای خن ه زم شيديم، و ب سليم ک ديم، ت بود ھمه. غلتي رم  دازه گ ه يک ان ان. چيز ب مي
 .آلود کردی و نه سرما، فقط خسته بودی و خواب ھا نه احساس گرما می چمن

ا البته می. آمد که به خواب بروی گذاشتی، بدت نمی چرخيدی و دست را زير سر می اگر به پھلوی راست می نی و برخيزی، ام د ک ه سر بلن کوشيدی ک
از کردی و پاھا را در ھوا تاب می  ِرو حايل می  سپس بازو را پيش. تری بغلتی به جای برخاستن، دوست داشتی به گودال عميق دادی و دوست داشتی ب

 .تری بغلتی و ديگر از غلتيدن دست بر نداری به گودال عميق
ندام تر در انديشه گرفته و مغموم، گويی بيمار، و کم کشيدی، دل در اين ميان به پشت دراز می خواب، ا ی آن بودی که در آخرين گودال چگونه به قصد 

 .ويژه پاھا را، آزادانه دراز خواھی کرد خود، به
 .کردی ھا را باز و بسته می جست، پلک ھای تيره، از فراز سر جمع، از سراشيبی به روی جاده می سپس اگر پسرکی دست به کمر زده، با پاشنه

در درون خندق ھم وزش آن را احساس. گرفت نرمک وزيدن می باد نرم. گذشت آمد و می گاری پُست در نور ماه می. ديدی ی آسمان می ماه را در سينه
 .در چنين لحظاتی کسی چندان در پی آن نبود که تنھا باشد. افتاد کردی و در آن نزديکی، جنگل به ھمھمه می می
اری پُست گذشت؟ مگر نمی«-»  !يی، دست بردار چرا قايم شده ای، چه کار احمقانه«-»  ھمه با ھم«-»  !جا بياييد اين«-»  کجاييد؟« ه گ د ک نه،«-»  داني

دست«-»  .ات پيداست ساکت باش، از قيافه«-»  !من خواب بودم؟ عجب حرفی«-»  .بله، وقتی تو خواب بودی، رفت«  -»  راستی گذشت؟! امکان ندارد
 »!بياييد«-» .بردار

ود کردند، سر را نمی ھاشان را در ھم حلقه می برخی دست. افتاديم کنار ھم راه می شيب ب ل سرخ. شد خوب باال گرفت، زيرا راه سرا ھا پوست کسی مث
اد در کفل. آمد که نگو داد، پاھامان چنان به تاخت می ی جنگ سر می نعره رش، ب ام پ ان می به ھنگ ند می ھام ھوا بل ه  اد، ب ديم افت ان. ش چيزی جلودارم

فرانتس کافکا
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 .خاطر به اطراف چشم بيندازيم توانستيم بازوھا را چليپا کنيم و آسوده زديم که حتا در ھنگام پيشی گرفتن از ديگری، می چنان تاخت می. نبود
شه زير پل، آب چنان به صخره. گشتند ھايی ھم که پيش افتاده بودند، برمی آن. مانديم روی پل ويلدباخ از رفتن باز می نه ھا می ھا و ري گار  ه ان خورد ک

 .ھای پل جست نزند دليلی نداشت که يکی از ميان جمع به روی نرده. انگار ديروقت شب است
د شک شيشه بی. ھا ھمه روشن بودند کوپه. آمد ھا بيرون می درخت-و-در دوردست، قطاری از پس دار يده بودن پايين کش ا تصنيفی. ھا را ھم  يکی از م

د را دم می تند آواز بخوانن م دوست داش ه ديگران ھ ه ک ت، البت ه. گرف دتر از حرکت قطار آواز سر می ھم ا را می داديم و بازو گی تن را ھ ديم، زي جنبان
بوديم صدا در صدا می. صداھامان کافی نبود ا صدای ديگران درمی. انداختيم و خوش  صدای خود را ب قتی  ه قالب و ی ب ه گوي ان است ک ميزی، چن آ

 .ای گيری بند شده ماھی
ماده کده، بزرگ در ده. خوانديم ھوايی، پشت به جنگل، رو به مسافران، آواز می-و-در چنين حال ترھا ھنوز بيدار بودند، مادرھا جای خواب شبانه را آ

قط دست می بوسيدم، با سه کسی را که از ھمه نزديک تر بود، می. وقت رفتن بود. کردند می ه برمی نفر بعدی ف شتم دادم، و از راه رفت صدايم. گ کسی 
می شدم، راه کج می سر نخستين چھارراه، جايی که ديگر ديده نمی. زد نمی گل  ه سوی جن اره ب شھری در کردم و از راه صحرايی دوب سوی  ه  رفتم، ب

 :گفتند ی ما می کده اش در ده شدم، شھری که درباره جنوب کشيده می
 فکرش را بکنيد،! جا مردمانی ھستند آن«

 »!خوابند مردمانی که نمی
 »خوابند؟ و چرا نمی«
 ».شوند چون خسته نمی«
 »شوند؟ و چرا خسته نمی«
 ».اند چون ديوانه«
 »شوند؟ ھا خسته نمی مگر ديوانه«
 » !طور می توانند خسته شوند ھا چه ديوانه«

 
 

 اصغر حداد، نشر تجربه ی علی ی فرانتس کافکا، ترجمه ، نوشته»ھای کوتاه پس از مرگ داستان«از کتاب 
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تنھايی :فر رھی رسولی

قرنی کارای سی  :عاصی. ک. ساسان م

مگر چيزی جز تنھايی ھم ھست؟ :سر ھرمس مارانا
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دست آخر :نژاد مھدی موسوی

مترسک :ميثم صدر
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تنھايی تنھا سزاواِر خداوند است :اميرپويان شيوا

ھای گسترده گانی با بال فرشته :بامداد

ھايی عميق تنھايی :بھار
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 ھزارتوی سال سوم
 

 
 

د و چه عادت اين است برای چند سالگی يک چنين تحفه رار است بشود ھايی مفصل بنويسند که چه شد و چرا ش ين رديف . طور ق تو چه ا ھا در ھزار
ق نامعلوم م و وقت خل سياه کني شان  دين صفحه براي ه بخواھيم چن ين ھزارتوی پيچ ھمه. هللا را بگيريم تر از آن است ک ان است و خود چيز ا چ عي درپي

ان. دو ساله شد»  تنھايی«ھزارتويمان دو ساله شده است، شايد کمی به شوخی، کمی به جدی در . کارش بيان تمام نھان و ذاتش است اقی ھزارتوئي با ب
ل از ھمديگر تشکر می. گيريم ھای دنيا اين دو سالگی را جشن می  در گوشه پراکنده باران و روزگار، در مقاب باد و  ل  ه در مقاب کنيم که دوام آورديم، ن

م، حوصله تشکر می. ھای خودمان ھا و نااميدی خودمان، دوام آوردن در مقابل تمام دلسردی خرج دادي ه  ه حوصله ب يک کنيم ک رای  ی وقت گذاشتن ب
ھتر است شود؛ ولی باز ھمه دلمشغولی، يک دغدغه، يک مجله که اگر نباشد ھم جای زمين و آسمان عوض نمی رديم باشد ب يان فکر ک ما ھزارتوئ .ی 

ھا در بريم کسی از پويايی ھزارتو دلگير باشد، انگار اين جنب و جوش و کم و زياد شدن آدم گمان نمی. ھزارتو طی اين دو سال زياد تغيير کرده است
ه می ھزارتو بدل به يک رسم شده است در ھزارتو، کاروان د و می سرايی برای کلمات و راويانش ک نوند و می گوين د ش ھا سرا مقصد در کاروان. گذرن

نيد، ھنوز حرف. رو بودن حقيقت نيست جا ھنوز اطمينانی بر تک متفاوت است، از آن رو ھنوز ھم در ھزارتو ھدف فتح جھان نيست، اين  بايد زد و ش
ايد اگر. ھنوز ھزارتوئيان سرگردانند در پيچ و خم خود و ديگران شد، ش ته با ل داش ا قب اوتی ب دان تف رار نيست چن سوم ق ين ھزارتوی سال  برای ھم

ه ی پخت وانيم کم دنی بت ی خوان ی رنگين تر، کم ر تر، کم ه. ت ه ک ر چ د، ھ ان نمان ن است ھم د، ممک ان بمان ن است ھم وم ممک ال س ن س و در اي ھزارت
. شود ھزارتوئيان بگويند، ھزارتو ھمان می
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 تنھايی
 

 
 

داريم اش را تمام کند که االن راه می خودم را انداختم توی قطار تا صدای توی بلندگو جمله. اين بار ھم دير رسيدم ل ايستگاھی ن خود گرنوب ا  .افتيم و ت
رديم، دست زمانی که برای رسيدن از خانه. کنم اين بار ديگر تقصير من نبود ولی فکر می ر از آن شان الزم بود را حساب ک م ساعت زودت اال، و ني  ب
ه می جا بيست از ايستگاه آن. تازه اتوبوس ھم گرفتيم. راه افتاديم ھر ده دقيق ه  ا قطارھای سريعی ک ستگاه مرکزی ب ا اي قه راه است ت د وپنج دقي د. آين بع

ه راه دودقيقه طول می ا ت چی سمت راست و ت اال و بپي يايی ب زرگ، ھمان کشد تا از آن سکو ب ه ورودی قطارھای ب ه برسی ب بروی ک تا رو  ه  ھايی ک
ده آن. روند گرنوبل می ه قبال از اينترنت خري تی ک ار ای را می جا با کارت بانکی بلي تگاه چھ ای دس ا معطلی پ ا سکو، ب قه راه ت وقش دو دقي گيری و ف

 . دقيقه
تابلو گفت. رسم، ولی نبايد وقت تلف کنم با قطار بعدی ھم می. کردن قطار اول که نيامد و تابلو نوشت تاخير دارد شروع کردم به حساب د،  ده دقيقه بع

ا ھشت رسد، يعنی من ھشت و بيست می قطار سوم اگر بيايد ھفت و پنجاه می. کار کنم؟ از دست تو حاال چه. لعنتی. آيد که قطار بعدی ھم نمی رسم و ت
شه طول. کنم پا می پا و آن اين. ساعت باد نيم زنده. ماند که خوب است رود، ده دقيقه می و سی که قطار ـ با من يا بی من ـ می ل ھمي اگر چمدان نداشتم مث

ده. رسد گويد قطار بعدی به جای ده دقيقه يک ربع ديرتر از قبلی که نيامد می پنج دقيقه بعد است که تابلو می. رفتم سکو را رژه می د ش صدای مردم بلن
که ندارد  ه دارد کم حساب می. است، ولی ھيچکس وضع من را  د می کنم ک افی کم ب قه وقت ک ج دقي بود کاش خودش اين. ای نيست شود، پن ا  د. ج الب

تاده. اصرار کرد که بيايد، ولی قرارمان اين نبود. شد حال ھم می خوش اده ايس طار و من آم به ق نده  ه ما ويش يک دقيق پرم ت ه ب ين آخرين شانس. ام ک ا
ه قطار اش می قطار بعدی، چه ده دقيقه چه يک ربع به درد عمه. تمام شد. رود ايستد و با سرعت می توی ايستگاه نمیآيد، اما  قطار می. است خورد، ب

ولی بايد قبل از حرکت. فايده است ی کداممان بود؟ ـ يعنی حتا تا ايستگاه مرکزی رفتنم ھم بی آخرين قطار را رزرو کرده بودم ـ ايده. رسم گرنوبل نمی
له می ای موبايلش را می از آقای کالفه. ی پولش سوخت نشود قطار بليت را باطل کنم که ھمه ه گيرم و يک جم تم ب ه فرس ه ب د ش ک ل. م زنگ بزن موباي

تم اوايل که اين. مدت زيادی است. ندارم مدم داش بوده زنگ می. جا آ که منتظر  گار  د، ان م نمی. گويم ماجرا را می. زن ا خودش ھ د ناراحت است ي دان
ه نگذارم. جا دنبالم آيد اين گويد می می. انگار ھيچ راھی نيست و بايد برگردم خانه. حال خوش تم ک د نيس دون خط. راه را بل ھای قطارش يعنی پاريس ب

طار االن می ھمان وقت بلندگو داد می. يک شھر ديگر در يک قاره ديگر که يک ق دارد لعنتی. رسد کشد  اب ن چ چيزشان حساب و کت ين يکی. ھا ھي ا
ھا تندتر باالبروم، برقی توانم از پله با اين چمدان نمی. نيم ساعت به قطار مانده و رسيدنم به سر مويی بند است. پريم تويش ايستد و می آيد و می واقعا می
ارو زنگ می يک ايستگاه را رد می. رو را بايد بدوم اما راه يل ي ه موبا اره ب د کنيم که دوب اه می. زن شماره را نگ د و گوشی طرف  تم  را می کن د دس .دھ

د اش رفته و با کسی حرف می کالفگی. تر از مراکش تر از سنگال و بيش ای کم چھل و چندساله است، با سياھی االخره؟ گويم می می. زن بروم ب گذاری 
توی قطار. رسی اگر دو دقيقه مانده به حرکت رسيدی نرو پی بليت چون نمی. رسی، ولی بايد بدوی می«گويد  می. گويم توی دلم می برو سوار شو و 

 رسم؟ رسم؟ نمی می. شش ايستگاه راه مانده» .به مامور بگو
ه يکی کرده. مانيم ای می جا چند لحظه گويد که اين يک ايستگاه بعد، توی قطار، بلندگو می دا دست ب به خ ند  ه اوضاعم را می. ا ل ک د صاحب موباي دان

ستگاه بعدی آيد؟ يک دقيقه بعد بلندگو می مگر چه کار از دستم بر می. تفاوت است نگاه من بی. کند نگران نگاھم می د و دو اي گويد که يک مشکلی دارن
کرد. افتد ھايی که مقصدشان آن دو ايستگاه بوده غرغرکنان پياده شوند و راه می کند تا آن چند ثانيه صبر می. ايستند را نمی کار  .چھار دقيقه به نفع من 
 . کند چيز را عوض می يک اتفاق ساده ھمه. بست شود دل ولی نمی

ھا را يکی از ھمين. ايستگاه بعد ھم چندنفرشان روی سکو اند. ی ديوار اند سينه ھا مردم را چسبانده پليس. شويم ايستد رد می از آن دو ايستگاھی که نمی
ظر می ران منت اه اي وی فرودگ ما ت ا  يک روز ب ده و  حدانفجار پرش که در  ده را،  يران آم دان از ا ين چم م؛ ا خواھم که بگويد اين چمدان را باز کن ببين

 .  اش ما تا با پرواز بعدی بفرستندش و يک روز ھم تا من بروم فرودگاه پی مانده؛ سه روز بی
ين خروجی جاست، سی آسانسور اين. قدر بزرگ است چه. دوم کند که چمدان را بگذارم بيرون و می صاحب موبايل کمک می. رسيم باالخره می ثانيه، ا

اال می له ب ه شلوغ است و بايد دور بزند، چھل ثانيه منفی، روی پله برقی چمدان را سه پ سه ثاني يه رو را می راه. کشد،  تا ماشين ھشت. دود، بيست ثان
ه. شود يک دقيقه ونيم تا کارت را بگذارد و کد را بزند و کد قبول شود و دستور پرينت بدھد می. شان خالی است حتما يکی. بليت فروش ھست سه دقيق

م؟. گير ديدی رسيدی؟ اه، دستم رفت روی شماره. يک کم مانده، عجله کن. يادت مانده سکوی ب کدام ور است؟ آره بپرس. بدو. وقت داری چه کار کن
 .گردم خانه بر می. »خير کنم که برسد، عصرتان به نه مادموازل، از من جدا شد، ولی به گمانم برسد، قبل ھشت و نيم رسيديم، آرزو می« 

شه. قرارمان ھمين بود. زنگ نزدم يک گي تی نيست و اگر  ما بلي به اسم ش ه  روش گفت ک ه گفتن اين که دستگاه بليت ف خالی روب يک ی  بود و  رويم ن
دانست ببردم تا دم قطار، االن پاريس مانده بودم چه لطفی داشت؟  ھايی که خودش می ی فرز و يک مامور قطار که از پله فروشنده

فر رھی رسولی

ی ھزارتو مجله

4

662 of 952



 

 قرنی کارای سی 
 

 
 

سم تر از تمام حرف اند؛ خيلی ساده اش ساخته  است که درباره ھايی تر از تمام افسانه ی سی قرنی ساده"کارا"داستان زندگی  اش ھايی که از سر و کول ا
 . گيرند ھا و ھزاران عکس از او می تر از ھزاران خبرنگاری که ھر سال صد خيلی ساده روند و خيلی باال می

 ...اش البته نه ساده به آن معنايی که در ذھن ما موجود است؛ ساده از نوع کارايی. آيد تر از آن چيزی است که به نظر می اصوال کارا ساده
اره ی نام در ادامه"  قرن"ی  توانم به واژه  او می مثال از حواشی. ی اضافی پيدا کرده، وگرنه ھنوز ھمان کارای قديمی است کارا فقط کمی حاشيه اش اش

رن"البته، خيلی ھم غلط و پيچيده نيست؛ فقط يک "  کارای سی قرنی"کنم؛  گر واژه. اضافه دارد"  ق رن"ی  ا م، لباس"  ق حذف کني ارا  نام ک ھای را از 
شود ھمان اش را پاک کنيم، کارا می و گياھان روييده روی تن  اش را بشوييم ھای روی تن و صورت ھای نو عوض کنيم، دوده اش را با لباس پاره پوره

اله ارای سی س ی خوب آواز می ک ل جوان ه از اوائ ی ک د و آھنگ ی معمول ی خواْن ه يک آدم خيل ود و البت دی نب ای قشنگی دوست داشت و کال آدم ب ھ
 .قدر پيچيده شد که کارا را توی دردسر انداخت ھا، ماجرای کارا بيخود آن حرف اما با تمام اين. آمد معمولی ھم به حساب نمی

 ...کنم تا خودتان قضاوت کنيد تان تعريف می برای
نه کارا دقيقا ھشت سال و خرده ردد خا خرد و برگ کارا. ای پيش يک روز صبح از خانه بيرون آمد تا کمی قدم بزند، چند تا از لوازم مورد نيازش را ب

تاب آدم پولداری نبود و فقط اوقاتی می که طبق حساب و ک د  بيرون بياي ه  ه توانست از خان رای کراي افی ب ول ک ه سوار می ی تاکسی  اش پ د و ھايی ک ش
راد آدم دانيم اغلب اوقات ھمه طور که می اما ھمان. ھا بيرون آمده بود کتاب روز ھم روی ھمين حساب آن. انداز کرده باشد خريدھايش پس چيز بر وفق م

اما يک راننده تاکسی ھمين کار را کرد و. ای بيش از حد معمول بگيرد کرد که يک راننده تاکسی کرايه روز کارا فکرش را ھم نمی رود و آن پيش نمی
 .ھايش تمام شد به ھمين دليل کارا نرسيده به خانه پول

 . تواند به خانه برود اش بود کنار خيابان ايستاد و فکر کرد که چطور می کارا با چند کتاب که توی کيف
ا می خواست پياده برود يک نصفه روز بايد راه می اگر می. اش داشت خيلی خسته بود و راه زيادی تاخانه د رفت و مطمئن بود با آن کار از پ اصال. افت

لت می خواست از غريبه اش نمی ھم دل نی خجا نه؛ يع ه خا برای برگشتن ب دارد ای پول بگيرد  ول ن د پ ه کسی بگوي شيد ب تر است. ک رد بھ کارا فکر ک
برايش راحت. جا بايستد تا از سر بخت دوست يا آشنايی سر برسد و قضيه را با او در ميان بگذارد ھمان ھم  شنا  ا آ رفتن از يک دوست ي ول گ ه پ البت

به ھمين خاطر کنار خيابان ايستاد. اش را پس ندھد خواھد پول کند می توانست مطمئن باشد که طرف فکر نمی داد و می حال کمتر آزارش می نبود با اين
 .آنکه حرفی بزند منتظر شد و بی

گاه می کارا ھمان.  کس يا چيزی که دوست کارا باشد از آن حوالی رد نشد شش ماه گذشت و ھيچ رويش ن گاھی. کرد طور ساکت ايستاده بود و به روب
ی ی بی کشيد چيزی درباره پرسيد، اما کارا چون خجالت می  اش را می آمد از او علت ايستادن شد و می آدم کنجکاوی پيدا می ه اش نمی پول گفت و خيره ب

ه يکی دو بار چند ولگرد آمدند و سربه يکی. کرد تا او برود رھگذر نگاه می ند؛ البت وھين کرد ار در ھر روز سر کارا گذاشتند و به او چند جور ت .دو ب
ن ارا را از ت ت ک ا ک ی از آنھ تی يک ه پليس. اش در آورد ح د ک ايش در بياورن لوار را از پ ود ش ک ب م نزدي ار ھ ک ب ً ي ا ارا واقع يدند و ک ر رس ا س ھ

 .ھايش را موقع فرار با خودشان بردند  و کتاب شانس بود که ولگردھا کيف خوش
که اگر نمی(چند بار آرام با باتون به او تذکر دادند ... ھا اول فکر کردند کارا به قصد اعتراض آنجا ايستاده پليس دھم  د توضيح ب دانيد باتون چيست، باي

ارا از جايش تکان نخورد) ی چوبی، پالستيکی يا برقی ِ دراز برای تذکر دادن است، مثالً، مثل بلندگو باتون يک وسيله ما ک م دستگيرش پليس. ا ھا ھ
م نمی زند و حتی وقتی سعی می اما وقتی ديدند ھيچ حرفی نمی... کردند و بردندش به آنجا دش داد ھ حرف بياورن به  ا  ا بعضی چيزھ د و فقط کنند ب زن

ستند ھم  کارا بود؛ وگرنه می که اين از بختياری(اش  آيد، فکر کردند بھتر است برش گردانند سر جای اول گاھی خون می گم توان شه  برای ھمي ا  اش آنج
 ).کنند

تا  کارا مثل يک کوْه خسته بود و ھيچ دوستی ھم نمی. جا که برش گرداندند ايستاد و باران و برف ھم نتوانست او را از جايش تکان دھد کارا ھمان مد  آ
 .ھا در ميان بگذارد اش را با غريبه کشيد مشکل کارا از او کمک بخواھد و او ھم واقعا خجالت می

يش خودش شعری از  کارا ھمان. شان شد ھا در ھوا به پرواز درآمدند و پرستوھا در آسمان پيدا ی گل بھار شد و گرده اھی پ ود و گ می"جا ايستاده ب جي
ود بی ، اماکم!"ای ان وقتی تو غريبه ھمه غريبه"کرد  را زمزمه می"  موريسون ج سال گذشته ب چون پن ارا کم ھمين شعر ھم از خاطرش رفت،  که ک آن

 .حتی يک کلمه حرف بزند
ه. کردند نکند خزيدند و رشد می اش می ی گياھانی که روی تن کرد توجھی به ريشه کارا خيره به روبرو ايستاده بود و سعی می فقط گاھی گل سرخی ک

اک در موھای يک و حال از حرکِت آرام شاخه با اين. کرد اش می شد کمی اذيت اش کشيده می اش درآمده بود و خاَرش به گردن درست روی يقه ھای ت
 .برد اش لذت می نيم متری

 . اما قبل از اين پنج سال اتفاقات ديگری ھم افتاده بود
 . کم توجه خبرنگارھا به کارا جلب شد اواخر سال دوم کم

ند واع شبکه. آرام آرام خبرنگارھا به خيابانی که کارا در آن ايستاده بود بعضی آمدند و بعضی ھجوم آور ق ان کارا از طري انی پخش تصوير  ھای جھ

عاصی. ک. ساسان م
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 . اش سر در بياورند شد و تمام دنيا کنجکاو شدند که او را ببينند و از ھويت
باالخره البته دقيقا نمی. ی نام را يک عابر کنجکاو حل کرد ھا، مسئله ی اين اما پيش از ھمه ندارم  بوده  يک  دانم چطور، ولی شک  شک ھمان بی(نفر 
 .کارا: که اولين بار او را به اين نام صدا کرده باشد) عابر کنجکاو
سی ی يکی از شبکه آمدند تا او را که به گفته جا ايستاده بود و مردم از تمام دنيا می کارا ھمان ی  د ھای تلويزون ود ببينن تاده ب جا ايس له. قرن آن يکی از! ب

ا معشوق ھای يکی از فرعون ھای تلويزيونی بر اساس اسناد معتبری که در يکی از مقبره شبکه اش ھا پيدا شده بود، فھميده بود که کارا سی قرن پيش ب
اش قرن تمام آنجا به انتظار رسيدن معشوق اش رفته و کارا ھم بدون اينکه متوجه اين موضوع بشود سی آنجا قرار داشته، اما چون دير رسيده معشوق

 ...ايستاده
مام فروشگاه شرت تی. ديگر در تمام دنيا کسی نبود که کارا را نشناسد ارا در ت وار شھرھا و ھايی با تصاوير ک ه در و دي ھا پخش شد و پوسترھايش ب

 .ھا و اماکن عمومی و خصوصی چسبانده شد خانه
 ... گردھا بتوانند در آنجا ساکن شوند و وقت بگذرانند ی تفريحی بسازد که جھان ھا پول خرج کرد تا اطراف کارا يک محوطه دولت ميليون

ذاھای روز ترين غ ديريت و بھ ترين م ا بھ يا ب لد مک"حتی ... و ھتل کارا مشھورترين ھتل دن يک شعبه درست در فاصله"  دونا ارا ھم  متری ک ی ده 
 .)کنم ای نمی ھای خانم جولی ھيچ اشاره بنابر مالحظاتی به فعاليت. (افتتاح کرد

شتر از دو سه روز ا بي تاده؛ ام جا ايس يک چيزی آن ه  جوانان معترض آمدند و چند روز در کنار کارا ايستادند، چون اعتقاد داشتند کارا در اعتراض ب
 . طاقت نياوردند و جای خود را با گروه ديگری عوض کردند

ه تند نظري ارا ھس تان ک د از دوس د بودن ه معتق ر ک د نف تی چن د و زندگی ی تلويزيون ح ا را رد کردن ه ھ تند  نام ارا را نوش خه(ھای ک وع و در نس ھای متن
اش انسان اش در تمام زندگی ستودند و گفتند در تمام نود و ھشت سال زندگی و او را به خاطر شجاعت و جسارت) نوشت و ديگرنوشت  پرفروش خود
 .جسوری بوده

ه دل دی ک قات خالصه اينکه کارا، خداون رای مخلو يل اش ب حتی در قبا د و  ن ش ساکنان زمي ام  لب تم وب ق ود، محب ده ب ايين آم اش سوخته و از المپ پ
 .ھای کارا پرستيده شد ھای آمازون بت اعماق جنگل

به قيمت کال جنس. ی پيش از يک حراجی خريدم شرت کارای سی قرنی دارم که ھفته اش من ھم يک تی راست ند و مارک حسابی شان می ھاش  ارزيد
 .اش را بدھم حاال اگر خواستيد بگوييد نشانی. شد توشان ھم پيدا می

18/10/1384
21/3/1385: بازنويسی  

1386فروردين : بازنگری و ويرايش
2/2/1386: ای تغييرات بازنگری و پاره

1386دی : ی ھزارتو بازنگری و بازنويسی برای مجله

ی ھزارتو مجله

6

664 of 952



 

 مگر چيزی جز تنھايی ھم ھست؟
 

 
 

ه درن، از لحظ اری م روع معم د ی ش ته بري ا گذش دش را ب ه. اش، پيون ال را قل اِر ح ال روزگ رار داد ی آم اِن. اش ق ه انس ه معاصربودن، ب پرد ب دل س
 . نه پدرش. ی خودش به روِح زمانه. معاصر

ه. دھد طور گزارش می ی غوغای مدرنيسم در معماری که اين  حداقل سينمای دھه. انساِن معاصر ظاھرن تنھاتر بود شر ک ود ب ته ب ياد گرف گاس ھم که 
اھی وقت گيرد، گ له با تنھايی خودش کنار بيايد، آن را به خدمت ب خر بفروشد و نا د و ف به آن تظاھر کن اھی  د، گ ادش کن مرتبِط جان ھا فري سوِز ھای 

 . شاعرانه سردھد
فافيت را، حضوِر بی ی سبکِی معتارف وقت معمارِی مدرن، در ھمان مفھوِم جافتاده آن خل خلوِت اش، چه کرد؟ ش ه دا يد ب مان فضای عمومی را کش ا

 . کند تنھايی را که عقيم می برد، بل نه به آن مفھوم که تنھايی را از بين می. شفافيت، ضد تنھايی است. فضای خصوصی
از ھا که قدی شد، سقف ھا که باز شد، درھا که حذف شد، پنجره آشپزخانه. چيز در ھم قاطی شد سياليت که شد مضموِن معماری، ھمه ه آسمان ب ھا که ب

 . اما سترون شد. ای شد، تنھايی آشکارتر شد شد، شھرھا که شيشه
 .کمونيسم: ترين فرزنِد مدرنيسم اش برای بزرگ ی معرکه به ياِد آقای ھرابال و استعاره. »تنھايِی پرھياھو«اسم اين وضعيت را بگذاريم 

ھای عمومی، نشستند در خزينه صبح تا به شب می.) تان نبايد به آن روزھا قد بدھد قاعدتن سن(ھای عمومِی يونانيان را يادتان ھست؟  حمام: يکی ديگر
شراب و کباب ھای نقره تاالرھای عظيم با جام ه بحث و گفت فاِم  ا، ب ا غيبت ھای مھي فيدن ي اب. وگو و فلس رانی و خوانی و شھوت به کشورداری و کت

چون طفلک. استحمام: نفره حاال، بعد اين ھمه سال، شده مناسکی يک. دانی و نقادی و داللی و خيانت و شرافت و رسالت آداب اين فقط يک مثال است 
ايِی سوزناِک آدم رد تنھ ببرد معمارِی مدرن خيلی سعی ک ن  ده. ھا را از بي يد در اي ی کوش ستی شموِل مجتمع ھای جھان خيل برای ھای زي بار  اش، يک 

 . کن کند را ريشه» معضل«ھميشه اين 
ه جوری شمشير را از رو ببنديم برای دوره قصدمان نبود البته که اين ن ھم ه اي م و الھام دوست -!عجب تناقضی! ھه -ای در معماری ک بخش اش داري

م ھايی می گاس که حکايت دوستانی باشد صميمی، عمری، که وقت. است د دل. نشينند به قضاوِت ھ د و که الزم دارن خالی کنن ھم  ِر  شان را س ھای پُر
 .گيرد شان تخت باشد که طرف به دل نمی خيال

دوھزارم، ديِد پرنده شد پرسپکتيو پنجاھم شد يک مان از يک ھای عظيم، مقياس مان تبديل شد به حياط ھای کوچک گی اما خداوکيلی روزھايی که ھمسايه
تا نقطه غالب، دختِر ھمسايه شد نقطه درن فحش نمی ی ديگر، در دل ای ميان ھزار  يوناِل م اری اينترناس ه معم که تنھا مان ب ن داديم  رد در اي ترمان ک

 !)گاس که(کاری؟  زنيم از بی  ما کجاست پس؟ غر داريم می ِدنيای وانفسا؟ مشکل
ه رخ گاس که معماری مدرن داشت تنھايی: مان دفاع کنيم از دوست شيد مان می مان را ب می به روی. ک م مان  ان بکني حال خودم به  ا فکری  تا. آورد ت

ه دن ھای پرس ه ب ی ب تی مان منتھ رم و ھس ود، گ الت و گل. بخش ای ش ات و تجم ذف می وبلبل تزيين ه ح ا را ک ه ھ ويحن آين رد، داشت تل ان ای مقابل ک م
 . مان که ھمه ببينند چه ھمه تنھاييم و تنھايند اش را صاف گرفته بود توی چشم انگشت. کرد مان می گذاشت، رسوای می

ه اری، يک رابط بکی در معم ِم س ايی مدرنيس ا تنھ ابلی داشت ب ردن. ی متق ه قصد محوک ود ب ده ب د. اش آم ارش ش د. دچ ارش ش يفته. گرفت د ش .اش ش
 . تنھايی، معماری را قورت داد. اسيرش شد. به بار نشاندش. اش داد پرورش
از می از ھمان. ايد البد ھا و استوديوھا را که ديده فلت  آپارتمان زرگ می ھا که در آپارتمان را که ب يک فضای خالی ب نی کنی،  يار با پنجره. بي .ھای بس

ين. کردن و قضای حاجت ی محدودی ھست برای حمام طرف، يک فضای بسته ای، کانتری ھست به مثابه آشپزخانه، آن يک گوشه ی. و ھم باقی، خال
ابودن جان می. است رای تنھ د ب ه. بودن برای خالق. ورزيدن برای نوشتن و ساختن و عشق. دھ ايِی خالق ھدي ه تنھ ان قرض. (ی مدرنيسم ب يم ن دار
 )دھيم ھا می

ه ھا را ناديده می فرِد آدم از طرفی، انسانيِت منحصربه. ی عشق و نفرت بود با تنھايی کردگرای غالِب آن روزھا، دچاِر رابطه معماری عمل گرفت، ھم
بيه می ه تنھايی را ش د، ب ا جواب ھای جورواجوِر آدم دي ابه می ھ انِی مش ا و خلوت داد، کنج ھای مک يم می ھ ا را تقس ه، چشم ھ ن ھم رد بي ه ک اندازھا را ب
ھای اورگانيک، غيرمدوالِر روح، از طرف گی داد به پيچيده مان، مجال نمی ھای کردن تنھايی گرفت از قبل برای سپری گذاشت، تصميم می اشتراک می

ا در قاب اش، آدم دست ديگر، با آن پرسپکتيوھای خالی و سطوح يک ا می ھا را تنھ ی حضوِر فرصت می. کرد ھا رھ د، ب ه کنن ايی را تجرب ه تنھ داد ک
 . ووارنگ ھای رنگ جزييات و ھيجانات پرسروصدای تزيينات و نشانه

اد روح. خير آقای آنتونيونی يادتان به ت، سبز و پرحوری جای. تان ش ه راه چای. تان در جن ا. تان ب ه م د ب ياد دادي ايی را  ه. آداب تنھ ن ھم بانديد اي چس
مدرِن ھمان ھای درون گی گانه دوختيد اين ھمه بی. مان را به بناھا و شھرھا نفره ھای تک پرسه ارِی  ِش و سکوِت معم ه آرام ه مان را ب اه و  دھ ھای پنج
 . شصت

 
ود ی مدرنيسم در معماری، دوره دوره: توضيِح ضروری اه. ی عجيبی ب و از ش دنی ممل يه ھای چه در حرف آن. کارھای مان ه آن گوشه و کنا ھی ب مان 

 . ھا کرد شود به اين آسانی گرفتاِر اين حرف و حديث ھا را که نمی خال تک. آثار سبکِی آن دوره بود زديم، طبعن مجموعه می

سر ھرمس مارانا
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 ی تنھايی ھايی درباره گزاره
 

 
 

اره توان به توصيف تنھايی چيست؟ آيا می يد؟ توصيف ای جامع و مانع درب ايی رس دازه ی تنھ به ان ده ای  ان حال در برگيرن ی در ھم اده ول کافی س ی ی 
ه-من نيز مثل اکثر افراد تنھايی را . دھد ای که يک انسان به طور معمول آن را به تنھايی نسبت می ھای مختلف حالت حس -ھايی از آن را يا کمينه جنب
ه گاھی از تنھايی لذت برده. ام کرده امطلوب يافت اره. ام ام و گاھی نيز آن را سخت ن رار شد درب که ق قتی  ما و ز ا ه چي ايی بنويسم، متوجه شدم ک ی تنھ

کس. دانم زيادی از ماھيت آن نمی يد  ای از من می در واقع اگر  ايی چيست؟"پرس جز اين پاسخ"  تنھ تم  باره ای نداش ثال در د م ا چن ايی سخن که ب ی تنھ
ه ی سوژه بودگی-ی تنھا کنم تا تنھايی را نه با بيان تجربه سعی می. به صورت عام"  تنھايی"تر  ای است برای درک به اين نوشته تالش. بگويم ا ک ی تنھ

م بگذاريد قدم به قدم با ھم تعريف دقيق. نزده توصيف کنم ای تنھايی ھای پيشين تنھايی در بافت با تحليل تجربه ن تالش. تری از تنھايی ارايه دھي مان اولي
ه. ی معنا، يک وصف است تنھايی چون بسياری از اسامی) ١. (ی دو تعريف زير از تنھايی است ارايه -يا شايد ھم تالش من- ستقيم ب تنھايی به طور م

ا"ی  ی رابطه تنھايی توصيفی است درباره. کند اشاره نمی) به فرض وجود دنيای واقع(ای خارجی در دنيای واقع  عين/وجود طراف"  تنھ يای ا .اش و دن
ه عدم ای می کننده ی تنھايی تنھايی را توصيف ی من درباره باور فعلی) ٢: (که تر اين و اندکی خاص ن  ھايی را توصيف می رابطه داند ک د بي ا"کن و"  تنھ
طه توصيِف تنھايی از جنس عدم رابطه است، در واقع وجوِد تنھايی نشان می: يا تقريبا به طور مشابه. چيزھای ديگر ه راب ا و چيزی دھد ک ن تنھ ای بي

راد: تر بگويم اند؟ صريح ی کافی دقيق بوده ام تاکنون به اندازه ھای آيا توصيف: سوال مھم اين است. قوت شده است کم/شمار وجود ندارد يا کم ثر اف آيا اک
آيا توصيف باال شرايطی را) الف: خوانندش سازگار است؟ يعنی ھا تنھايی می چه آن با آن) ) ٢(و ) ١( (شده از تنھايی  کنند که دو تعريف داده قبول می
ھايی(خوانندش؟  اندازد که افراد تنھايی می جا می من از تن حد تعريف  يا شرايطی را توصيف می) ب) محدود بودن بيش از  ھايی آ راد تن ه اف د ک اش کن
بود خيلی اين است که عدم يا کم) ٢(و ) ١(يکی از مشکالت ممکن تعريف ) خوانند اش می تر بودن فرضيه از شرايطی که انسان تنھايی بزرگ(ندانند؟ 

ظر بيش تاثيری به عنوان نمونه، بی. دانند ھا تنھايی نمی تر انسان ھا را بيش از رابطه ريخ از ن ای م ر دم فرد ب ل ی وضعيت تحصيلی  راد دلي بر تر اف ای 
رای درک بيش). ب(در محک ) ٢(و ) ١(نبودن  ای است از درست اين مثال. شود ی فرد نمی تنھايی شد ب بريم شايد بد نبا اه ب ثال پن د م به چن ھايی  .تر تن

ا گونه می اين. دانيم دانيم و چه شرايطی را تنھايی نمی ھا چه شرايطی را تنھايی می کنند تا پی ببريم که ما انسان ھا کمک می اين مثال توان سعی کرد تا ب
بول آدم -. من دوستان زيادی ندارم -: ی تنھايی ھايی درباره مثال. بندی کنيم ھا را به درستی دسته مان، اين مثال ھای تغيير تعريف مرا ق ھای محيط کارم 

دارد -. ھا در بسترم تنھا خود ھستم و خود شب -. رقصم ای نمی ھا با کس در مھمانی -. ام افتاده از نظر درسی عقب -. ندارند را دوست ن را -. او م او م
ه ه خان کرد ب ده -. اش دعوت ن ته ش دگی خس نه -. ام از زن به خا را  دارد م د او قصد ن ل نمی -. اش دعوت کن را قاب د او م وم -. دان يی مثال. ام من مظل ھا

تم -. متوسط دمای جو زمين در صد سال اخير باال رفته است -: نامربوط به تنھايی اب ھس من آن انسان -. خواھم من سيب نمی -. من صاحب اين کت
ته ی قابل توجه برای نکته. او ظالم است -. او خسيس است -. اش دعوت کرد او مرا به خانه -) ؟. (ندارم/را دوست دارم که دس ين است  ين بندی ام ا ی ا

انه"  ام من مظلوم"باعث القای "  او ظالم است"مثال مطمئن نيستم . جمالت خيلی ھم آسان نيست تقيم نش ايی نشود و در نتيجه به طور غيرمس ی ای از تنھ
ير داد و -ی اين اوصاف با ھمه-تعريف تنھايی : چنان باقی است ی سوال ھم دشواری. من نباشد ندکی تغي ه را ا ه نظر الزم است تعريف اولي چيست؟ ب

تقيم در گزاره"  تنھايی"زنم يکی از شرايط الزم برای تنھايی اين است که  حدس می. شرايطی به آن افزود يا غيرمس ای استفاده شود که به طور مستقيم 
شخص" (= "من دوستان زيادی ندارم"که  شود چيزی مثل اين اش می مثال مستقيم. اشاره کند) ی شناسای ديگری يا ھر سوژه" ( من"به  ای وجود ندارد 

رد"که  اش اين و غيرمستقيم") ای با من دوست باشد کم است که شخص احتمال اين"تر  ؛ يا کمی دقيق"که با من دوست باشد ه را ترک ک و چون"  او ھم
ست، و در نتيجه  کرده ا ترک  م  ايد*من ھم جزيی از ھمه ھستم، پس او مرا ھ ا باشم*  ش ن دو جسم ھم. تنھ طه بي ود راب به نب ايی  د است تنھ ن بعي چني

بود مگر در حالت مثال نمی. غيرشناسا بازگردد ا  سنگ تنھ ال گوييم اين  الم خي ه ع سنگ را ب ه  ه ای ک سنگ دارای تجرب ان،  ه در آن جھ ببريم ک ی ای 
سان است،"  تنھا"ھا  خيلی وقت) ٣: (پس به طور خالصه. غيرممکن نيست) خرس کوچولوی تنھا(چنين چيزی در عالم فانتزی . شناسايی باشد يک ان

سان آورده) ٢(و ) ١(ای که در  اما در تعريف کلی حتی سوژه ام الزامی به ان يا  ا بودن  ا نيست-ی شناس ظر می. بودن تنھ به ن يک پس  شد  رسد الزم با
ھايی توصيف می طرف رابطه ه تن ه سوژه ای ک د ب بازگردد کن سا  زاره در آن ارجاع داده می) ۴. (ی شنا ه گ ايی ک ه دني ابودن سوژه، ب از شناس شود ب

ھايی را توصيف رابطه) ۵. (معنا باشد ای تنھا باشد و در دنيای ديگر وصِف تنھايی برای يک سنگ بی در دنيايی ممکن است سنگ. گردد می ه تن ای ک
د کند ممکن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم به سوژه می شاره کن سا ا ه. ی شنا طه است نکت د، جنس راب مورد رابطه. ی بع يای  ھا ممکن است در دن

يوه(ای محتمل است که در زبان مورد بحث  رابطه). ی بين اين دو و البته کِل بازه(بحث محتمل باشد يا غيرمحتمل  به ش خود را در آن که فرھنگ  ای 
م"ای محتمل را و  ای است که رابطه گزاره"  من با او دوست شدم"مثال . ای با کاربرد متداول باشد گزاره) بروز داده است ريخ رفت ه م ای گزاره"  من ب
ه . کند ای غيرمحتمل را توصيف می است که رابطه يل است ک ين دل پارتی دعوت نمی"به ھم ه  ار ب سه ب طور معمول بيان"  شوم من ھر روز  گر به 

ايی شخص دارد معموال نشان"  کند کس به پارتی دعوت نمی مرا ھيچ"تنھايی شخص نيست، اما  ه پيش می سوال. ای از تنھ يد وجود گزاره ای ک يی آ ھا
اظری. کِس ديگری دوست نيست کس با ھيچ ای است که ھيچ در جھان"  حسين با حسن دوست است"چون  د ن ما از دي اين گزاره چندان محتمل نيست، ا

طه شود که شايد تنھايی فقط به محتمل يا نامحتمل شک در من ايجاد می. کند حسين داللت نمی"  تنھايی"چون من بر  اره بودن راب من محدود ھايی درب ی 
ه غيرطبيعی يعنی تنھايی توصيف. نشود طه ای راجع ب زاره بودن راب نه گ طراف نباشد؛ وگر ای ا چون  ھای من و دني تم"ای  به طور"  من آدم کش ھم 

سولوژن
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قرار می مستقيم در چنان مجموعه ر خالصه می. گيرد ای  مده را در عبارت زي ظر می) ۶: (کنم شرايط پيش آ ی خاِص عدم وجود رسد ويژگی به ن
ھای در واقع کم يا زياد بودن رابطه. باشد -شود گونه که در فرھنگِ آن جھان تعريف می آن-ھای انسانی  کند، رابطه اش می ای که تنھايی توصيف رابطه
انی ه آن(  انس ه و ن ی رابط ه نف ايی ک انی را توصيف می ھ د ای انس ايی را مشخص می) کنن ان تنھ ه نبودش تند ک يزی ھس د آن چ رای پيچيده. کن دن ب ترش

ه ی بسيار خود را از غلغله با گرفتاری. شود حسين خسته و کوفته از اداره خارج می) الف: وضعيت به دو داستان زير توجه کنيد ه خان اش ی ترافيک ب
اند می رده است ھم. رس اده ک رای او آم ذا را ب ا غ ه، ام يرون رفت ذای. سرش ب ايی می اش را می غ ل در تنھ ر روی مب ورد و ب ايد خ ين در) ب. آس حس

ن آفتاب بر شقيقه. اند اش را در بر گرفته سپاھيان يزيد اطراف. صحرای کربال است ا ت ھرم گرم ته،  ين می اش تاف ه ا ه، ب اران اش را گداخت ه ي انديشد ک
به اما تنھايی. ، حسين تنھا است)الف(در داستانک ". گری که مرا ياری کند؟ ھست ياری: "کشد فرياد می. اش تاِب مقابله با يزيديان را ندارند قليل ی او 

ست،)ب(در داستانک . نامطلوب است-ی او خودخواسته، مطلوب، و کمينه غير تنھايی. آيد آيند می نظر خوش ته ا ، حسين در ميان صدھا نفر قرار گرف
د نمی اش به نظر خوش اما تنھايی يد آين ست، و در نھايت باعث مرگ. آ ست، مطلوب ني سته ني ايی او خودخوا ايی و پس در اين. شود اش می تنھ ا تنھ ج

ی چنين تنھايی فقط به تعداد ظاھری ھم). ب(و گاھی مطلوب نيست ) الف(گاھی تنھايی مطلوب است . گردد مطلوبيت تنھايی به متِن داستان نيز باز می
فرد در داستانک . گردد افراد دوِر فرد باز نمی راد دوِر  ستانک  کم) الف(مشخص است که تعداد اف ا) ب(تر از دا فرد تنھ لت  است ولی در ھر دو حا

طه-دليل اين تفاوت شايد در اين باشد که نوِع رابطه . نمايد می ايی است کننده مشخص -و نه صرف وجود راب ستانک . ی وضعيت تنھ ،)ب(مثال در دا
سپاھيان دوست[بود سپاھيان غيردشمن  ، بلکه از کم)چون وجود دارند(شود  تنھايی از عدم وجود سپاھيان دشمن ناشی نمی عداد  ه ت سبت ب به وجود] ن

ايی می بود رابطه که کم با وجود اين) ٨. (ی مستقل از وجود تنھايی است ارزش تنھايی پديده) ٧(پس شايد بتوان گفت که . آيد می ما ھا باعث تنھ شوند، ا
شدن کنند که نبود آن صفات در آن رابطه باعث نشمرده ای توصيف می ھا را صفات رابطه. شود ی قابل قبول شناخته نمی ای به عنوان رابطه ھر رابطه
ايی وصف. شود می) بود آن رابطه و در نتيجه کم(آن رابطه  اره پس تنھ صفات ی عدم وجود رابطه ای است درب ا  سفانه ھم. ای خاص ھايی ب چنان متا
ستانک . مان از تنھايی کافی نيست تعريف يِن دا ايی می) ب(آيا حس ندگار و رسالت احساس تنھ ا وجود خداو که او حس  حسين باعث نمی کرد؟ آي د  ش

ا او. ای کامال متفاوت تفسير کند را به گونه  )ب(تنھايی نکند؟ باور مذھبی ممکن است داستانک  دگار ب چون خداون ود  ا نب در تفسير متفاوت، حسين تنھ
طراف بود و اگر حسين گاليه می ه از کم کند نه از نبود آدميان ا که از کم بود آدم اش و ن مان در دِل آدم ھا  د ھا شکايت می بود اي ان. کن ا ايم ود ي ه ب ای ک

د رابطه ا خداون ه ب با حسين ک ھا است نبودش نه  د تن ا نيست، خداون اگون دارد؛ حسين تنھ ه  به نظر می! ای تنھ رفتن رابطه) ٩(رسد ک ظر گ ای در ن
با. شود اش می ی شناسا با اطراف ھای سوژه ی رابطه ماورای طبيعی باعث تفسير مجدد ھمه رتبط  صفات م ير  صورت تغي ه  ير ممکن است ب ين تغي ا

د ای نو و غالب بر ھر رابطه ی رابطه گزينی رابطه باشد يا حتی ممکن است معادل جای روز کن د آن ---. ی ديگری ب ه پس بگذاري تاکنون گفت ام چه را 
اره) ١(ای است  تنھايی وصف. کنند ام اشاره می ی تنھايی بر شمرده تر درباره ھايی که پيش اعداد داخل پرانتز به ويژگی. خالصه کنم طه درب ھای ی راب

ھای شناسايی را توصيف ھای بين سوژه رابطه) ۵(تنھايی به طور مستقيم يا غيرمستقيم ). ٣(اش   اطراف نسبت به جھان) ۴(جھاْن -در-ی شناسا سوژه
ه جنس می د ک ا کم کن ود ي دِم وج ان از ع ه ش ود رابط ا صفات) ٢(ھای  ب وژه) ٨(ای خاص  ب ن س ول در فرھنگِ آن جھان بي ای معم د  ھای شناس ).۶(ان
به خودی ھم امطلوب  چنين تنھايی  ه ن وب است و ن ه مطل خود ن يت اين). ٧(ی  اورای که رابطه و در نھا ه طبيعی می ھای م ا تفسير مجدد ھم ند ب ی توا

). ٩(ی شناسا، وضعيت تنھايی او را تغيير دھند  ھای سوژه رابطه عدم/ھا رابطه
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 كوتاه در مظلوميت تنھايي
 

 
 

در جدي. تنھاييمان را بگيرند ھويتمان مخدوش است! تنھاييمان را بگيرند ھيچ نداريم ه ھمينق ندگي ملغم د ز ان را بگيرن د ، تنھاييم ايندي خواھ ي ناخوش
 .بود پر از شلوغي، تعلق و رابطه

 
به ھا اگر فرصت ور رفتن با خودشان، ذھنشان و حس اش براي مردھا مانده و غارشان، اما واقعيت اينست كه آدم بدنامي ھايشان را نداشته باشند، بعيد 

ه نظر مي رسد بتوان شخصيت دلنشيني برايشان متصور شد، خروجي ه شان مي شود چيزي در ماي ان ملغم ي ھاي ھم ه و ب شكل نگرفت ناموزون،  ي 
ه. ثباتي كه در درونشان جريان دارد به ي داده در واقع وقتي كه كسي ھم حاذق  تادي  قتي در محضر اس ا و د، حت مي كن ر اطرافش را جذب  ھاي موث

به وت خودش  رده، مگر در خل اق را لمس نك كسب معرفت مي پردازد، وقتي دلش را در اختيار مي گذارد، وقتي مي برد و مي بازد، ھنوز اصل اتف
 .برد ھستند كه آرامش نگاھشان دل مي" خلوت ديده"ھاي  ھمين آدم. تحليلي از ماجرا و موقعيت خود برسد

 
ره. آيد، فرار مي كنند تنھايي مظلوم است، سركوب مي شود، نكوھشش مي كنند، به سمتشان كه مي خوش نشان اما دريغ از روزھايي كه تنھايي چھ ي 

اھش مي. اي كه فرصت خلوت پيدا نشود ندھد، دريغ از ھفته بري روي بايد با تنھايي آشتي كرد، بايد به ديِد ھمدم بي توقعي نگاھش كرد كه ھروقت پن
ا باشي ِتنھايي ھمان يار. رود اش بي توقع جل و پالسش را جمع مي كند و مي خوش نشان مي دھد و ھروقت نميخواھي د تنھ ه باي اني ك ست، ھم  غار ا

 .كه با تو بماند
 

از مي  . وصال وقتي كه تنھايِي ماقبلش ملموس نباشد، رنگ مي بازد. تنھايي نشانه است، انتظار است و اشتياق، تنھايي مطلع آميزش است تاويو پ اوک
 :گويد

 
نه دارد" گر آرزوي گريز از خويشتن: احساس تنھايي ما اھميت و معنايي دوگا سوي دي شتن است، و از  اھي برخوي ايي . از سويي آگ ين وضع-تنھ ا

ه. شود ثباتي ما محو مي در نظر ما نوعي آزمايش و تطھير است که در پايان آن عذاب و بي -محتوم زندگي ما به ھنگام خروج از ھزار توي تنھايي، ب
 ١-" رسيم وصل، به کمال و ھماھنگي با دنيا مي

 
د خود  "كمال، وصل و ھماھنگي با دنيا"آن  مي آين ه حساب  داي آن ب د ارزشھاي ناپي ايي و موي وان آن . به خود پيوستي بر تنھ تا مي ت عذاب و بي"ح

مي را نيز مجموعه  "ثباتي اده  صبر س به  د و عبورش را  مي آين نار  ا آن ك ه نرمي ب خرد ب اي از فضايي خودساخته و مھي گمراه كننده ناميد كه اھل 
ه مقصرش گساري ندارد و غمي كه در خلوت انسان را احاطه مي كند، تنھايي در ذات خود چيزي براي غم. پندارند ده است ك  موج گذشته و ترس آين

ه . مقصر است چون فرصت مي دھد كه فرار نكنيم و مھلت مي دھد كه بينديشيم. را تنھايي قلمداد مي كنيم ايي مجاليست"اما واقعيت ھمين است ك تنھ
 ".براي آرامش خاطر

 

 ديباچهبرگرفته از  -ديالکتيک تنھايی  -١
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 تانگوی تنھايی
 

 
 

مقصد. فقری که مھاجرت به دنيای جديد يا ھمان آمريکا را در پی داشت. اواخر قرن نوزدھم بود که فقر گسترده ای به دامان اروپا چنگ انداخته بود
د نوس آيرس جستجو کردن د و بخت شان را در بوئ ی رفتن ه آمريکای جنوب ھم ب ه. بسياری از مھاجران نيويورک بود اما عده ی زيادی  اجرانی ک مھ

چه شان بفرستند ی زن و ب داد. توشه خالی شان را با اميد به آينده پر کرده بودند و اغلب تنھا آمده بودند تا اول خانه و زندگی ای فراھم کنند و بعد پ تع
ندی. زيادی از اين ھا ساکن خانه ھايی در حومه ی بوئنوس آيرس شدند ته ب روياھای مھاجرين جای خود را به واقعيت دشوار کار در کارگاه ھای بس

وا البه الی. گوشت و يا کار روی باراندازھايی که در سواحل گل آلود بنا شده بودند، داد ا گرگ و ميش ِھ پيده ی صبح ت که از س کار طاقت فرسايی 
 .گرما و بوی تعفن گوشت فاسد طول می کشيد

 
اغلب اين مھاجران فقير از ايتاليا و اسپانيا آمده. اين مردان مھاجر ھر پنج شش نفرشان با ھم توی اتاق ھايی با شرايط سکونت پايين زندگی می کردند

د دگی می کردن ود. بودند که با آرژانتينی ھايی که از شھرستان ھا به پايتخت مھاجرت کرده بودند زير يک سقف زن بدترين زمان ب ا  .معموال شب ھ
ه ايی ک د؛ ج ده ای می چپيدن وی ميک ا ت دند، ي ع می ش ه ی شھر جم ای حوم ان ھ ه خياب انی گوش دی و آلم رک، ايرلن ايی، فرانسوی، ت اجران ايتالي مھ

يانوس جاگذاشته. بتوانندآرزوھايشان را با مشروب ارزان قيمت مبادله کنند و آوازھای غمگين بخوانند ه پشت اق ھايی ک اد زن  ه ي قانه ب آوازھای عاش
 .بودند

 
بود. در اين دنيای مردانه، خشونت، الکل و کوکائين نقش مھمی داشتند م  ه ھ ھا نوعی رقص مردان سم. اما در کنار اين  ا ا که امروز آن را ب رقصی 

انگو ا ت نی و ي انگوی آرژانتي ودت ق ب ه متعل ای مردان ه دني ا ب ع تنھ ه آن موق ود ک يم، رقصی ب ر از االن می.  می شناس اوت ت ع کمی متف ه آن موق البت
ستان دو. رقصيدند د، دا يعنی به جای اين که يک زن و يک مرد بازو به بازوی ھم بدھند، دو مرد جدا از ھم می ايستادند و در نوعی حرکات باله مانن

 ).که اغلب به نبرد واقعی ختم می شد. ( مرد را که گرفتار نبردی مرگ فرجام شده اند به صورت نمادين اجرا می کردند
 

فاحشه. از بندرھای آمريکای التين سر در آوردند و کم کم وارد اين دنيای مردانه و تانگوی مرانه شدند -که بيشترشان فاحشه بودند –کمی بعد، زنان 
تعداد کم اين زنان به نسبت مردان متقاضی،. خانه ھا پر از زنان فرانسوی، ايتاليايی، اسپانيايی، لھستانی و آلمانی شد که برای کار از اروپا آمده بودند

ردان منتظر تشکيل داد ی از م وت را. صف ھای طويل ون و فل ار، ويول دگان گيت ان، نوازن دادن مشتريانش رای از دست ن ا ب ه ھ صاحبان فاحشه خان
د صيدند. استخدام کردند تا برای مردان در انتظار ساز بزنند و سرگرمشان کنن ھا می رق کی از فاحشه  ا ي تابی از. مشتريان ب ه باز رقص غمگينی ک

ان بدھد به آن پاي که می توانست  بود  يد  وع خورش ه. خاکستری سنگ فرش خيابان ھای گل آلود بوئنوس آيرس بود و تنھا طل بود ک انی  ين دوره زم ا
 .تانگو ، به دنيای شبانه تعلق داشت

 
حو ممکن ھترين ن به ب شان را  ھايی  ه تن د ک مھاجران اوليه و دھقانان فقير آرژانتينی برای فرار از احساسات و اميالشان موسيقی ای را گسترش دادن

تانگو رقص. تانگو از مرگ و سرنوشت ھای غرقه در درد سخن می گفت. ماتم تانگوی آن ھا فراتراز عشق ھای به وصال نرسيده بود. نشان می داد
 .رنج بود

 
* 

 
م،. ساختHappy togetherفيلمی به نام  1997 کارگردان معروف ھنگ کنگی در وای-ونگ کار ذکر فيل ين دو شخصيت م خاطر رابطه ی ب به 

ده. است"  سينمای تنھايی"شاھکار  Happy togetherبرای من اما .  قرار می دھندسينمای کوييرخيلی ھا دراولين دسته بندی آن را در  کم فيلمی دي
کرد. ام که با اين ظرافت از تنھايی آدم ھای واقعی بگويد باورش  شود  ام وجود ب با تم ته است، دو. آن قدر که  لم نھف نام في که در  دی  برخالف پوزخن

ند ھم فاصله دار د از  فر نيست. جوان ھنگ کنگی به ھمان اندازه که به ھم نزديک ان ن دو ن به ی خاص اي ودن تجر م ب ا ھ ن ب ايی در عي و اصال. تنھ
 .پارادوکس تنھايی در ھمين است که با اين که به ديگری نياز داری، بودن در کنار او و ديگران ممکن است گاه تنھايی ات را افزون کند

 
ه اگر ھنگ کنگ را.  از قضای روزگار گذارشان به آرژانتين افتادهپووينگ و اليوفای.  زبان شاعرانه ی سينما را می شناسدوای-ونگ کار جايی ک

درست مثل مھاجران بداقبالی که از بارانداز ھای گل آلود بوئنوس آيرس و کارگاه ھای بسته بندی گوشت اش. سر دنيای شان بگيريم، می شود ته دنيا
تارگاه استاليوفایاتفاقا يکی از شغل ھای موقت . سر درآوردند ئن. ، کار کردن در کارگاه بسته بندی گوشت و سردخانه کش که آدم مطم جا است  اين

اجریوای-ونگ کارمی شود  اخير در جوان مھ سال ت  به احتمال زياد تاريخچه ی تانگو را می دانسته و تاريخ تنھايی مھاجرين قرن نوزده را با صد 

مريم مؤمنی
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ر. پيوند بين زمان را ھم با تانگو برقرار کرده. ھنگ کنگی بازگو کرده است وزدھم فق رن ن يرس ق تانگوی محزونی که در فاحشه خانه ھای بوئنوس آ
ه  اختمانی ک ترک س روم و مش پزخانه ی مح يد، در آش ی کش ه تصوير م ج را ب ایو رن ناليوف ای بي رای دعواھ انی ب ب مک اقی در آن دارد و اغل  ات

فایمستاجرھا و صاحب خانه است، مأمنی می شود برای چند دقيقه خلوت و سکوت تنھايی؛ سکوتی انسانی که قدم ھای ھماھنگ   آنپووينگ و اليو
 .را می پيمايد و کاشی ھای کثيف آشپزخانه را با تانگو به تاريخ گره می زند

 
  تاريخ مختصر تانگو: مرجع تاريخی
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 ھايی در باب تنھايی پراکنده
 

 
 

تر اش اين است که غربال دست بگيرم و الکشان کنم و آن را که از ھمه ماناتر و الکی قاعده. آيد، پراکنده چيزھايی به ذھنم می»  تنھايی«گويم  وقتی می
م می. دھد بوی صداقت نمی. خورد حالم از اين کار به ھم می. است شاخ و برگ بدھم و بريزم روی کاغذ ا ھ ره ھمه را ب زم روی داي ين شلختگی. ري ا

م تناقض ظاھرا خيلی به ھم بی. شود ی تنھايی می جا، که عينا شلختگی خانه دست کم اين. ھا چيز چندان بدی نيست ايده ا ھ م ب ربط ھستند و بعضيشان ھ
 خب چه عيب دارد؟. دارند

 
می. تنھايی دروغی عجيب است؛ دروغی بيمارگون از تکرارش  نده است و ب چون آزاردھ ارگون است  شيم. کنيم بيم خودآزار با گار  خان را. ان ل  زب

 .ھای ديگر بخوری ؟ ھر جا باشی، کافی است دستت را دراز کنی تا تنھا نباشی و به آدم»...کافيه دستشو دراز کنه تا«ی  يادت ھست؛ آن تکه
 

ليقه خواھی و می آدمی را می. کس؟ تنھا نيستی تنھا ھستی؟ تنھا يا بی شد و نمی جويی که مطابق خواست و س قتی می. يابی ات با خری و و روی سيب ب
اد است ھا اين را می ام؟ چرا در مورد آدم گويی تنھا مانده ھا سيب ندارند، می فروش ميوه ه زي ليقه. گويی؟ آدم ک و س ثل آدم. ات است مشکل ت م م ھا را ھ
 .خواھی ھا سفارشی می ميوه

 
شب. ای ای؟ عجيب نيست؟ شايد در را چھارقفله کرده در دلت تنھا مانده بود او و از راه ديگر می گذشت آن زمان که  مد رو  با دعوت و. آ ا  ين روزھ ا

 .باور کن. آيند در باز و روی خوش ھم سخت به ديدن آدم می
 

دن آواز. تنھايی جای کشيدن است ه وقت خوان ده و صدا ب شی و عرب افتی می. درد و رنج و سيگار و نقا دام را ي به. کشی ھر ک م  م دست وھ گاھی ھ
 .اما اگر داشت، اولينش کشيدن بود. تنھايی آدابی ندارد. کشی مخمل خيال کسی می

 
م. اينم ھوس است. انداز بيايم خواھم چک بکشم و شلنگ می. ارزد؟ ارزان حساب کنيد اين چينی نازک تنھاييتان چند می. نرم و آھسته؟ ببخشيد دست ک

 .امروز
 

ه می. زنند ھا که می مانم زير دست و پای آن می. مانم تنھا می. بندند شان فلنگ را می شود ھمه وقت کتک خوردن که می يش خورم، می کتکم را ک روم پ
 .ام ھميشه تنھاخور بوده. خندم ھرھر می» .اومدی؟ تنھاخور«گويند  می. رفقايی که فلنگ را بستند. رفقا
 
 .کوفت. »دال خو کن به تنھايی ھاھاھاھاھاھاھاھا ھاھا ھاھا ھاھا ای جان«

 
شان چه نبودن ترو داری خفه می. تنھايی ھمان وحشت ديگران است؛ چه وحشت بودنشان و  وی م قتی ت شان و ا ھستی، از بودن ام و تنھ شوی از ازدح

 .کنی از نبودنشان شب در بيابان که احساس تنھايی می. ای وحشت کرده
 

 .»تنھايم نگذار. شالقم بزن«مرد 
 .»شالقم نزن. تنھايم بگذار«زن
 

با. (خواد نھصد سال خواد صد سال تنھايی باشه، می می. خواد مارکز نوشته باشتش، يا داستايوسکی می. م ُ◌ نخونده–اون کتاب. م ُ◌ نديده–من اون فيلم
 ).ادای احترام به کيوسک

 
 .به موال. باور کن. ملت تنھاای ھستيم ما

 
 )و ما ادراک ما اميُرسـِن؟. اين دو تا ھم تقديم به اميُرسـِن. (رد کن بياد. تنھا تنھا؟ ای ناقال

 
مردم از يک متر به ھم –گويند و العھدة علی الراوی  البته می –در اروپا . کنيم و ھميشه ھم دادمان از تنھايی بلند است ما توی دل و دماغ ھم دست می

بد ياد. ھای کسی نباشد تنھا ھستی اند اگر دستت تا آرنج توی روده انگار يادمان داده. اندازند ی تنھايی راه نمی شوند و ھيچ ھم ضجه مويه تر نمی نزديک

مستعارنما
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 نه؟. اند داده
 

داند که بعدش خبری ھست؟ نيست؟ کسی می! ببينم. مانم ببينم چه طور است اما منتظر می. آيند است يا نه دانم خوش نمی. شايد مرگ اولين تنھايی است
 

ايی می –کنيم  ھمين جنگ ھشت ساله که معموال از يادش و نامش فرار می –در جنگ  ی احساس تنھ خر خيل ه يکی دو روز آ .کرده فرماندھی بوده ک
بعد ھم که کارش. اند خودش را لوس کرده گفته ش و توی دلشان می اند به خنديده احتماال می. گفته روزی من ديگر در اين دنيا نيست می. خورده غذا نمی

ه ته و ب خبر داش ه فالنی  ن ک د می تمام شد احتماال ھمه از اي الم غيب خبر داده بودن د ش از ع ساده. گوين ما موضوع  ن حرف ا کالک. ھا است تر از اي
شان را او و لشکرش يک جور طعمه بوده. اند تا عراق بخوردش بينی که تنھاش گذاشته عمليات را که پھن کنی می کار خود گران جايی ديگر  اند تا دي

 .کنند
 

 .کلينت ايستوود جوان
 

رق نمی. ھر کدام را. خواھی بفھمی تنھايی چيست، يک رمان از ھاينريش بل بخوان اگر می ی ف د خيل ھم نگفت«من . کن مه  يک کل تا  ح»  و ح را ترجي
 .دھم می
 

 .کنند که تنھاييش را نبينی اش می دسته. تنھای تنھا. نرگس گياھی است ھرمافروديت
 

تو نيست باز ھستی و اين دوست، ھمجنس خوار، گربه خدا، يھودی، فقير، الل، زن، مرد، بچه، ترسو، گياه تو سياه، شيعه، بی ل  ھا. جا ھيچ کس مث تو تن
 .ھستی

 
. گذارد تنھا باشم ھا است نمی آن عوضی توی آينه سال
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 ھيچکس تنھا نيست
 

 
 
تم«ی  رسد اين جمله به نظر می. شود کنند تنھا ھستند منحصر نمی ای که گمان می ھای ويژه تنھايی ھر چه باشد به آدم*   ا ھس ھر چيز»  من تنھ بيش از 

له را. ی حاضر بودن در ھر طبقه پرداخت شود آنکه لزوما ھزينه ی طبقات اجتماعی بی ای است برای رفت و آمد ميان ھمه گذرنامه ن جم تی اي من وق
وه«رسد  ھا به ذھنم می شنوم جوابی در اين مايه می ام قھ ھم موھ ضافه وزن ای سوخته است و دوست دختر پسردايی که چی؟ من  لو ا م دوازده کي ام ھ
 ».دارد

 
د و بگذريم از اينھايی که دو کتاب نيچه را به ترجمه. آوردھای بشری است رحم کردن يکی از بزرگترين دست. نبايد بيرحم بود*   ده ان ی اشوری خوان

کنيد با اکثريت گويم اگر احساس می فقط می. کنم توصيه نمی من کسی را به بيرحمی . است) تر سکسی(تر ای کنند اگر بيرحم به نظر برسند نيچه فکر می
ه. رسد ھای حق عليه باطل تنھا به نظر نمی ی يک ھمجنسگرا در جبھه ھيچکس به اندازه. ھمراه نيستيد اقليت خودتان را کشف کنيد جای نال م ب اما او ھ

چيزی»  من تنھا ھستم«انکار اين شناخت و کوفتن بر طبل . تواند بداند که متعلق به اقليتی است که بايد نسبت به آن شناخت پيدا کند کردن از تنھايی می
 .اش نيست جز ھمان سماجت جبلی بشر برای حفظ نادانی

 
. ھيچکس تنھا نيست. حق با ھمراه اول است* 
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 دست آخر
 

 
 

يعنی تا يک گريه درست و حسابی و.  است ھر شب، قبل از خوابيدن گريه کند از دختر کوچکمان که عادت کرده. شود داستان از دخترمان شروع می
د و اشک د نکن تنی ھای زالل و دوست بلن ه داش د اش ھم ال است بخواب د، مح زان نکن اغش را آوي ن و. ی صورتش را خيس و آب دم نی م ا، يع ه م البت

ادتی دارد. ايم ھای سوزناک شبانه عادت کرده مادرش، يعنی کسی که مادر است و من ھم که در حقيقت پدرم، ديگر به اين گريه ن ع ما چني له، دختر  ب
ه، ھای شب و حتی گاھی پيش می ھا تا نيمه گاھی وقت. ھمين دختر کوچک و ملوس ما. ديگر ده روی کاناپ طور لمي ان  آيد که تا نزديک صبح، من ھم

ز ی نمايش زده به تلويزيون يا صفحه کنم تا بخوانمش و مادرش، ھمان طور زل تر باھاش بازی می با کتابی که بيش ھر چي ه ھر حال  ا ب امپيوتر ي گر ک
انيم و منتظر می ديگری، منتظر می ه م چ بھان ا ھي م، ام از ھ انيم و ب دا نمی  م ا پي وی م ردن کوچول ه ک رای گري ه ای ب ن ديگر چيزی است ک ود و اي ش

يا مثالً اين»  نکن«تواند اتفاقی خيلی ساده و کوچک باشد؛ مثالً يک  اين بھانه می. کند اعصابمان را خرد می ان  ه دخترکم د ب تن بلن که ھرچه سعی گف
ه بيش کند اما ھميشه مھم گريه ھای اتاق باال ببرد و نق و نق می تواند ماشين چھارچرخ کوچکش را از پله کند نمی می ی تر وقت ای است ک اً خيل ھا اتفاق

سئله کشيم و البته اگر رخ ندھد و ما ھم ديگر حوصله ھم کوتاه است و ھميشه ما انتظارش را می ه م مان از اين ھمه طول کشيدنش سر برود، اصالً ھم
من از آن اما نه، نمی... شوم من کاری کنم که که مجبور می که کاری کنيم که يعنی، اين جاست که اگر رخ ندھد آيا اين اين ه  خواھم اين طور جلوه کند ک

ا کنم که اگر کم ھا فکر می خواھم اين طور باشد و حتی گاھی وقت مسئوليت و خشن ھستم، نمی پدرھای خودخواه و بی ھم ب شم آن  ته با تر خشونت داش
ه ای که ھنوز در واقع ھر را از بر تشخيص نمی شکفته کودک تازه ن نکت دن اي شبانه، فھمان دھد و حتی اين را که ممکن است معنای اين کتک خوردن 

ين فکر را باشد که بايد به روند به خواب رفتنش تسريعی بدھد و خوب نيست که تا اين وقت شب بيدار بماند و خيلی بھتر است که ماليم تر باشم ولی ا
مان را از توانم از سرم بيرون کنم که به ھر حال خيلی از شب ھم نمی که دخترک يل است  ن قب ايی از اي ا برخوردھ ه ي ھا ھمان توگوشی محکم و پدران

ه اين طور ھم می. دھد گيرش شده، نجات می خوابی مفرطی که گريبان بی تی مشغول گري توان فکر کرد که شايد حتی در او تأثير بدی بجا نگذارد و وق
بش ھای ھميشگی پيش از خواب است که اين بار، به لطف اندکی خشونت پدرانه کردن، ھمان گريه کردن اق قل شايد در اعم ی من به وجود آمده، حتی 
م باشد می که حاال يعنی ھميشه می من ھ دردان  ايد ق حتی ش له  ه، ب رايش گرفت اق قلب توان حس کرد که حاال بغضی سنگين ف کرد در اعم حس  توان 

ان ضجه زدن ای ھم ه کردن و درست در اثن ه کردن کوچکش وقتی که ببيند و اگر بتواند، درک کند که درست در ھمين گري ه ھا و گري ھايش است ک
ته واب، آرام آرام، بال فرش م ی خ انش را روی چش رم و مھرب ف و ن ای ظري ته ھ ذارد و پلک اش می ھای خس رم و گ فيد و کوچک و ن از و س ای ن ھ

ه را در تر می مرطوبش را سنگين و سنگين رود و خان از ب خواب ن ه  ا آن خرگوش عروسکی ب مادرش ي شوند و در آغوش  ته  ت، بس ا در نھاي د ت کن
ادرش، ھميشه چشم ما، من و م شه فکر می سکوتی فرو ببرد که  فرا انتظار آن ھستيم و ھمي غاز  ه در آ يم ک ی دار ھم و خوب ی کارھای م ه خيل کنيم ک

م بازی را بخواني اب آخر  ه کت رسيدن آن سکوت، مشغولشان بشويم و مثالً ھر دو کنار ھم روی تخت دراز بکشيم و زير نور قرمز چراغ خواب، ادام
ل را و سر که شش ماه است ھمان طور، نصفه و نيمه روی تاقی باالی تختمان مانده است و من، ديالوگ ال کالو و ن ھای ھم و نک را بخوانم و او م

ه خواندن شرح صحنه ی برنام م کل ه ھا با ھ ی وقت است ک ال، خيل ھر ح به  يم و  قاتی کن م  ا ھ ه چيز را ب عه ھم ھر دف ھی  ھم  سر  م و آخر  ريزی کني
ه رھا خوابد، ديگر ھمان ايم و ھميشه اين طور بوده است و دخترمان ھم که می اش را نداريم يا شايد وقتش را نکرده حوصله اه است ک شش م اب  جا کت

تر تحمل بار را راحت توانيم فکر کنيم و من، تا بتوانم اين سکوت مرگ رود که تقريباً به ھيچ چيز نمی مان سر می بينيم آن قدر حوصله شده است و می
ين ای که ھرچند تنھايی نشينم تا بتوانم از تنھايی بازيافته روم روی صندلی می کنم، می ا ا ای دونفره است و ھنوز باز ھم تنھايی ناب و مطلق نيست و ب

تواند باشد که حرف می زير و کم تر است به تنھايی و شايد اصالً بشود گفت که فرقی با تنھايی مطلق ندارد، چون زنم آن قدر سربه ھمه يک قدم نزديک
ھم می شود که نمی گفتم که از اين تنھايی اما نمی ھا و بله، می شود حس نکرد و از اين حرف اصالً وجودش را می شود پيچد و نمی شود و ھمه چيز در 

ی. شود داستان از تنھايی ما شروع می«شود يعنی  جاست که داستان دوباره از نو شروع می و اين ھم ب ا  ست ب که ھفت سال ا از تنھايی من و ھمسرم 
وان ھايش پر از اشک می بيند، چشم کنيم و ھمسرم ھر وقت کودکی را می ای داشته باشيم و پدرمادری کنيم، زندگی می که بچه آن شود و من ھرچه در ت

ھا مالل است و مالل چه در نھايت می ام و اما باز ھم ھميشه مأيوس و نااميد و آن گذارم و خيلی کارھا کرده داری دادن به او می دارم برای دل ند، تن ما
من شود گفت تعطيلی ھايی کوچک و می ھا سربندی ی اين و البته با ھمه چيز  ع سرکش و  يده طب که در حقيقت زاي ناپذيری ھم داريم که مشغولمان بکند 

ته است که ھمين توضيح دادن بی د خواس ه نوعی، ھرچن که ب يال  ند او وقفه و با آب و تاب داستان کودکی باشد پرورانده در خ ی ھمسرم است و ھرچ
باال شوم در خالل اين چيزھا، خوشش نمی ھا و شايد بتوان گفت کارھايی که من مرتکبشان می گاھی از بعضی حرف ه  مدنش ب آيد و البته اين خوش نيا
سکوتی دل انداختن ابرويی شانه ه و بھت ای يا به ھر حال ھر چيزی مثالً  ه می خوران لی می آميز خاتم طور ک به  ما  بد ا ن يا ن باشم و از اي توانم مطمئ

رده اطمينان خودم احساس خرسندی و باکفايتی و لياقت کنم که بله، می ه او را راضی ک مه توانم مطمئن باشم ک بداخالقی ام و ھ دعنقی ی  ھايی را ھا و ب
جه کنم و وقتی به او می که در طول زندگی دارم جبران می دعنقی گويم که ببين، به ھر حال نتي مان ب ن خوشی ی ھ ايی است و ھمي ن چيزھ ھايی ھا ھمي
که می ام و کودکی را برای تو می است که حاال برايت فراھم کرده چيزی  ثالً در آن  ته خوانمش از آن خشونت خوانم و م نه واقعی دارم و الب ھای پدرا

و بيش می سندی، در آن ادا و اطوارھای بی تر می فھمی که گرچه کار من آن طور که ت ندکی خشن از آب در پ يت ا شايد در نھا مزه و خنک نيست و 
ه می ات را با چيزھايی که برايت می ناخورده کنم تا آن مادری ناب و دست بيايد اما به ھر حال اين کار را ھميشه می ايی ک کنم، کامل گويم و مثالً کارھ
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ه خودم می ی بازيگوش را برايت آن طور که تو می کنم و اين دخترک دوساله طور ک ان  با آن خرگوش عروسکی کوچک و ھم ا خواھی  ا ب خواھم ت
ان چشم ايی آن طرف ھم ه ج ه ب ه ھميش ار و مبھمی ک اه می ھای ت ه آن نگ ه ب يزی ک ر از چ ه ت ل طلب يره است، مث نی، خ و ک ه جل انوس ک د دقي ھای عھ
مان آدم اند و می نشسته استادشان می و نشستن ھ ان حالت دوزان الی و گرچه توان گفت دوزانو، جلو من بنشينی يعنی در حالتی درست شبيه ھم ھای خي

م می از ھ من ب رده باشی،  حتی سيگاری روشن ک ه حاال و ھرچند که پا روی پا انداخته باشی و  ا، روب ر ران پ و، دست ب که دوزان مت  مراد بين روی 
که می ھايت ھم گوش شده باشند تا ھيچ کلمه ای و انگار چشم وشيخت نشسته ان من  ه دھ شی ب رود، زل زده با ان ای از دستت ن ه ھم چيزی را ک خوانم 

دازه ام و خودم ھم، انکار که نمی وقفه نوشته يک ساعت پيش، با عجله و تند وبی به ان ه  د ن قع نوشتنش ھرچن م در مو ی در توانم بکنم، خودم ھ تو ول ی 
ته گناه که مدام گريه می ام از آفرينش اين کودک معصوم و بی ھمان لذت تو و آويخته به ھمان احساس شعف و سرمستی تو لذت برده دام نوش د و م ام کن

دی و اخم چيزھايی را تا آن کاغذھا سياه شوند و بياورم و بعد، جلوت بنشينم و ھمه تو ھی بخن ه و  به جمل له  م اش را نکته به نکته و جم يت را در ھ ھا
قدر يا ھی دلت بسوزد برای آن کودک در خيال که در دامنت گذاشته»  آخی«کنی گاھی و ھی گاھی بگويی  موس و آن  قد ر مل خودت آن  ول  به ق ام و 

ھا ای در کار نيست و کلمه ات را فراموش کنی و يادت برود که در واقع بچه ملوس و آن قدر باورکردنی و خوب که برای لحظاتی ھمه سکوت زندگی
رای ات می که روی سر بچه ھايت را به خيال اين برايت مجسم شوند و حتی دست تو ب اه  چيز و از نگ مه  کشی ھی تکان بدھی و من خالص بشوم از ھ

ی اين د، بگوي دا کن ن لحظات کش پي ا اي و ت ه لحظاتی و ت د جمل ن چن اره بخوان و م ا را دوب ه عقب برمی ج و می ای ب ردم و ت ه، آن گ ی ن ه گوي ا را ک ج
به ھا باال ببرد، آن اش را از پله خواھد چھارچرخه می غذھا را جا ا و ھی کا م و بگويم کج شيطنت کن ه جا را بخوان تو را به خدا و من  م و مثالً ک جا کن

ته ای و لنگ کنم و تو ھی ھمان طور که دوزانو روی کاناپه نشسته پيدايش نمی م انداخ و ھايت را ھم در عين حال روی ھ که ت يت بجھی  ای، روی پاھا
م نمی م ھر چه کن چيز را جور را به خدا بخوان ديگر و من باألخره شروع کنم به خواندن و اما چه کن ه  بار ھم ن  ه اي شم ک دجنس نبا در ب ين ق توانم ا

ه حتی ممکن ديگری بخوانم و مثالً دختر را پسر کنم و پسرمان را اصالً بازيگوش و ملوس نخوانم و اصالً مثالً از اولش که می م بل شروع کن خواھم 
ا پسرمان شروع می«: است بخوانم اين طور بخوانم يعنی از ھمان اولش اين طور باشد که با اين. شود داستان ب ه  ان ک سر کوچکم اله پ  است، که دوس

وم بايستی و و تو نگذاری ادامه... گويند اين نوعی فلج ناشناخته است و بايد برای عالجش تواند راه برود و دکترھا می ھنوز نمی اش را و بلند شوی جل
طور ای نيستی که با ضربه ی معصوم و معتاد به گريه من به زور بنشانمت سر جايت به زور ضرب و اما تو ديگر دختربچه ن  ی من اصالً مشکلت اي

قاه ات به نيست که خوابيدن باشد و بلکه چيزی که در تو ھست اين است که حالت چھره اه  يرم و ق م را بگ کلی عوض شده و ديگر به ھيچ چيز و من دل
دتی ھمان بخندم و چشم مان طور ھی م د خشمناک و انگار ھايم از شدت خنده خيس شود و تو ھی چيزی نگويی و ھ حالتی الب با  ستی  من باي و  ا جل ج

ده ن خن ا بي شل«: ھايم بگويم بخواھی بگويی قرارمان اين نبوده است و من بفھمم اما به روی خودم نياورم و ھی م ازک و الغر و  قدر ن ايش آن  وپاھ
ای شاگردی کج ه پ م و خنگ می باشد که ھميشه مجبور باشيم و تو ھی باز بايستی و من انگار پير و مرادی باشم که چوب فلک را ب لذت فھ زنم، ھی 

ده ببرم و بخندم و تو ناگھان ديگر ھيچ وقت ننشينی و اين بار ديگر برای ھميشه بلند شوی و ريسمان وت دورت پيچي تار عنکب ثل  ه م از ھای مرا ک ام ب
ه ناپذير که در تو نمی ای خلل کنی و پرت کنی توی صورتم و با اراده ن رفتنت ک روی و در اي طرف در ب ه  کنی و ب دانم از کجا پيدا شده، به من پشت 

طرف رود جلو، تو ھم ھی می گردد عقب و باز می کشد و ھی برمی شود و ھی طول می ھای فورماليستی کالسيک تکرار می ھی به سبک فيلم روی به 
ا در تر باز می در و ھی باز از کمی عقب م ي دی و من فکر کن در محکم ببن سرت آن ق روی جلو و در اين رفتنت، ھمه چيز را ول کنی و در را پشت 

شتم ه دا نش الزم باشد ک وانم بگويم اگر گفت تی نت ه آخر چرا وق ھر حال ک ه  م ب واقع اين طور باشد که آن قدر محکم بسته باشی در را که من فکر کن
سته شوخی و يعنی اين در را نبند و حتی قبل از آن بايد بگويم که نرو اصالً اين گر در را ب و دي ما ت تازه اگر مجال جا را ترک نکن اين طوری ا ای و 

سته شدن در ای در را که انگار دِر يک کلبه فکر کردن به چيزی را داشته باشم که تو آن قدر محکم بسته ی متروک و پوسيده باشد، ھمه چيز يعنی با ب
ه ه دِر کلب ار ک ان انگ نی ھم يز يع ه چ ان ھم دن در چن ده ش ا کوبي تر ب ارت بھ ه عب يده و ب تروک و پوس ياه و ی م ک و س ی تاري اق جنگل ای در اعم

ه از سنگ تراشيده ای باشد و انگار دری باشد که با ميخ خودنديده به انسان ا و چوب ھايی که بشر اولي ه لوالھ ده باشد ب ده ش م از شان و کوبي به ھ ھای کل
ند ای ھمه ی از يادرفته چيان گرسنه ھا باشد که زغال سنگ شده باشند و معدن ی درختانی باشد که اجدادشان ھم حتی مدت تنه رده باش اش را استخراج ک

سته شدن و در يکی از ھمان اولين کشتی ا ب ين طور باشد، ب ه ا ھای بخار سوخته شده باشد و خاکسترش در آب ھفت دريا رھا شده باشد و بله انگار ک
د دخترک¬ی اس و اساس آن خانه کوچکمان بايد در ھم بريزد انگار و تو ھم درھم در و به ھم کوبيده شدنش انگار ھمه بريزی و ديگر نباشی و مانن

که ی بازيگوش نابود شوی و جز ھمان کلماتی نباشی که تو را ھم نوشته دوساله شم  ا کسی با که تنھ شد  اند و جوھر و کاغذ باشی و ديگر فقط مردی با
ن تواند دوباره شروع  شود می تواند بله و داستان دوباره شروع می جا نشسته باشم و داستان حتی می از گوشت و استخوان و پوست اين شود داستان و اي

رای. شود داستان از من شروع می«. ام و نه کودکی ام و نه ھيچ گاه زنی داشته ی اين اتاق نشسته شود که تنھا، گوشه بار با منی شروع می ه ب منی ک از 
ن فرار از تنھايی آشوبناکم، گاه ھمسری برای خودم به خيالم بياورم و گاھی کودکی و ھر از گاھی بخوانم چيزھايی را که نوشته ام برای خودم اما با اي

سرکرد و فھمم که ممکن است ھمه چيز را نابود شود و به ھمه با يک اشاره و يک کلمه و يک خط ممکن است می الی  با چيزھای خي کلی ديگر نتوان 
ه ی واقعی و نيم فقط يک سماور کھنه ه روی نيم د روی اجاق واقعی کوچکی ک ی سوخته و ھميشه روشن آن گوشه بمان تاق، يعن ی لخت کف واقعی ا

اق واقعی جا روی موکت سبزرنگی واقعی که نيمه ی واقعی و اين خورده  و ترک گرفته ھای کھنه و گردوخاک  روی موزاييک ی ديگر کف مرطوب ات
تر است و ديگر ھيچ چيز نباشد و ام نزديک  مرا پوشانده، يک صندلی واقعی و يک ميز کوچک واقعی باشد که حاال از ھمه چيز به من و تنھايی واقعی

ر شايد اگ د  ھد بتوان ر بخوا ھيچ چيز نبوده است و ھمه چيز از ميان برود و من بمانم و اين تنھايی نامکتوب به تصورنيامدنی و فکر کنم که اگر يک نف
د و بتواند بخواھد ھر کاری که می تواند بکند يعنی اگر بخواھد و بعد، فقط چيزی نماند و مدام فکر کنم به چيزھای مختلفی که ممکن است کسی بخواھ

ھايی ی متروک جنگلی را چه طور می که آن دِر کلبه ام زمانی و اين چيزھايی که خودم خواسته باره تن تا دو عنی اين توانم دوباره به ھم بکوبم  که ام را ي
نم ای که و خانواده کنم و آروزی داشتن دختربچه که ھيچ کس را مالقات نمی کنم اين تنھايی و اين ھميشه خيال می قاتی ک ای و ناگھان ھمه چيز را با ھم 
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چيز نيست که به دری نياز داشته باشم و تخته و ديگر نتوانم چيزی بگويم و ناگھان بدون اين يچ  ای، فقط چون اطرافم آن قدر خالی است و درحقيقت ھ
ن ی من ھم حتی شايد بتواند ھمه ريخته ھم جز اين انديشه که شايد حتی ھمين چيزھای کمی که باقی مانده است ھم، يعنی ھمين تنھايی آشفته و به اش ھمي

چيزی ده،  ه ش م ک ضرب ھ ه زور و  فته و مغشوش دارد و ھرشب ب چيزی نباشد که حاال ھست بلکه شايد حاصل فکر و خيال کسی باشد که ذھنی آش
ه ھاست که مدام سرشان توی کتابشان است و کتاب را ھم بيش  برای گفتن دارد و اصالً از ھمان آدم ن ب دن و اي تا خوان د  رفتن دارن تر برای در دست گ

ھر ای بخوابند و از آن آدم کشند تا بتوانند چندلحظه ای را پيش می کنار، ھر شب قضيه که دخترش  شد  حتی ممکن است آدمی با ھا شايد باشد و اصالً 
ش ه آدم خيال چيزی ک ھر  ا  نی ب شده يع شب تا گريه نکند، به خواب نرود و بله اين طور عادت کرده باشد که ھر شب الزم باشد حتماً به ھر شکلی که 

از را بکند، الزم باشد تا نزديکی انی ب ظر بم ھای صبح ھم يعنی که شده و حتی تا وقتی که ديگر ھوا روشن شود منتظر بمانی و ھيچ اتفاقی نيفتد و منت
کش د دختربچه و منتظر بمانی تا اگر الزم باشد حتی تا وقتی که صدای  ه دار و بلن که حاال ھم يه ای را بشنوی  کرده و ديگر خرگوش ی گر ھايش را 

ه چشم ی خواب، بال عروسکی را بغل کرده و فرشته د ھرچه را از ھای نرم و لطيفش را ب که بخواھ چيز ھر کسی  ه  از و مرطوبش را در ھم ھای ن
که رسد، مشارکت کند و ھمه چيز را در ھم دست ندھد تا شبی در داستانی که به پايان نمی يد چيزی را  يد و بگو ريخته و آشفته رھا کند و بگويد و بگو

ه اگر باشد بتواند دليلی باشد بر اين ده و ب ده و درمان ن طور مان که ھمه چيز به ھر حال ھرچه باشد يعنی حتی اگر نشود تصورش را کرد بله حتماً ھمي
 ... ھر حال زمانی تمام خواھد شد 
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 مترسک
 

 
 

ھدِف يک مترسک َرماندِن پرندگان
زمينی ست که در آن کاشته شده، از قطعه

آورترين نقّاشی ھم اّما حتّا دلھره
.براِی مجذوب کردِن ناظران آنجا ست

]باتای[

  

 

***  

ايی می بیـ  وـ  ھاِی گاه از مياِن نمادھايی که داللت لِت تنھ ه حا ال گاھی ب رائن ِ مث د، در مترسک ق البی وجود دارد  کنن ی و ج ه. زدن وِن بسياری او را ب مت
ِ آلود، سياه، دروغين و زائد، و ھم به شکل ِ واسطه اند؛ ھم به صورِت موجوديتی وھم ھاِی مختلف تصوير کرده شکل فرينش د؛ نوعی آ ای مفيد و کارآم

ا دست از دور، ما او را در حالی می. انگيز غريب و خيال ِت او را بينيم که ب تادن، ماھي اّدِی ايس ِت غيرع ن حال تاده و ھمي صاف، ايس مِت  از و قا ھاِی ب
ه يک. پذير کرده است مان تشخيص مان معلوم و وجودش را برای برای د ک ه اين شکل و شمايل، دروِن مزرعه، بايد براِی پرندگان آدمی را تداعی کن تن

ه. حراست از زمين را به عھده گرفته ندارد. او با دسِت خالی در زمين فرورفت نی  سيار مع ياِت ب حیِ  او جزئ ظره. در طّرا يا من مه  ا يک مجّس ای او ب
ترين شب ھم در دِل ظلمانی. اش چندان دقيق نيست؛ گاھی دو چشم است و يک دھان و گاھی ھم يک بينی اجزاِی چھره. نواز فرق دارد پرداخته و چشم
خاصای  به منظوری خاص و براِی نقطه. دارد اند برنمی کند، و حتّا چشم از جايی که او را گذاشته اش را ترک نمی کشد، مکان اش نمی دست از وظيفه

تقرارش را می اعيانه محل ِ اس ده و س اخته ش د س ايی ِ او ست سخت. پاي آورِد تنھ ه می. کوشی ِ مترسک ھم د، چون اش را ترک نمی جای«: دانيم ک کن
ا می اش آن اّما مگر مترسک چيست؟ تجّسِد دانشِ  ما از کالغ و چشم»  .مکثی جاودان: کوشی ِ يک ناتوان سخت. تواند نمی ه م ه ب و مگر. نگرد جور ک

اودان«ھا را در  کدام کالغ ما آدم شد و کالغ»  مکثی ج ناموفّق با کرِد مترسک  گر عمل ھی شود، ا ه شکست منت اجرا ب ن م ناخته است؟ اگر اي ھا بازش
ر و دوش ّا روِی بَ ا حت ـ گستاخانه مقابل ِ چشم، ي نه قار ته و پيروزمندا شانه اش نشس يا ن د، آ ه برگيرن د و دان ما قار کنن ه  براِی آن نيست ک ِی خوشايندی 

که. خطر است موجوداتی متحّرک و پويا ھستيم و کالغ اين وجِه تمايزِ  ما و مترسک را بازشناخته است؟ مترسک کامالً بی ان چيزی ست  ن ھم و اي
 فھميم؟ فھمد؟ ما چطور نمی کالغ چطور نمی. ِی مترسک رازی ھست که کالغ نبايد به آن پی ببرد درباره. کالغ نبايد بفھمد

 
ِی ذھن ِ کالغ ديدن، يا ذھن ِ کالغ را ھمچون انعکاسی از حيوانيِت رخوتناک و زمخِت ذھن ِ خود به حساب آوردن؟ مترسک چيست؟ خود را در آينه

 
ازِی يک ق ِ بازمصّورس دگان؛ از طري دِن پرن ھنر ِ َرمان کالغ،  ياِل  ه خ مترسک ھنر ِ بازنمايی ِ تعذيب است، ھنر ِ ترساندِن کالغ از طريق ِ رسوخ ب

انه ربط؛ مترسک ھيچ آسيبی به کالغ نمی ِی بی ِی ناخوشايند و پرت کردِن آن تجربه به يک زمينه تجربه ا برخی نش که رسانَد، اّم ھا حاکی از آن است 
ه اين. رسانَد می م ک ظار داري د يا الاقل بھتر است، و ما از کالغ انت بامّزه. طور فکر کن اق ِ  ين طريق اتّف د ای می از ا کر: افت اِی مترسک ف به ج کالغ 
شته در واقع، مترسک فقط آنجا ـ ھست، بی). انگارد که مترسک فکر کرده است کند و می کالغ فکر می(کند  می آنکه قصدی و خيالی براِی ترساندن دا
ناموس ِ مزرعه ھا خيال می کند که کالغ اّما کسی که او را آنجا گذاشته خيال می. باشد عّدياِن  به مت اندن  سيب رس راِی آ يالی دارد ب ه مترسک خ .کنند ک

دن. ربِط مترسک به آدم فقط اين است که آدم او را آنجا نصب کرده با دي ه  ارويی ِ محتوم اش کالغ ربِط مترسک به کالغ اين است ک اِد روي ا ھا ي شان ب
 .ھا آزاد اَند کالغ. ھا ست تصميم با خوِد کالغ. مترسک فقط يک پيام است؛ يک خط و نشان. افتند، اگر که خواھاِن دانه اَند انسان می

 
شد ـ کيست ما ُگم می کرد،. کنيم که مخاطِب اصلیِ  ھنری ـ که مترسک با سؤال مطرح  يک  لِب  ئله را در قا ن مس شود اي بارِت ديگر، اگر ب ه ع يا ب

ميثم صدر
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ی قدر بی توان پرسيد؛ چرا اين موجوِد َرماننده و ھولناک اين می ست؟ ب ده ا ظاھر ش شته،  آزارِی مترسک را آزار و ژوليده، ھمچو ژوليدگی ِ يک سرگ
ن ر ت که ب ده و گشادی  ند می اش کرده آن لباس ِ ژن د ا ا، از شکل، از جھت. گوي اس، از ج د، از لب خود بخواھ سھم ِ  در ِ  به ق گار فقط  به. ان سرش رو 

تان خورشيد است و آغوش ارگر ِ بی اش باز، ھمچو اسيری تسليم که دس ا ک يال و بی اش را گشوده، ي ه ھر دو دست خ ه چيزی ک طرف، ب اش را از دو 
ه ه داده است تخت ِت سرش تکي ردن. الوار ِ پش رده گ ب بُ ه عق رده و ب ج ک ی ک ازيگوش. اش را کم يطان و ب اِه ش ِ نگ لح ه ص ی ست ب ار دعوت اش انگ
بازيگوش. فريبـ  وـ  شيله بی ِک  أِت يک دلق ه ھي دکی دستکاری، ب با ان ه  ه دوردست، ک گاھی اوقات ھم لبخندی به لب دارد و چشمانی درشت و خيره ب

قک(آيد  درمی يادآورِی مصائِب يک دل ی، يک کولی ست، يک آواره). و باز اِی سالمِت اخالق ا معيارھ ه، ب ِ ِی دوست خالصه ک ليم شتنی، يک تس دا
براِی کالغ ِی يک عارِف دوره کسی او را به چھره. ِی متواضع محض، يک شوريده شد گرد ساخته تا  ّی ِ يک دشمن با عجيب نيست اگر فکر. ھا تجل
روند ِی زندگی شد، به اين خيال می اش قرار گرفت و جزئی از بدنه که به تناوب در متن گيرند، و پس از اين ای را به کار می نشانه: کنند که واقعی ست

ده او آزمون. کنند اش را باور می کم ُکل و کم»  .چيزی در اين مترسک واقعی ست! بله«: که سر گذران گری از  ھايی ھستند کالغ. ھا را يکی پس از دي
 اند، انسان چرا او را باور نکند؟ که او را باور کرده

 
قط کالغ به ھايی را می مترسک چيست؟ کالبدی که ف ه تجر اند ک شاينِد مرگ ترس ِد انسانی را ِی ناخو ا انسان، اقتضاِی ترسيدن از کالب له ب شان در مقاب

 .دارد
 
 اند؟ اش را گرفته، يا فقط آنانی که شاھِد اين ُمردن بوده گيرند، يا فقط ھمانی که ُمرده درس شان درس می ھا از تعذيِب رفقای ِی کالغ ھمه
 

اِد فرھيختگی و چيزفھمی ِ کالغ ا، ترس از مترسک نم ظر ِ م وه قاعدتاً در ن حال، جل ان  ه در ھم ق از نادانی ھا ست، و البت خوب است. شان ای عمي
د بترسی چيز باي چه  ن دو خوب است. بترسی، اّما اين نيز خوب است که بدانی از  يبی از اي ا، واقعيت ترک ی، و درِک: در نظر ِ م درِک چيز ِ بيرون

 .نمايد، و گاه ھرگز ترکيبی که حتّا براِی خوِد ما ھم به سختی رخ می. ضرورِت چيز ِ بيرونی
 
ستن ھا البته چيزھايی پيش اين ار بستن نيست ھا دانايی اين. پاافتاده است، اّما فقط به لحاِظ دان به ک راِی  ھم مترسک. ھايی ب باز  ماجرا،  ن  کن، در اي لي

ه. ھا را در عمل بياوَرد تنھا او ست که قادر بوده تا اين دانستن. ای دارد شخصيِت ويژه ھر لحظه، او می. در او اين به کار بستن تماميت يافت ند در  توا
ند ترين درنگ، خود و ضرورِت موقعيت کم بی ناخت بچي ن ش براِی مدت. اش را شناسايی کند و راھبردش را مطابق ِ اي زمانی طوالنی گول او ھرگز 
تباه نمی وقت مثل ِ کالغ مثالً ھيچ(خوَرد  نمی ھر ُرخدادی). گيرد ھا، يک مترسک را با يک آدم ِ واقعی، يا آن آدمی که قصِد آزارشان را دارد، اش در 

ير می ِی يک ھنرمنِد چيره که تأثير ِ مستقيمی روِی او داشته باشد، آگاھی ِ او به شيوه انی می دست به نرمی تغي د و او ھم ين کن د، و بد د باش ه باي شود ک
ه دست می سان، احتماالً خشنودِی عميقی از مقام و موقعيت ار بگذارد کس نمی ھيچ. آورد اش ب ثالً او را سر ِ ک يا م د،  به در کن يدان  ند او را از م .توا

ستاده، فقط ھا می و کالغ. شان محفوظ اَند ھا در غالف دانند مادامی که کالغی روِی مترسک ننشسته، دانه ھا می آدم دانند مادامی که آن آدم آنجا قرص اي
د طعم را با خود حمل می ِی تازه و خوش آرزوِی دانه ازه. کنن ع، ب کاری نمی در واق چ  با مترسک ھي ه  ان ھست ک رد ای از زم به ھر. توان ک چون او 

ھر دو مخاطِب او  نشانه. کند دھد و از اين طريق ھمه را باخبر می تغييری واکنشی سريع نشان می راِی  راِی) کالغ و انسان(ھاِی اين دانايی ب جايی ب
رده است اش را به سبِب مکاِن قرارگيری ھاِی عملیِ  دانش ِی نشانه مترسک ھمه. گذاَرد مسامحه باقی نمی ه. اش تثبيت ک امِ  انسان ب انجی ِ پي د مي او باي
دارد ھا نيز به خانه نمی ماند؛ حتّا شب رساِن حضور ِ انسان؛ پس ھميشه در مزرعه می کالغ باشد، پيام ماِد. رود؛ کار ِ ديگری ن د ن حال، باي ان  و در ھم

ره و وضعيِت ظاھری يری در چھ چ تغي دا نمی تفّکر ِ راکِد کالغ باشد؛ پس ھي ير نمی شود؛ حرکت نمی اش پي د، پ ته نمی کن غذا شود، خس شود، آب و 
د نمی د. خواھ بانی باش ّرد را پاس ا ھر تم وده، ت ا ب ه آنج ار ھميش ن خوانش. انگ ا ھمي ه مترسک را ب انی ک زِد کس اھوی ن انگی ِ م ن دوگ اِی مرسوم اي ھ

ه سرعت ضرورِت بازشناخته اند، به او اين اجازه را داده تا تغيير ِ مناسباِت جاری، به راحتی حضورِ  او را متأثّر کند، به نحوی که به نظر برسد، ب
 . بندد کند و ھمان موقع آن را به کار می فضا را درک می

 
چيز ھيچ. ِی مستقيمی به خودش ندارد چرا نباشد؟ او قلباً يک نماد يا يک عمل ِ نمادين است، و ھيچ اشاره. بگذاريد بگوييم که مترسک يک پيامبر است

ين بزرگ. خواھد چيز براِی خودش نمی ھيچ. از خودش ندارد ته؟ و مگر ا براِی خود خواس امبر چيزی  ِت تاريخی کدام پي يل ِ حقانيّ وده ترين دل شان نب
 است؟

 
د با خود می د«: گوين ايی بکن ه احساس ِ تنھ سته است ک ايی است»  .باي اِد تنھ ياری، مترسک نم زِد بس ع، ن اد. و در واق به ي ام  ط آن ھنگ مترسک را فق

 .آورند که در مکانی ـ ترک شده باشند می
 

ه بی يالی می خودش را ب يک سر خ د و  دتر میـ  وـ  زن ن ِ مجاورش بلن اِه زمي ندترين گي ستد گردن از بل ه می. اي ست ک اری  ترين ک شود از او، و از آن بھ
ق. اش انتظار داشت گرانه غرور ِ ميانجی د، درِک عمي الِه ولی حتّا اگر خودش ھم نخواھد چيزی بروز بدھ شگی و آن ک ِد ھمي ا آن لبخن ھايی، ب اش از تن

 .ھا بُزدايد گرد را از خاطره تواند رنج ِ ھميشگی ِ يک کولی ِ دوره کند و ھرگز نمی سعی می. آيد حصيری و آن آغوش ِ باز جور درنمی
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 .گيرند شادِی او را بَدل از ُغّصه می. روزگار، روزگار ِ انحراف است
 

يرون می ِی داس، پيونِد آخرين ساقه را با زمين تصديق می ھنگامی که واپسين ضربه اه و پوشال ب ارِ  کالغ از گوشِ  مترسک ک وِک منق د، ن .کشد کن
دن تصوير ِ حقيقی: يابد مترسک شکل و سيمايی تازه می. شود سوراخ و در ھم ريخته میـ  اش سوراخ جاِی تن جابه لِف ب قاِط مخت ه در ن الِکی ک اش تر ِ س

ه دگرديسی می در واپسين لحظه، شکل ِ مطلوِب او اين. ای براِی به نمايش گذاشتن دارد و ھنوز ھمان خنده را بر لب اندرونه بد گون ا: يا ه ب آشتی ِ ھم
دارد ھمه؛ آشتی ِ زمين با کالغ، آشتیِ  کالغ با مترسک و سرانجام، متالشی شدن سيم وجود ن راِی تق گر چيزی ب ه دي در واپسين لحظه،. اش، جايی ک

 . ِی محبوِب تنھايان جا ست آن مدينه شود، به جای چونان جدايی ِ محض؛ اين ِی محبوِب مترسک به جايی ھمچون نيستی ِ محض بدل می مدينه
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 فروپاشی آرام يک زيبايی محض
 

 
 

م کردم روزی يا چمی ھيچ فکر نمی ه واضح و روشن ادراک کن کر نمی. دانم شبی برسد که تنھايی را آن ھم د آن ھيچ ف ھنی بتوان در کردم مفھومی ذ ق
 .اش بدھم اش توی حياط خلوت و نشان اش را بگيرم و ببرم  اگر کسی ازم بپرسد تنھايی چيست بتوانم دست عينی شود که در آن لحظه

نی، رفتارھا و واکنش ديده. ترکم امان، احساس کردم دارم از درون می بعد از دو ساعت فشار روانی بی ع نگرا ھای خاص خودش ايد که ھر کس موق
افتد به جان يکی می. گيرد يکی سردرد می. کند  حلقه می يکی موھايش را با انگشت اشاره. رود ی قالی ورمی يکی با ريشه. جود يکی ناخن می. را دارد

ه نفس طور مواقع از من سرمی رفتاری که اين. غذا موالً ب که مع ن است  ديد می نفس می زند اي ه در. کنم افتم و احساس تھوع ش يد ک انم متوجه باش گم
 .آورد درازمدت بالھای بدی سر آدم مي

ه(اش اين است که مجبور نيستم برايتان تعريف کنم چه اتفاقی باعث شده بود آن فشار عجيب و غريب را تجربه کنم  خوبی ود البت م نب بارم ھ )که اولين 
د داد برد قضيه در ذھن شما نخواھد کرد و تازه ذھن چون به ھر حال ھيچ کمکی به پيش خب راستش. تان را به جھاتی که ھيچ مايل نيستم سوق خواھ

تم  قد نيس له. خالصه! من زياد ھم به مرگ مؤلف معت م نشستم روی پ ردم و رفت نم ک وت پالتوم را ت اط خل ردم. ھای خيس حي اه ک چيز. اطراف را نگ
م فقط رنگ آسمان گل. ای نيست که زل بزنی بھش حسابی ی اتاقی مثالً کنار نرفته يا درخت درست پرده. ای نبود ديدنی قتی ھ ود و و شده ب شنگی  بھی ق

يد تر از آنچه بود به نظر می کردم سير ھا نگاه می ھای سفيد دور حياط خانه که به نرده ان. رس ق می طور بی کمی ھم شيدم و حرکت نشستم، نفس عمي ک
سوزش چشم. کردم ام را تماشا می ابر تنفس ورم سرما  بود ھای قرمز و مت رده  وی جيب. ام را بيشتر ک م ت ردم ببين ه دست ک التو چيزی ھست ک ھای پ
ند تا کليد که دوتا دوتا شبيه ھم 4با . کليدم بود فقط دسته. ام کند يا نه سرگرم ود بيش از حد کسل. ا تم. کننده ب وی جيب گذاش تم. اش ت ھتر نيس يچ ب دم ھ .دي
ردم سيگارکشيدن. کردم باالخره جوری بايد سرم را گرم می يک ر. انگشت اشاره و وسط از دست راستم را به ھم چسباندم و شروع ک ودم تاثي نيده ب ش

ً  ابر نفس. طور مواقع دارد اين ايد اگر کسی از فاصله. رسيد  واقعی به نظر می ھايم ھم که بود و جريان نسبتا اه می يعنی ش سبی نگ يد کرد نمی ی منا فھم
کردم. خيال بی. ھايم از بخار، خيس شده بودند انگشت. سيگاری در کار نيست تم خاموشش  ای راس رای مصنوعی. کنار پ ردم ب ان، سعی ک نبودن جري

وار، چشم. ای نيست بعد ديدم چاره. دچار سرگيجه ھم بشوم که تقريباً موفق ھم شدم ه دي بيدم ب اِل چس يک فرکت ه ساختن  ردم ب شروع ک ستم و  ھايم را ب
ی کاری که گاھی انجام. نظم و رندوم بی.) رسد اش فرکتال باشد اما اسم ديگری ھم به ذھنم نمی البته مطمئن نيستم اسم( مدتی وقت اش داده بودم و بعد از 

ال و اين دانم که می البته می. ھايم را باز کرده بودم فرکتال توی ذھنم را برای چند ثانيه در قالب نوری محو مقابلم ديده بودم چشم د خي ا گويي طور چيزھ
ال چرخان و اش را باز می اش ھم ھمان موقعی است که آدم چشم  شايد فکر کنيد کيف. اما به ھر حال ھر چه بود ديدنی بود و خوشايند. بوده کند و فرکت

که حسابی فرکتال شنويد لذت اصلی بيند اما اگر از من می  می اش را پيش رويش رقصان و کرده اش وقتی است  ه و تودرت ا تان را فرب د ب يد و ھی داري ا
شه«گوييد  می. »نه نه«گويد  و بعد يکی سريع می»  باز کنم چشمم رو يا نه ؟«رويد که  خودتان کلنجار می ه»  باشه با به ترش می و فرب د، و فر تر، و کني

د و حوصله»  نه يکم ديگه يکم ديگه«گويد  و باز يکی می»  باز کنم ديگه«گوييد  تر، و می فربه ه کني تان و اين سير ادامه دارد تا باالخره بر آن يکی غلب
رار از فکری. کنند ام می ھمين لحظات گاھی کوتاه و گاھی بلندند که به اين کار وسوسه. سر برود و باقی قضيه برای ف ه  ود ک ار ب ين ب ما اول شب ا آن 
ه درد اين کردن يکی ھايم و در حين فربه  پناه برده بودم به فرکتال ع نمی شان بودم که يکھو فھميدم لعنتی انگار ھيچ ب دوم. خورد طور مواق ل رن .اش الاق

اد قدر پرقدرت و تازه که انگار ھر بار از نو اتفاق می شد، آن بار از اول مرور می کردم ازش فرار کنم يک چون در ھر انحنا، جريانی که سعی می .افت
د اش می شان انجام  ھا اغلب موقع حل مشکالت کاری که آدم(کنم  دارم ھمان يکی را ھم چند تا می. ديدم فايده ندارد ه آن کيف کلنجارش.) دھن ين شد ک ا

ندارم. دردنخور روی دستم ماند نيمه و به فقط يک فرکتال نصفه. ھم ھيچ سراغم نيامد اً راه گريزی  گار واقع دم ان ند ھايم ھمان چشم. دي سته بود .طور ب
ر تکه ھای سرخ از سرمايم را ؟ يا ابرھای سنگين و يک  دست کردم که چه ببينم ؟ بازشان می خدا يک اب شتنی ی دوست تکه دستی که محض رضای  دا

بود ی اصلِی قضيه اما، درست ھمين ی پايينی را ؟ نکته ی ھمسايه زده ھای جوانه ی پياز شد ؟ يا جعبه شان پيدا نمی ھم توي ا  ه دادم. ج ه يل ن لحظه ک ھمي
تم»  !ھی پسرررر «اختيار و بلند گفتم  ام را ديدم و بی ی پيش چشم ھايم را در انتظار ھيچ، باز کردم و صحنه ھا و چشم روی پله اش انگار و طوری گف

شده باشد ترين پديده بخش يکی کنارم نشسته باشد و يکھو الھام ان ظاھر  ره مثالً بچه. ی عالم جلويم ه ک يايی ای ک وی دست ی جغراف اش اش را طوری ت
که توصيه يا چمی. گردد خانه اش دارد برمی  اسپايدرمن رنگی ی رنگی ء جھان است و با آن کوله ترين شی گرفته انگار که نفيس ايی،  ين چيزھ دانم، چن

ود وجه الھام ھيچ کنم زياد بھشان فکر نکنيد چون اگر بزند و روزی جلويتان ظاھر شوند ديگر به می د ب ه روبه و می. بخش نخواھن يد چيزی ک م پرس روي
ا آن تکه ھای دنيا تکه تک آدم انگار از دل تک. گويم که تنھايی ديدم چی بود؟ می د ب رده باش ھوس ک د  ھايش را جمع کرده باشد و به ھم دوخته باشد و بع
شان گل و گياه نو ای که مامان گاھی بھار اگر حال داشته باشد توی ھای خالی نشسته بود روی گلدان. اش، سری ھم به من بزند کننده شمايل نو و مبھوت

وه شده درست روی ھمان شيلنگ حلقه. گذاردشان توی پاسيو و حاال آن گوشه روی ھم تلنبار شده بودند کارد و می می سايه ی قھ که زن ھم نازکی  ی ای 
اط خلوت را آب شان را می ساله 5پايينی، ھمان که پيازھايش جوانه زده بودند، روزھايی که شوھرش پسر  د پاشی می برد پارک، باھاش حي لعنتی. کن

ه رنگ درست ھمان واری ک ه دي ود ب ه داده ب ود و تکي ته ب ا نشس رف ج اران و ب ود يکی از آن خاکستری اش از ب ده ب دام، ش نھايت ھای چرک و بی  م
ل آن حضور طور، چسبيده به ديوار و ولو روی پله ھمان. من ھم که خب. کننده افسرده ودم و در مقاب ده ب ل پارچه  يک ِھا، خيره مان ته در مقاب ام، ی نشس

ندگی نقص به نظر می بس که آن لحظه کامل و بی. تک مفاھيم را شاھد بودم افول تک وی ز ردم ت ن ک ن  ام انگار ھيچ رسيد يقي ا ت ن دو ت :وقت جز ھمي

ناشناس
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ھايی نشسته جای. غايب اند يا نيمه  ھا يا غايب بوده باقی تن. ، ھيچ تنی حضور نداشته»تنھايی«و »  خود« که حاال تن وده  ايی ب مان ج ھم درست ھ .شان 
کامال. ايم تِن تنھايی ھمديگر شايد بشود گفت فقط لباس چيزی را  ا  تاً از دست می ًھمين است که وقتی کسی ي ا موق خأل دھيم احساس می  ي يک  ا  کنيم ب

رده ھای پيشين ھم، لمس ھمان حسی که در تمام رنج. ھايم داشتم ھمان حالی که پيش از بازکردن چشم(با قسمتی از تنھايی   ايم، عريان مواجه شده اش ک
ام رنج ھفت ا و بعد ھم در يک واکنِش شايد غريزی، وجودمان را در لفافه.) بودم به ن می ی  ايی پيچ  با تنھ ا  ان. درچشم نشويم  چشم کنيم ت ماً در جري حت

ه رنجی که از تنھايی می. ھای خيلی خوب زندگی است ھستيد که اندوه يکی از سرگرمی تی برھن ل وارد بريم، ھمان دستی است که وق ايم و کسی ناغاف
خودم يادم افتاد به اولين روزھای بلوغ که برھنگی. زده بيھوده و شتاب. مان بپوشاند دود تا تن برھنه  طرف و آن طرف می شود اين اتاق می ام در مقابل 

ا می. رسيد ھم ناخوشايند به نظر می ال، زيب مد کل قضيه به نظرم مضحک و در عين ح دم می. آ جا،. الکی. خندي ايی، آن تِن تنھ ودم از نشس خوشحال ب
ان غياب ِاز داشتن. ھا از نشستِن خودم، روی پله. مصرف حياط خلوت ھای بی روی گلدان ا ھم ه، ب امالً ناآگاھان شته  رنج  او که به طرزی ک آورش، گذا

 .بود آنجا باشم
دھم. لرزم ديدم دارم می تم. سعی نکردم علتی جز آنچه داشت بھش نسبت ب رف، و من داش بل از ب شِب ق ی سرد، از آن سردھای  ود، خيل ھوا سرد ب

ه. جا نشسته ھمان. گذارد برود دانستم فعالً نمی می. لرزيدم می تم روی پل تم نشس م و برگش رای خودم ريخت وان چای ب م يک لي ن. ھا بلند شدم رفت در ھمي
اری ازم احساس می. کشيدم آرام نفس می. تھوع نداشتم. گيری بھتر شده بود ام به طرز چشم ی کوتاه، ناخوشی فاصله مورد خاص، ديگر ک کردم در آن 

رای کسی بگويم چون بدون با خودم گفتم شايد ھرگز نبايد قضيه. بردم ساخته نيست و از اين موضوع رنِج کاھنده اما مطبوعی می شک ی امشب را ب
ھرچند. بختی محض يک واقعيِت تام بود، برخاسته از يک نگون. مانتال نام خواھد گرفت يعنی چيزی که دقيقاً ھيچ نسبتی با آن نداشت  سانتی يک توھم
 .بُريد سوتی که گاه از سرما می.  زدن آملی را با سوت La Disputeشروع کرده بودم . اش ديگر ھيچ برايم مھم نخواھد بود ديدم نام
ا بی نوک انگشت. شد ام بخار بلند می از چای ند و خون ب زون می ھايم از سرما ترک خورده بود اد حل را ي ه ھميشه م دی خاصی ک يارھا قي ندازد از ش ا

ی به. زد بيرون م ه، آن رو وز برھن ايی، ھن ود تنھ ته ب ظر. رو نشس گار منت ه. ان با در حجل گار عروسی زي سربچه. ان ه از گوشه من ؟ پ ان، ای ک ای پنھ
 . کند فروپاشی آرام يک زيبايِی محض را تماشا می
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 مانی در تاريکی می
 

 
 

ا جلو می روسری له ات را که سر خورده روی موھ اريکی پ اال می کشی و از ت چه"از   روی، ھا ب ز خوب ب سبزی و سکوت  !"ھای عزي بوی قرمه 
   .شود آيد و ميھمان مرد می گذری تا برسی به طبقه خودت، خودت، مرد ھمسايه، و زنی که گاھی می می

د ای شيرينی، کيسه می دانی، دستھای زن ھميشه پر است، گاھی گل، گاھی جعبه زرگ خري را را در راه  .ھای کوچک و ب گر م رم ا د چنان گ له ببين پ
 .رسد کليد خانه را دارد و گاھی حتا زودتر از مرد می  .کند انگار سالھاست ھمسايه ايم پرسی می احوال

راش صدای  .اش يک نوار نور پيداست از زير در خانه  .دارد ات می به روی خانه او، نگه جا، رو تراش ھمان صدای ِخرِخر ريش پشت صدای ريش ت
 .شود صدا خفه و زير می  .گيری سمت در شوی و گوش ات را می دھی روی لب، خم می دندانھا را فشار می  .شنوی گنگ و دور موسيقی را ھم می

 . تراشد، کمی باالتر از سيب آدم اين صدا را می شناسم سرش را گرفته باال و دارد زير گلو را می 
  .زند ، و بشکن می"ھنوز عشق منی مثل ھميشه"خواند   و مرد می شود تراش قطع می صدای ريش. بری جلوتر بندی و سرت را می چشمھايت را می

شنيدن صدايش آورد که موقع دردھای ماھانه حلقه می صدايش قشنگ نيست، اما جوان است، و گرمی و سنگينی دو دست را يادم می ر شکمم،  د زي ش
 . کند، انگار سنگ نمک مک زده باشم دھان را شور می

 . کشی بر لبھا زبانت را می
مان پلکھای آورد، ايستاده پای پنجره، رو به مرد با لبخندی، شبيه خنده زنی را به يادم می. حتا بوی عطر را ھم حس کنم، سرد و تلخ  آدمھای مست، ھ

رد ھمين ھا پيداست، م ه از فاصله لب دانھا ک رايش حرف می سنگين و فرو افتاده و سفيدی خطی دن ه ب وا تکان طور ک ستھايش را در ھ د د د تن د، تن زن
اره برمی شود سرش را می ای کامل تبديل می دھد، وسط حرفھای مرد، لبخند کوچک زن به خنده می ه جلو خم گردد و ھمين برد عقب، دوب ه ب طور ک
 .چسباند به سينه او اش را می گيرد و پيشانی روند در فضا، می شود، دستھای مرد را که مثل دو بال باال و پايين می می
می کشی و آرام که صدايی نيايد در را باز می آيی عقب، ھول ھول کليد را از جيبت بيرون می می. خورد به در سرت می. تَق و، و پشت کنی و  روی ت

 . شود کشد و باز می دِر خانه مرد جيغ می. ايستی در گوش می
 .بايد روغن چرخ خياطی بريزد بر لوالھا، فراوان، آنقدر که صدايشان غرق شود در روغن

يی می شنوی می صدای بسته شدن در خانه مرد را که می ه آ ِل روب شينی روی مب اه نمی. روی آشپزخانه ن يوار نگ ده روی د اب عکس مان به به ق کنی، 
 .خندند، انگار به تو، که جا مانده ای پشت دوربين ، به آنھا که دارند می شده و دو دختر کوچک را محکم بغل کرده تصوير مرد، که جلوی ماشين خم

ادم گاھی به آن. گاھی به آنچه به يادم آمده نگاه می کنم اما چيزی به ياد نمی آورم. حاال ديگر مطمئنم نگاه نکردن ھيچ ربطی به ازياد بردن ندارد چه ي
شتند ھر سه  .کنم که ازياد ببرم ھست نگاه نمی تی تکه تايی مثالً من که دوست نداشتم آنھا دوست دا تم وق ط دوست داش سنگ شان، من فق ھای کوچک 
شان خنديدند، دھانشان را که باز می اندازند گوشه لپشان، ھی ببوسمشان، دخترھا ريز ريز می نمک را می ل نخی سقف و کف دھان د آب دھن مث کردن

و  .کردم آن طرف طرف صورتشان حمله می سنگ را ھی از اين لپ به آن لپ می انداختند و من از اين  .گرفت بازيشان می  .کرد را به ھم وصل می
من دوست نداشتم او دوست داشت من فقط دوست داشتم وقتی سنگ در دھانش است جايی خلوت گيرش بياورم و لبھايش  .رفتند از خنده آنھا ريسه می

 .را ببوسم
   .دراز کشيدی کف سرد زمين و انقدر مک زدی که باال آوردی  .دوست نداشتی اما ھمه سنگ نمکھا را خوردی اولين شبی که تنھا به خانه آمدی

   .انگار بخواھی چيزی را برانی ازخود. دھی کشی درھم و دست راستت را چند بار جلوی صورتت تکان می ابروھا را می
 .رود وقتی چيز ديگری نيست برای به ياد آوردن يادم نمی

 .مانی ھای مبل و منتظر می گذاری روی دسته آوری پايين، می بعد دستھا را می. کنی دور انگشتان لرزان دست راست آن يکی دستت را حلقه می 
يده می روی پنجره آشپزخانه من است، چراغ اتاق ام درست روبه می دانی، پنجره اتاق خواب ھمسايه ورش پاش که ھست ن شود خواب اگر روشن باشد 

ل  .بينم که حاال خالی است آن وقت اگر از پنجره نگاه کنم از پشت پرده تصوير تاری از تخت می  .کند سو و آشپزخانه مرا روشن می اين روزھايی مث
شوند با صدای  و قاتی می شکنند ھا را می آيند، سکوت پله تند باال می ھای بلند را بشنوم که تند تک پاشنه نشينم تا صدای تک جا روی مبل می امروز ھمين

شود و گاھی صدای زن، صدای خنده ريز جرينگ کليدھا، و صدای دری که گاھی قبل از ورود کليد به قفل باز می ھای نايلونی و جرينگ چخ بسته چخ
ل از پله و ديگر نمی شود جمعشان کرد شود در راه ھای شکر پاشيده می و نرمش که مثل دانه شيده، قب يی ک شديد روی الم و آ ا ت ، يا حرفی مثالً سالم ب

ر می اينکه برود تو و لوالھا جيغ بکشند، يا صدای مرد، جواب آن سالم، يا خنده ضا پ ه ف رم است ک قدر گ وی شکر اش، که صدا ندارد اما آن شود از ب
 .سوخته
 .روی سمت پنجره آشپزخانه شوی می بلند می

 ...دھد دانی، نه ھميشه گاھی، مثل حاال که باد افتاده در دل پرده و تابش می می 
رق نشيند روی تخت و مرد آن دستش را که در دست زن نيست می آيد به اتاق خواب، می بينی زن می می  و می. برد سمت ديوار، سمت کليد ب نی و ت ما

 .در تاريکی
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ه خواستم مثلن اين اولش می. ھنوز كه ھيچ به ھيچه. ی فان در مورد تنھايی بنويسم ی ساختارشكنانه كنم يه نوشته س دارم سعی می يه ھفته جوری بگم ك
بودن ديگران محتوای كلمه، نبودن ديگران رو ايجاب می. ھـا تـن –تـنـھـا . شه چيز با يه پارادوكس لينگوئيستيك شروع می آره، ھمه ه،  كنه و شكل كلم

ولی از خودم. ی عادالنه كه نه سيخ بسوزه نه كباب، اينه كه تنھايی اصلن ربطی به بودن و نبودن ديگران نداره و اينا رو كه كنار ھم بذاريم نتيجه. رو
كج، كج. در حد دوم راھنمايی. ای بود حرفم كه كليشه خجالت كشيدم بس ج،  ز و. بعدش خواستم يه متن بنويسم و توش ھی بگم ك لی ري د آخرش خي بع

ا احساسی می. ھا بنويسيد تنھا ی كج شاد بنويسم كه آره، در متن باال به جای ھمه ھوم ھندسی ي چ مف ه خودی خود ھي ای خواستم اون وسط بگم كه كج ب
ه. شه چون يه چيز نسبيه كه در رابطه با يه چيز راست تعريف می. نداره م، ممكن خارج كني ولی در مقابل، دو تا چيز كج وقتی اون راسته رو از كادر 

ی؟ رو از. فقط كج نباشه. تونه ھم موازی باشه ھم عمود كه حاال راست، می. نسبت به ھم كاملن راست باشن خوشبختانه خيلی زود سوال حياتی كـه چـ
وه بعدش فكر كردم يه چيز اوربان و جوون. خودم پرسيدم و رفتم آب بخورم ی و قھ ه دختر آب ساندويچی و ي ودم  ته ب لن رف ه مث سند بنويسم ك د پ ای اوم

لوار رو بخره و فروشنده. داخل و من سريع فھميدم كه بدجوری تنھاس ه ش قتی رفت نی و ن يع چون خشتك شلوارش حسابی رفته بود الی كوونش و اي
ه بھش بگه اوه،  بوده ك گه گفته وای گلم، فيت فيتـتـه، ھيشكی ن ه ا تم ك ستنی شرط بس ه ب با خودم سر ي شلوارت افتضاحه و رو ھمون حساب  كوون 

داره بس ارا ن ن ك سه اي افی وا ال وقت ك طور نرم ا ب كرده، چون آدم تنھ چيز  ھا  سر زانو تا  د از شلوارش رو در بياره موھای پاش رو حداكثر  كه باي
و آخر قصه ھم مثلن باھاش عروسی كنم يا اقلن توی يه جايی مثه جمشيديه، دست تو دست ھم، از كادر. ای سيمانی به آسمانی سيمانی خيره بشه پنجره

وون ی جنگل ی داخلی اداره ولی چون نوشته رو قراره واسه نشريه. ی خوبی ھم بود خداييش ايده. خارج بشيم تم، اساسن صحبت از ك بانی مالير بفرس
ظه. تر از عرفه يه مقدار چرب ه محاف ن ھم كه اصلن اي و استحاله شدم  ردم يھ ن مملكت كی ولی بعدش كه اين رو پاره ك ه و اصلن اي كاری واسه چي

طرف آدم ھمين شد كه لونه. خواد درست بشه می گه  شون رو پيدا كردم و بحث رو كشوندم به عورگاصم و اينكه چطور بالفاصله بعد از عورگاصم، ا
كه توی اون لحظات نياز بس. كن و ايناس شه كرد بـيـل و آسفالت صاف بخواد حرفای رمانتيك بزنه، يا اساسن اگه بخواد حرف بزنه، تنھا كاری كه می

ه گشنگی ودن رو ب ا ب ايی منشاء فيزيولوژيك داره و تنھ به تنھ از  ه ني يرم ك به تنھايی ھست و نياز به سكوت و خالء و نه و فاصله ھست، و نتيجه بگ
ام، ی بيست ساله تشبيه كنم و تنھا نبودن رو به پرخوری و بعد برای ھمه ان از اطع د و كريم ھای جھان مانيفست صادر كنم كه لئيمان از طعام لذت برن

خطرترين راه اينه كه يكی از شعرايی رو كه سالھا قبل واسه ولی چون تئوری فنی و سنگينی بود، دنبالش نكردم و ديدم بی. و از تنھا بودن ونگ نزنيد
و لنگ لنگان،/ ام كه از موازات جنون گريخته/ ام با نبودن تو، و تنھايی من مثلثی: مثلن اين تيكه رو. كنی برای يه دختری گفته بودم بنويسم خودشيرين
مدفونم من در آوار لحظه/ كشد ام، بوف نابالغی تير می و در كمرگاه جمجمه/ كند ھای صدايم آه تكثير می در شرق/ شوم رقيق می يده/ ھای لزج  ام، و فھم

م سرطان نيست درھا ھ ايی آنق ه چيزی/ تنھ اری موذيان ه نمی ست، بيم د ای، ك ير می/ كش ط زمينگ تری، َو دور فق د، َو خاكس ه رو. كن ن تيك ن اي ا مثل :ي
نه/ اند ی پيشانی رسيده و به دروازه/ اند در سياھرگانم فرو رفته/ اند ھا، در دستم النه كرده  موريانه زرگ می موريا لی، و می ھا ب د شوند و اھ م/ مانن و من

ه خواستم نوشته منتھا چون می. روم، به سادگی كنم، و می ام را رھا می يا حواس پنجگانه/ مانم شوم و می كه يا چوب می شه، ن چ با نه كي يك باشه،  م نه ف
خورن  به درد ب ازی می(كليشه، نه كرتاسه، و عالوه بر اون ھمون شعرا ممكنه يه روزی دوباره  ده چشمك ن جا گوين د در اين سراغ چيزای)زن م  ، رفت

ا اين. مقوالت خيلی بزرگ و مھمی به ذھنم رسيد در رابطه با تنھايی. ديگه ی، ي ا مثلن از لحاظ سرگشتگی انسان مدرن در كربالی فردگراي كه چرا م
ته گيم فال گرفتن، ولی اسم اصلی ی ورق می ھای يك نفره به بازی ما بس بودن  ا  ه تنھ ا ب ه ش سـولـيـتـره كه يعنی تنھا تنھا، و آيا سرنوشت م س؟ حتی ي

اق می ودن دندوناشون رو داستان عشقی بامزه نوشتم كه توی اتاق انتظار يه دندونپزشكی اتف ده ب كه اوم اال  د و ب تا جوون خوش ق به دو  جع  اد، را افت
خوام ھمين حرفايی كه برات گفتم رو يه جوری آال گارسونی كنم و بفرستم می. تا االن ديگه دستم برات رو شده. ولی خب، بازی بسه. تاكسيدرمی كنن

كه يادم رفت اون وسطا يه گريزی بزنم به صد مثلن اين. لنگه البته يه مقدار ھنوز چفت و بستش می. براشون، به عنوان يه متن نامعناگرای فيلم در فيلم
حتی پشت. كه تو، تو خودت خيلی وقته كه رفتی يا مـُردی يا گم شدی و اين. سال تنھايی و بيگانه ا  ودی، ي ته ب تو شايد فقط توی تاكسی پشت سرم نشس

ينه من فقط می. ھا مھم ھم نيست. چراغ قرمز توی تاكسی بغلی بودی ه بش بودم ك ه دوم شخص  ال ي سم و دنب ون اول شخص بنوي خواستم اينا رو از زب
كردم. ولی، حاال كه اينجايی بد ھم نيست اگه يه كم از خودت بگی. جلوم يا پشت سرم شوخی  ا،  كار نيست. ترش نكن باب ين ھمه. اصلن تويی در  ی ا

د می كنم و اون رفته دوش بگيره، ولی می گذره كه به ھيچی فكر نمی  ای داره از ذھنم می حرفا توی اين ده پونزده دقيقه ه الب باالی دونم ك خواد موھای 
يه ه ساالد الو ه ب خوردم، بلك يه بستنی ن ا  نزدم زانوش رو چيز كنه و عين خيالش ھم نيست كه من از صبح تا حاال نه تنھ م ناخنك  يش ھ سه روز پ .ی 

 .كنه گشنمه و اين كبابا داره يخ می
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گيريم. بايد که تنھا َسر کند –کمينه صفِت خداوندگاری  –خداونِد سزاواِر پرستش . دانستيمش خداوند تنھاست؛ چون اگر چنين نبود سزاوار پرستش نمی
ه می د؛ چگون ر از او باش ا برت و او ي ته کسی کف ِد شايس رد؟ خداون تيد و از او اطاعت ک دايی را پرس ن خ وان چني تش، تنھاست ت ِق. ی پرس اِل مطل کم

ايی را واجب می خداوندی وِد اوست؛ شايسته. سازد ست که چنين تنھ سزاوار خ ا  ايی تنھ ا تنھ که دست امّ ال: شود خوِش عواطف نمی ی او  ه کم چراک
م می ش حک ی  مطلق ر خلل د از ھ م خداون د تصّور کني واطفش  –کن ه ع د –از آن جمل بّرا باش ا را . م وش نيست  –م دی کف ه اح دايی ک اِت خ –مخلوق

ات بری می احساس د مان راھ ج می: کن دوھگين می رن ريم و ان ران درد می ب ان و ديگ ويم؛ از درِد خودم يم؛ برمی ش وبيم و دست کش ويش و آش خوِش تش
ه نگرانی مان را با او تقسيم کنيم و دردمان را تسکين دھيم و کسی را می خواری بايد باشد که رنج پس غم. ريزيم نگرانی، اشک می دل مان را خواھيم ک

 .تنھايی برای ما بندياِن احساسات دشوار است. بزدايد
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د خداوند تنھاست و تنھا اوست که می ه کن ون تجرب ی در اکن ی و ابدی. تواند بيرون از زمان، جھان را چون کلّ ه ازل ا اوست ک بوده و تنھ ست؛ ھميشه 
ياِر َسرمدی از جمله مثالً نمی-خداونِد نا. ی پرستش نخواھد بود ست؛ چون جز اين، شايسته خداونِد تنھا سرمدی. مانَد ھماره می تواند بين علم خود و اخت

نِد شايسته. ھای مختار نيست چنين خدايی سزاوار مقام معبوديّت انسان. آفرينندگانش صلح ايجاد کند ان و ی پرستش، سرمدی خداو خارج از زم ست و 
يا آورده: جا تنھاست آن ه دن ا آورده نه ب ه دني ه کسی را ب ندش و ن ا سزاواِر خود اوست؛ شايسته. ا ايی تنھ ا تنھ ان برش نمی امّ که زم ر ی او  گذرد؛ پي
انيم –مخلوقاِت مختاِر خداونِد تنھای سرمدی  –ما . ميرد شود و نمی نمی ا می: دربنِد زم دمان به دني تاب نمی. آورن ايی  آوريم؛ نوجوانيم و کودکيم و تنھ

ا می ھا که به دنيامان آورده جوييم؛ در ميانسالی آن خواھيم برای رھايی از تنھايی؛ جوانيم و ھمدم می دوستی می د و کسانی را می اند از دني م رون خواھي
انمان دور مان را پر می مان تنھايی مانده شويم و دوستاِن اندک خوارمان شوند؛ پير می مان دھند و غم داری که دل کنند و در آِن مرگ، آرزومان است کس

 .آيد مند دشوار می- ھای زمان تنھايی بر ما انسان. و برمان باشند
 
3-  

ه. داند چه در زمان درسْت می دان به تنھايی تماِم آن تواِن ھمه خداونِد صمِد ھمه. دان است خداونْد تنھاست و تنھا اوست که ھمه دان و خداوندگاِر تنھا، ھم
ته ن شايس الِم است؛ چون جز اي تيمش ی پرستش نمی ع ه. دانس ه ھم دی ک ه ذّره ی آن خداون د و ب اً درست است، ندان ان منطق چه ای از آن چه را در زم

ا سزاواِر ھم. دانيش تنھاست و شريکی ندارد دان در ھمه خداوندگاِر ھمه. نادرست است معتقد باشد، سزاوار عبادت نيست ايی تنھ ی. اوست اّما تنھ خداي
دان مخلوقاِت خداونِد ھمه –دل دارد؟ ما  ای از ياراِن يک آيند؟ چه نيازی به دسته فکران به چه کارش می که اعتقادش فرای علمش نيست، گروھی از ھم

اِن پس، گروھی از دوستاِن ھم. معتقديم و ايمان داريم –بی آگاھی و علم  –دانيم و به ماورای آن  اندکی می: وابسته به اعتقاداتمان ھستيم – زبان و مؤمن
به خواھيم تا دسته دل می يک ايی نشسته و  ا در عرِش کبري وْد تنھ ه خ يم ک بات کن ندی اث ه خداو ان را ب ان و اعتقادم د، ايم م در مسجد و معب جمعی با ھ
ه جمعی، در طواف کعبه يا در عشای ربّانی به وحدانيّت، ھمه دسته. چه معتقد است، علم دارد ھرآن قرار می توانی، سرمديّت و ھم ند ا کنيم و دانی خداو

اِن. داشتيم شايد اگر که تنھا بوديم، حتّا به خدا ھم اعتقاد نمی. زنيم تر باشد، پرشورتر اعتقادمان را فرياد می مان افزون ھرقدر عّده تنھايی، برای ما مؤمن
 .خداوند دشوار است

 
4- 

ار و ھم. ست تنھايی سزاواِر ذاِت خداوندی از و ي ده فکر و غم بی شريک و انب ند زيبن دی را خوار زيستن، ھرچ دگاِن چنان خداون ما بن گار،  ی پرورد
 .سخت دشوار است

 
 ماِه ھشتاد و شش شِب دی گرگان، نيمه

اميرپويان شيوا

ی ھزارتو مجله

26

684 of 952



 

 ھای گسترده گانی با بال فرشته
 

 
 

 
 
١. 

ده در بی چيزھايی را که االن اين تان اين/ مان کدام دانم ھيچ بعيد می. نويسيم يعنی تنھايی ھمين که می ا منتشر ش يد ج ايی نوشته باش ھم آدم. تنھ گر  يی ا ھا
 .ايد اند، شما تنھايی را گيرم با شعاعی خيلی کم دور خود ساخته بوده

 
٢. 

ا و اگر در جايی پر از کسان نشسته. اند ايم شعاع يا حريم تنھايی ديوارھای اتاق کس نشسته ی ما اين است که اگر در اتاقی بی نھاده پيش ن حريم ت ايم، اي
 .شکند برمان ھست و بعد می-و-ھمان چند سانتی دور

 
٣. 

ين ھيچ بعد فھميدم که گويا جاذبه. شود رفت از جو تمام می ی زمين با عبور و برون کردم جاذبه زمانی فکر می ام نمی ی زم يروی آن گاه تم شود، فقط ن
ھايی نوشتن را، شعاع! ھا را زير سوآل ببرم دو پارانگاشت پيشين را نوشتم تا آن. شود تر می کم ه می. اش را نه تن شعاعی را ک ن نويسش  خواھم در اي

 . ام زير سوآل ببرم و شعاع تنھايی را به شکل ديگری تعريف کنم برای تنھايی نوشتن در دو پارانگاشت پيش در نظر گرفته
 
۴. 

تاق-و-ی اشيای دور گيرد، ھمه ات شکل می ھايی که نوشته دارد در ذھن وقت نويسی، حاال چه ُکنش ِ نوشتن، چه آن وقتی می وار ا ات و برت، در و دي
اق نيست؛/ سر کنده  جايی يک دنيای نوشته،. شوند نويسش می/ گی شده خانه افتاده، دچار نوشته حتا آن نوری که از پشت سرت روی کتاب جدا از اين ات

ا می آن. شود ات سوار می ھای ناديدنی پيرامون گيرد، روی موج شايد نوشته جايی در ذھن تو شکل نمی وی مغزت ج ه ت سی ن ل خاطره. نوي ل مث ھا، مث

بامداد
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ن موج-و-ی اين اشيای دور کنی، ھمه وقتی نوشتن آغاز می. در نسيمی که نم باران دارد: گفت پروست که می ر اي ھا موج. شوند ھا می برت ھم سوار ب
ان می خورد، آن جا کتاب توی باد ورق می اين :ترھا جايی نوشته بودم پيش. غلتانند ھا و اشيا را در ھم می نوشته توی قصه توف ا  شبيھی. شود ج چه ت از 

ه از صدای ساختمان. تنھايش نورھا و صداھا/ گی ھا و اشيا، تنھاشده گی ِ نوشته شده ھا، اين درھم تر اين موج بايد کمک بگيرم برای توصيف به سازی ک
جره رد می آيد، صدای بچه طرف می آن ای پن ه از پ ته ک ه اين ھای از مدرسه برگش ه ب ھال خان که از  خانواده  ا می شوند، صدای  رسد، صداھای آن ج

ه ديدنی انداز ی آن چشم و حاال اگر رفتی پای پنجره، ھمه. شود ات ديده می ی اتاق راه که دورتََرک کشيده شده و از پنجره بزرگ تا آن ھا ک ند و ح ه ا ھا ک
 .اند؛ کنش بيرون از قاب فقط برای سينما نيست ی پنجره ناديدنی شده خاطر زاويه به
 
۵. 

ه شايد مثال مدارھای منظومه يد ی خورشيدی باز ب مداری دور از او،. کارم بيا ه در  ايی دارد ک ياره قمرھ به دورش می ھر س دام  ا م د  ام بعضی. گردن
ھم می د قمرھای مصنوعی  د برون د، و بع قرار بگيرن دار  ن م دتی در اي ند، م د بياي ايی درش نمی. توانن ا از تنھ ياره تنھاست؛ قمرھ د، بخشی از س آورن

 .روند آيند و مدتی در تنھايی او خانه دارند، بعد می آن قمرھای مصنوعی ھم می. شوند اش می تنھايی
ال ديگر آن ه يک مث ه ھنگام تی است ک ته وق داحافظی نشس وی سواری، سواری دارد راه می ی خ د، آن حرف ای ت تاده افت ه دم ِدر ايس ھا ھای آخرين ک

ده می ه سر گردان و ک اده، ت که راه افت د، سواری  جره گوين شتی دست تکان می ای و از پن ه دست تکان می دھی، آن ی پ چ ھا ک ا نخستين پي د، ت آن. دھن
 .اند ات در سواری نشسته ھای آخرين حاال با تنھايی ھای آخرين و دست حرف

 
۶. 

ندازيم اين حاال تنھايی در جمع را می. ھا افتادند پيش پای تنھايی در اتاق، تنھايی در جمع جا ماند مثال چون طرف مثال ا ھم ھست  فاقن خوب  ه ات ھا ک
 .دھد ھا را ھم به دست می امکان کمک گرفتن از مثال
ه ع، ھم نده در جم ودش می نويس ايی خ ان را وارد تنھ د ی کس ک. کن د ي ايی مانن ن، تنھ يال ذھ ان س ران، در اش را در ناتنھايی جور جري ای ديگ ھ

باھم از درھم. کند ھاشان تعريف می گی بوده باھم ايی را می بود و  که دل تنھ صحنه بود کسان است  د  لی مدرسه در  بينيم، مانن :]١[»  موشت«ھای تعطي
ايی موشت است ھای پای دانش ھا و نما صدای زنگ مدرسه، ھمھمه ان تنھ ه بي رای مخاطب، ھم سنده. آموزان در عين تعريف مکان مدرسه ب ما نوي ا

ه می م، ھم د ھ ان دور توان رش را تک-و-ی کس ته، ب د در نوش ايی کن ادی از تنھ انتک تم ان تنھاي ا ھم ا ب ا می ]٢[.  چون م ايی ي د تنھ اش را آوای توان
کرد آوايان کند چنان ھم جويس  ھم ":که  ين بی آوای  شپزخانه در طن م آوازان آ يان آوای ھ پژواک می ھای بی آوازان نسل پا کان  يان کود ر پا بد و چندبراب يا
ا پيش از. شنيد گی و رنج را نيز می ی مکّرر از خسته ھا ھميشه پژواک يک پرده ی آن پژواک و در ھمه: شود می د حت ھمه گويی از زندگی خسته بودن
 ]٣[" .که پا در آن بگذارند آن

ا اين تره ب ظ گس ه حف ت ھم وار اس ع دش ايی در جم ر. ی تنھ داھا، حرف-و-س و می ص ه ت م ب اھی ھ ن و گ ه اي ه آن و آن ب ن ب ه اي ايی ک ل ھ د مث زنن
الل می ھايی می سنگ شھاب دارھا را دچار اخت ه م د ک د مانن تره. کنن م گس باز ھ ی  ن دور ول نه ھمي ايی  رين آدم است-و-ی تنھ ه آن دورت سنده ک .بر نوي

 .ی نوشتار توست ی تازه و بازتازه شان، سويه نوازی ِ نوشتار است، ھر حرکت اين يا آن، ھر حرف و ھر حالت نويسش در جمع بداھه
 

ھايی کنی، اما تنھايی ھا را تنھا می ھا، مکان ی اشيا، نورھا، صداھا، آدم نويسی، ھمه نويسی، در تنھايی می تنھا می ا نيست؛ تن ته ات تنھ . را دارد ات نوش
 .اش، نوشته تنھا نيست خوانی نوشته تنھا نيست، داری می. ات نوشته را دارد خوانی، تنھايی تنھا می

 
 
 

 ايروين بلوِمنِفلدعکس از 

 

]١[ Mouchette ی روبر برسون ساخته 
 ."اند و تنھايند، چون ما باھمان ِ تنھايان ھا باھم کوه: "از شعر کوتاه احمد شاملو ]٢[
 ی مرد ھنرمند در جوانی، جيمز جويس، منوچھر بديعی چھره ]٣[
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 ھايی عميق تنھايی
 

 
 

يال شبکه ای س به دني مدرن و ورود  ای  اط ای، دگرگونی تحوالت تکنولوژيک در دني ی الگوھای ارتب ال آن دگرگون ه دنب اعی چشمگير و ب ھای اجتم
ای واقعی و. اجتماعی را به ارمغان آورده است اعی در دني انی و اجتم ط انس اھش رواب امپيوتری باعث ک گسترش جوامع مجازی توسط ارتباطات ک

ه) Barglow Raymond(بارگلو . شده است... افزايش روابط مجازی، بحران ھويت فردی و وژی ب ردی توسط تکنول ير ھويت ف در خصوص تغي
ای امروزی و محصول دنيای اطالعات نيست، آدمی از زمان تولد واقعيت اين است که تنھايی پديده. کند که با گذشته متفاوت است تنھايی ای اشاره می

ان تا لحظه کرد، ھم د  حس خواھ مرگ آن را  از می ی  اويو پ ه اکت د طور ک ايی عميق«: گوي شر است تنھ دگی ب ِ) 1(»  .ترين واقعيت در زن ايی ما تنھ ا
ذير ی گريزناپ ايی و انزواي ت، تنھ ق اس ايی مطل اس تنھ ارگلو، احس ر ب ه او می. موردنظ ه گون رار دارد ب ل ق زوای کام ن ان ه در اي ردی ک د ف ی گوي

 .ناپذيری خود را گم کرده است برگشت
ه اينترنت«اش  ھيوبرت دريفوس در کتاب يان می»نگاھی فلسفی ب نی اينترنت ب وِژی يع وين تکنول داعات ن ه يکی از اب اره ب ا اش د ، ب دد[ما «: کن به م

م، توانيم از آخرين وقايع در جھان خبردار شويم، خريد کنيم، به پژوھش بپردازيم، با خانواده، دوستان و ھمکاران می] اينترنت رار کني اط برق مان ارتب
يم،  دون ترک اتاق... افراد جديد را مالقات کنيم، بازی کن ا را ب ه اينھ م ھای و ھم جام دھي دن در اتاق»  .مان ان يا مان ماس واقعی در آ ھا و عدم وجود ت

اره می جھان شبکه روه از پژوھشگران اش ات دو گ ه تحقيق ن پرسش ب ه اي د ای، ما را منزوی و افسرده نخواھد کرد؟ او برای پاسخ ب پژوھشگران. کن
روژه ا پ ه ب ون ک ارنگی مل گاه ک ون دالری دانش د ميلي الم کرده ی چن ت اع ان در نھاي ه ش د ک اِت«: ان اھش ارتباط ا ک ت ب تر از اينترن تفاده بيش اس

گروه دوم،»  .کنندگان با اعضای خانواده در محيط خانه، کاھش اندازه حلقه اجتماعی آنھا و افزايش احساس افسردگی و تنھايی آنھا ھمراه بود مشارکت
اد می«: بندی تحقيق دانشگاه استانفورد با اين جمع نی اينترنت دارد موج گسترده جديدی از انزوای اجتماعی را در اياالت متحده ايج ابوس جھا د و ک کن

 )2(» .انگيزد اتميزه بدون تماس يا عاطفه انسانی را برمی
ھايی دھند که آن ھای ھمراه امکان می تلفن«: گويد چنين می_  تلفن ھمراه_باومن انديشمند ديگری که با ھوشمندی در مورد ديگر محصول دنيای مدرن 

ند دھند که آن ھای ھمراه امکان می تلفن. که دور از يکديگر ھستند با ھم در ارتباط باشند باقی بمان او»  .ھايی که با ھم در ارتباط ھستند دور از يکديگر 
شاره می به گفته د،  ھايی از مايکل اشلوتر و ديويد لی پيرامون دنيای مجازی ا تن می«کن ر  سی اجباری ب ثل لبا ايی را م وت و تنھ ه»  کنيم ما خل و ادام

ھا از زمين بازی مشترک عشق و دوستی به خانه. ھا ديگر جزاير گرم صميميت در وسط درياھای بسيار سرد خلوت و تنھايی نيستند خانه«دھد که  می
بديل شده ده ت نی سنگربندی ش اه زيرزمي به پناھگ اد و مودت  ساختمان اتح ده توسط»  .اند محل مخاصمات ارضی، و از  ه وجود آم ندھای ب باومن پيو

عی می تر، شديدتر و کوتاه تر، بيش محصوالتی از قبيل تلفن ھمراه و يا اينترنت را پيوندھايی سطحی دھای غيرمجازی و واق د تر از پيون يی. دان پيوندھا
داند، زيرا ھا به دنيای مجازی را عجيب نمی دھی انسان او البته اولويت. يابند ای به راحتی پايان می ای، با فشار دکمه که با سرعت و بدون ھيچ باقيمانده

ر و امن تنھايی پشت در بسته«که  کم خطرت يار  ن ھمراھی در دسترس، بس ا تلف ه ی اتاقی خلوت ب انواده تر از داشتن زمين ا اعضای خ ھای مشترک ب
 )3(» .است

ه ثباتی انسان خواند که در پايان آن عذاب و بی پاز تنھايی را نوعی آزمايش و تطھير می ه وصل، ب ايی، ب ھا محو شده و ھنگام خروج از ھزارتوی تنھ
انيم، مان سرک می وقت در زندگی ھايی که وقت و بی ای و به مدد تکنولوژی در اين جوامع شبکه. کمال و ھماھنگی با دنيا خواھند رسيد کشند تا تنھا نم

ره می در جوامع مدرنی که پيوندھای بر چھ ده  اب خن دھايی سيال ھستند، ھر روز نق سيال، پيون ساِت زنيم، احساسات مان متناسب با دنيای  مان، احسا
ن تکنولوژی ست و تلفن ھمراه، ھمراه ھميشگی ی تھی شده آيکونی دان اي يا در فق ه آ ن است ک سوال اي ود،  ھد ب مان حبس ھا در ژرفای تنھايی مان خوا

 !نخواھيم شد و آيا پايان تنھايی ما نيز کمال، ھماھنگی، تطھير، شادی و نشاط در بر خواھد داشت؟
 

  

 .1381لوح فکر، : تھران. ی خشايار ديھيمی ترجمه. ديالکتيک تنھايی. پاز، اکتاويو) 1(
 .1383گام نو، : تھران. ترجمه علی مالئکه. نگاھی فلسفی به اينترنت. دريفوس، ھيوبرت) 2(
 .1384ققنوس، : تھران. ی عرفان ثابتی ترجمه. در باب ناپايداری پيوندھای انسانی: عشق سيال. باومن، زيگمونت) 3(
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 مانيد تنھا نمی
 

 
 
ن»مانيد تنھا نمی« ندی اي که نشان از توانم شده است، در عين اين ران  ن ھمراه در اي لتی تلف ، که شايد به طنزی آشکار شعار اين روزھای اپراتور دو

از می ايش ممت ران دارد و آن را از رقب ای اي ر راھھ بکه در سراس رای پوشش ش ور ب يری اپرات لطه س ان از س ر نش ويی ديگ ا از س ازد ام ناپذير س
کرد به آن صورت ھيچگاه ساخته بينی می ھايی که جرج اورل پيش اگرچه گيرنده. ھای جديد بر زندگی روزمره ما دارد ھای ارتباطی و رسانه آوری فن

نشدند اما امروز سطح کنترل و نظارت در دنيای مجازی به قدری گسترش يافته است که مباحث متنوع و متعددی را در زمنيه مديريت حقوق ديجيتال
 .در غرب پديد آورده است

 
ين آوری فن سنتی آن ا کردن مرزھای  راد و در حقيقت کمرنگ  حريم خصوصی اف ه  ھای نو ھم در عرصه تجارت و ھم در دنيای سياست با ورود ب

که بخواھيم از نظريه.ھای جديد را فراھم آورده است مرزبندی م  يم و آن و ما ھر چقدر ھ ه اطالعاتی دوری کن اره جامع نه درب يده ھای بدبينا ھا را زائ
 .آوری در امان نيستيم نگر ببينيم، باز ھم از تيغ دو دم فن ذھن انديشمندانی منفی

 
 !خريدشماتحت نظر است

 
ای بزرگراه ه از دني ايی ک ات راه دور در آمارھ انی ارتباط ه جھ وولين اتحادي ا مس ن روزھ اطی می اي ای ارتب ر ھ ری ب ان ديگ ر زم ش از ھ د بي دھن

نيز از. کنند تا جائيکه اين مفھوم به جای ھمه مفاھيم ديگر در مباحث مربوط به جريان آزاد اطالعات نشسته است تاکيد می»  دسترسی« ا  ا انتقادھ اتفاق
ن ھمينجا شروع می من ف ه ي ه ب رای شرکتھای تجاری و سرويس شود؛ چون نظارت نامحدودی ک تی ممکن می آوری ب شود از لحظه اتصال ھای امني

د تاريخچه گوگل به تازگی امکانی را فراھم آورده است که به کاربر اجازه می. شوند پذير می امکان د و ای از فعاليت دھ ايت گوگل را ببيني ھايش در س
بط کردن ايميل برايتان آگھی تمام جستجوھا و خدماتی که از گوگل گرفته است را بازبينی کند؛ ھمان ابزاری که گوگل به کمک آن ھنگام چک ھای مرت

ه آن توجه می. فرستد ھايتان می با عالقمندی ال ب وق ديجيت ا شرکت يکی از مباحثی که در حوزه حق ه آي ن است ک ساماندھی شود اي برای  جاری  ھای ت
ازه ھای ارائه ای وسيعتر شرکت ھای تبليغاتی خود اجازه دارند از اين اطالعات استفاده کنند و در حوزه کمپين چه حد اج ا  ده خدمات در اينترنت ت دھن

 .دارند که اين اطالعات را ثبت کنند ومورد استفاده قرار دھند
 

ھای کوچکی که گاھی حاوی اطالعاتی کلی درباره محصول ای بزرگ برای کنترل اجناس از تراشه ھای زنجيره  ديگری ھم وجود دارد، شرکت مساله
صدا درمی نيز است، استفاده می ه  ترل ب ماموران کن رای  دار ب يد کنند و در صورت خروج غيرقانونی جنس از فروشگاه زنگ ھش قت. آ ا در حقي اينھ
کننده توانند با ذخيره کردن اطالعاتی در مورد نوع محصول برچسب ھوشمندی برای مصرف ھای ھوشمندی ھستند که در آينده می نسل اول از تراشه

نيز چالشھايی را در عرصه حقوقی البته اين تراشه. ترين اطالعات محصول را به دست آورد باشند که ھنگام خريد بتواند جزئی ام اول  ھا در ھمين گ
ن فرستنده ھای خودتراش بر روی آن ای چند سال قبل برای پيشگيری از سرقت تيغ ھای زنجيره اند، برای مثال يکی از فروشگاه به بار آورده ای ھا چني

خارج می نصب کرد تا کسانی که اين تيغ ا ھا را بدون پرداخت وجه از فروشگاه  ند، ت رار گير ده و سپس تحت تعقيب ق د، تصويرشان ضبط ش کردن
رفت؛ اما مشکل از آنجايی شروع شد که طراحان اين ابتکار فکر اين را نکرده بودند که اين اينجای کار مشکل خاصی نبود و ھمه چيز خوب پيش می

ھا بايد برای مشتريانی که بھای محصول را پرداخت کرده بودند به نحوی غيرفعال شود تا تنھا تصوير سارقين، و نه ھمه خريداران، ثبت شود، تراشه
 .ھای حقوقی خريداران روبرو شود ھمين اھمال به ظاھر ساده سبب شد تا فروشگاه با موجی از شکايت

 
 سياستمداران ھم تنھا نيستند؟

 
فن در دنيای تمام رسانه رار ای شده امروز ديگر تنھايی مفھوم فيزيکی خود را از دست داده است، حريم خصوصی به شدت تحت تاثير توسعه  آوری ق
دھند، در کنار سرويس رايگان ھايی که در ازای دريافت مبلغی اندک از ھرجای دنيا تصاويری از آن را در اختيار شما قرار می گرفته است، ماھواره

راه می به اينھا ابزارھای ارتباطی نوين را ھم اضافه کنيد که را آن. اند ارث، فضای اطراف ما را احاطه کرده گوگل خود ھم مانيم و ھا با  ا ن ا تنھ کنيم ت
ا بزرگراه ود را ب اط خ م ارتب رار کني اطی برق انی ارتب ای جھ ه. ھ روز در روزنام ه ام ام روزنام ه ن د ب ی جدي ا مفھوم بی  نگاری ب pocket(نگاری جي

journalism (ارخود ای می نگاری چندرسانه ھای جديد موبايل و يک زيرساخت مناسب اينترنتی روزنامه روبرو ھستيم، با يکی از اين گوشی ند ک توا
ه. شود را پيش ببرد و تمام ابزارھايش ھم در جيب پالتويش جا می ه فاصله خبرنگاران حرف ايی ک داقل رسانده ابزارھ ه ح ای و شھروندان عادی را ب

 .است
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اون رئيس دعلی ابطحی مع چه اينکه محم ست،  ده ا ا گوشی در چنين فضايی حفظ حريم خصوصی از نگاه ديگران دشوارتر ش يران ب سابق ا جمھور 
ه دام می ھای نظام را در غالب دارش شخصيت موبايل دوربين داول ب سی مت الن ھايی خارج از تبليغات سيا وبالگش ف ھان در فت نداخت و يک روز ناگ ا

م می چرت زدن در يک جلسه مھ حال  سبب روحانی برجسته را بدون عبا و عمامه و يا ديگر مسوول دولتی را در  ه  ه محمدعلی ابطحی ب دم؛ البت دي
ته ير رسمی نوش د ھای غ انه جدي ه در يک رس ود ک اخته ب راھم س انش را ف ه سبب دلخوری برخی ديگر از اطرافي اه محرمان م و گ اش از جلسات مھ
قدرت و منزلت. ھا منتشر شده بود ھايی جديدی از آن حرف ابزارھای جديد انتشار اخبار و اطالعات با ارائه اين امکان به افرادی از سطوح گوناگون 

 .بساط حضور افراد تاکنون خاموش را فراھم ساخته است
 

 !راه رفتن شما تحت نظر است
 

بود، از کارت رده  ر فرکانس يکی از اساتيد من که در اجالس سران درباره جامعه اطالعاتی در سوئيس شرکت ک نی ب سايی مبت وی ھای شنا ھای رادي
راھم می گفت که تمام ميھمانان آن سخن می ن امکان را ف تند و اي ينه داش بر س نده ھا را  رای نيروھای برقرارکن نان ب دھای آ ام رفت و آم ه تم ساخت ک

ده فن شناخته می RFIDاين فناوری که به نام . امنيت چنين اجالسی فراھم باشد که آين ر آوری شود، موضوع ديگری است  اطی را تحت تاثي ھای ارتب
اقی می. دھد قرار می شان در فضای انسانھايی که با قرار گرفتن يک تراشه کوچک در زير پوستشان ھمواره تحت نظر ب د و کوچکترين فعاليتھاي مانن

ه. کند شود، در حقيقت کنترل نامحدود فضای مجازی به مرور راه خود را به فضای واقعی نيز باز می واقعی ثبت می که ب اداتی  ام انتق مطابق روال تم
د، دولت و ارائه ھا می بين شود، اينبار نيز تيغ دو دم حرف و حديث به بار آورده است، خوش بحث جامعه اطالعاتی می ردم گوين ه م خدمات ب دگان  دھن

بدبين ند و  ياز دار ن اطالعات ن ه اي ان می برای بھبود کيفيت کارخود و در حقيقت بھبود زندگی مردم ب م در اصطالح خودم ه ھا ھ د عطايش را ب گوين
 !لقايش بخشيديم

 
شه اش می ، که ساده»اينترنت چيزھا«سرايی کنم، چندی قبل با بحثی برخورد کردم به نام  بگذاريد برايتان کمی داستان ھای ھوشمندی را شود اينکه ترا

ن فضايی تصور يم، حال در چني مند متصل کن نترل ھوش ستم ک درون تمام اشيا و چيزھای دوروبرمان قرار دھيم و تمام محيط را به نوعی به يک سي
 :کنيد
 

د، 10ھا بايد شما را برای خريد ھفتگی ساعت  داند جمعه شما يک روز صبح با صدای زنگ ساعتتان که مطابق برنامه ھر روز می د کن از خواب بلن
بيرون می بيدار می د تراشه ھوشمند شود، چند دقيقه قبل از بيدارشدن شما سيستم ھوشمند آشپزخانه چای را آماده کرده است، وقتی از تخت خواب  آيي

ار می دھد، پرده تعبيه شده زير پوست بازوی شما به تمام بخشھای منزل پيام می ه می ھا کن د، چای در استکان ريخت به محض اينکه وارد... شود رون
سه شويد، اطالعات ھويتی شما به ھمراه شماره کارت اعتباريتان به سيستم کنترل فروشگاه ارسال می فروشگاه می يد ھا چرخی می شود، در ميان قف زن

بر می م دارای تراشه و کاالی مورد نظر خود را  يد، اجناس فروشگاه ھ ه مرکز دار شما ب بد  گرفتن در س قرار  به محض  ه  تند ک ھای ھوشمندی ھس
ده دھند که درون سبد شما ھستند، شما از فروشگاه خارج می فروشگاه پيام می خارج ش تان  ه ھمراھ کارت شويد و با خروج شما بھای اجناسی ک اند از 

 ...شود تان کم می اعتباری
 

ن ھا ادامه يابد اما واضح است که اين خيال تواند تا ساعت داستان می ی ف با پيشرفت کنون ا پردازی دوری نيست و  ما ت ل دسترسی است، ا م قاب آوری ھ
ه آوری کند ھمين تنھا نبودن است که با فن آنچه که اين داستان به آن داللت می. فراگيرشدن آن زمان زيادی باقی مانده است ھای فردا، بيش از امروز ب

به خطر می ان ديگری  ھر زم يش از  ا ب روزه م افتد؛ ھمانگونه که دوست عزيزی در گفتاری درباره حريم خصوصی به درستی اشاره کرده است، ام
 ...ايم  نزديک شده» نمايش ترومن«موقعيت 
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 پنجاھمين روز
 

 
 
بود« درم نجار  دش . از آن مردھای خوب و آرام و سبک. پ م  -گرچه مصنوعی-لبخن انی داشت؛ من ھ گی از مھرب يراث رن درم م ان پ ی. کش ِ ھم پ
  ...کس شدم و سکوت کردم بی. خوردم و فراموش کردم غصه . خنديدم و شکستم. در اين ميانه غلطيدم. خيالِی کودکی و جوانی بزرگ شدم بی

نا جوان. راه ِ درازی داری پسرم  ای بی. ای و بر ه روزت می نمی. فھمی کسی را نمی معن تی  فھمی چه ب ندگی، وق حتی يک دلخوشی نداشته آورد ز
اند که ات را ساخته حرفش زجر باشد تا باورت بشود زندگی که زندگی حرف به . تر طرف تر نفس بکشی يا آن طرف باشی؛ که فرقی نکند کيلومترھا اين

سازند  -چون من-قاموس باشکوه تنھايی را از تمثال پيرمردی  ه ب مات، ميان اريکی و ظل م نشسته در ت ھم گ ايش را خودش  دا و انتھ ه ابت ی اقيانوسی ک
ر سر ھر ھايش را يکی دو تا می چوب. سازد کند و عروسک می ای برای زندگی دست دراز می به اميد بھانه مردی که بعد از ھفتاد سال . کرده کند و ب

ن زنده. بکشند تا حرف بزنند، راه بروند، فرياد . اش باشند در اين آرامش ساختگی کسی ای ميزند تا عالج بی کدامشان بوسه ده شود و در اي شان شدن زن
  . باشد داشته ی مردی را بيدار کنند که خودش اجازه نداد دوست  دل ھزار سال خفته
د و . ام را به گناه زمان به باد دادم زندگی. ام پسرکم ی ھای پير من مرد غريب سال م را لرزان ا به آن لحظه که نواختنش دل من را در گريز از خودم تنھ

ه. خواھد در گير و دارش چنان فريب خوردم که يادم رفت دل، ھمدل می. گذاشت رفتم؛ ک چه ساده در انبوه و شلوغی جوانيم زمان ياغی را دست کم گ
ا بی گران ات را گرچه  دوست بدار و تنھايی. از پدرت پند بگير، عاشق باش! فرزندم. به تاراج برد و من را بازنده رھا کرد چيز را  ھمه کسی بھاست ب

وت تکراريت می ات آواز  آلود دنيا برای نعش گنديده معاوضه مکن عشقی را که در اين بساط گل. اشتباه مگير دل مشکن و اگر شکستی. خواند، با خل
  .  سياھی به بزرگی شب باشد چه به دورِی شکِم ماھی چه آن . ست در سياھی اش عمری به ياد بسپار که تاوان
يزکم اش در اين دنيای فريبنده به اين است که تو ھستی  بگذار اين پدر پيرت اعتراف کند که تمام عشق. بگذار اعتراف کنم که جايی از. عز تو ھستی 

اد بياورمت و بخواھم . دنيا يادی از من در يادت جا بماند ه ي ساعت ب ن  يرين يک تو ھستی که اي يت از روياھای ش بار ديگر در آغوشت بکشم و برا
ردو دست. تو را از چوب افرا ساختم   . حقيقت پيوست از رويای شيرين من که با چشم باز کردن تو به . ھا ببافم قصه يت . ھايت را از گ .را از راش پاھا
واره ھم. آمد برايم آورد می ام  که گاھی به ديدن»  پيچ«کالھت را پسر کوچک خانم . ترين فروشگاه شھر خريدم ھايت را از بزرگ مھره د و ق ی خودت ق
ردم»  من«ھرچه  روز نشستم در سکوت؛ و خودم را از  چھل شبانه. تر شايد کمی بزرگ. است ه. بود خالی ک اييم بھان ا تنھ ه موجودی بسازم ب ای شد ک

و ايمان داشته باش که تو باارزش. ی ھميم پسرک ما بھانه . ام ای باشد برای بودن دست خودم تا او بھانه ترين عروسک چوبی روی زمينی و برای من ت
  .چيز از يک پسر واقعی کم نداری پينوکيو که ھيچ ای  يک معجزه
و می اين استاد نجار پير را ببخش که آن. مرا ببخش ه .  خواستی قدر ثروتمند نبود که ت شتی ک فتی تقصيری ندا قتی برگردی ديگر الزم. گذاشتی و ر و

مان می آن. مانی و من تو می. نيست بروی مدرسه ی ھ تو بگوي ه از آن. شود وقت ھرچه  م کول فتی من ھ ه ر يدا کردنت راه روز ک برای پ تم و  ام را بس
د معجزه. گذرانم سياھی شکم نھنگ می در اقيانوس گم شدم و اين روزھا را در . افتادم ه امي پير فقط ب وی  دن اينک ژپت اره دي .کشد ات نفس می ی دوب
  »  . بدانی خواستم که  می
 

 ژپتو : پدر پيرت
پنجاھمين روز داخل شکم نھنگ
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 ای برای او عاشقانه
 

 
 

جا می. پيچد صدای تو در گوشم می. ديگر تنھا نيستم و در آغوش من می شب. بينم لبخندت را ھر  ی ھا ت ما فاصله. خواب ن  ھا گرچه ديگر نيستی و بي
شه قھر می گاھی با ھم دعوا می. پرسم گاھی نظرت را می. زنم با تو در دلم حرف می. کنم زنند، اما من تو را حس می فرياد می ل ھمي ی کنيم و تو مث کن

عذرت می معذرت می: کنم من تکرار می. کنی و ديگر به من نگاه نمی نی. خواھم خواھم، م اه ک ه چشمانم نگ نی ب ول ک بدھی و قب ه من  .تا دستت را ب
 .دانی روی ابرھا ھستم دانم خوشحالی و می می. خندی کنی و غمگنانه می ھای بکرت را وقتی با من آشتی می دوست دارم نگاه

 
چه می ا  ن روزھ و اي ايی؟ کسی ھست دست راستی ت دم می کنی؟ تنھ تی ق يرد وق ی؟ کسی ھست در آغوش ھايت را بگ ه زن به ھر بھان يرد  ای؟ ات بگ

نده؟ ھای خيس؟ می رو زنی بدون ھدف در پياده سپاری؟ قدم می  چه کسی می ات را به دستان ھای طوالنی و گرم بغل دگی و آي ه زن خندی بی ھيچ دليلی ب
انه ا ش نی؟ ي ايين ک اال و پ رايش ب نی آری ب ه مع وه ب ا عش ا و ب ان زيب ه چپ و راست کسی ھست سرت را آنچن دازی و نگاھت را ب اال بين ھايت را ب

و می کنی؟ روزی می ات تنگ شده، باور می بچرخانی و نه بگويی؟ دلم برای نه گفتن دون ت ه ب ا ک تا رسد مقابلم بنشينی و نه بگويی؟ اين روزھ گذرد ح
انم را بوسيدی و  اولين بوسه. ھای من ھم، برايم آرزو شده  نه گفتن تو برای بوسه ات را از لبانم يادت ھست؟ به ياد داری چقدر خواھش کردم؟ سريع لب

 راستی ھنوز آويز فيروزه را، يادگار از من، به گردن داری؟. من طعم آن را ھر روز و ھنوز به ياد دارم
 

ده داشتم چگونه حواست را مثل بچه کردم و چشم برنمی به ياد داری وقتی سير نگاھت می ا خن به اطراف پرت می ھا ب بر لب  ادت ھست ای  کردی؟ ي
دانم گريه دانم می می. کنم، بحث را عوض کنيم نه گريه نمی: صدا گريه کردم پشت خط تلفن؟ يادت ھست تو ھم گريه کردی و بعد گفتی چقدر برايت بی

بود خوشحال بودم که ارزش اين را داشتم برايم گريه کنی و می. صدايت لرزيد و چيزی در قلبم آتش گرفت. کردی و ديگر نخواھی  چه. گريستم که ت
ود. ای بود آن شب شده شب نفرين اه ب در سقف آسمان کوت می. چق بم را فشار  م شور می چيزی قل ير روز. زد داد و دل ھا، درگ من تن فردا،  ھای مره از 
ھا را می می. آور، چگونه تاب بياورم زندگی مالل ی دانم که اين نی می. دان ھم غمگي تو  ه  م می. دانم ک ھايی دل رايم از تن قتی ب سی ات نمی گيرد و م. نوي دل

.کند يادم ھست گفتی نوشتن برای تو غمگينم می. يادم ھست که گفتی اگر دير به دير برايت نوشتم ناراحت نشو. نويسی برايم دلتنگی گيرد وقتی نمی می
 .کنم ات نمی يادم ھست گفتی بدان به يادت ھستم و فراموش

 
تم که کاش نمی. ات بگيرد انتھا در آغوش دانم او ھست که بی غمگينم که می. ھای تنھايی دانم کسی ھست دستت را بگيرد شب دلشوره دارم که می .دانس
صحبت می يادت ھست آن بعداز. کردم اش نمی که کاش در دلم نفرين. که کاش حسود نبودم نی  ا او تلف اد کردی؟ سعی می ظھر را که ب ابلم زي کردی مق

ه اعتراف می. اما دل کوچک من سخت تنھا شد و بغض کرد. صميمی نباشی ند کنم ھم ود ی لبخ يرون را اعتراف می. ھايم مصنوعی ب جره ب کنم از پن
ی، زنم و نفس نفس می دھی، ھر بار که زنگ می زنم و جواب نمی و اين روزھا ھر وقت زنگ می. کردم، تنھا حواسم را پرت کرده بودم نگاه نمی زن

برای بوسه راستی مثل من در آغوشش فشارت می. کنند آيند که اشکم را روان می ھايی به سرم می دھد و فکر چيزی قلبم را فشار می ای از دھد؟ او ھم 
تو فرشته داند؟ می کند؟ قدرت را می خواھی می کنيد زود معذرت کند آنقدر تا سير شود؟ دعوا که می کند؟ نگاھت می لبانت خواھش می د  ای معصوم دان

ا کسی شب رود؟ می ھا با رويای تو به خواب می داند کسی اينجا شب ای؟ می ھا آمده بزرگ ھستی که به دنيای کثيف آدم د اينج ا می دان ه تنھ شود در ھا ک
 گويد؟ دلش با تو سخن می

 
بانو سارا : به
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 دريچه
 
 .)مانی ب(جازپيانو  

Song-Song 
 ای از پيانيست آمريکايی قطعه

Brad Mehldau 
 :نوازندگان ديگر

Larry Grenadier - bass 
Jorge Rossy – drums 

 .بشنويد

 
 )عاصی. ک. ساسان م( جاويدانای با عمر  تاک، خانواده 

 ی ناتالی ببيت نوشته
 ی نسرين وکيلی ترجمه

 1372انتشارات سروش، چاپ اول 
 

يا ھر چيز خوش ی تمام تواند مثل يک بسته می. تنھايی بستگی دارد شد  شدنی شکالت با يد می  و خوش مزه ن ين تاک گری و ھم د دي د روی بستگی آين کن
م اما کمی بعد به اين نتيجه می(ھم تنھايی در ميان ديگران  جور تنھايی ِ واقعا شوم ھست و آن کنم فقط يک گاھی فکر می. اش داشتن ن ھ حتی اي رسم که 

ال اش در من ايجاد می ھای متفاوتی که خواندن ھرحال کتابی ھست که در کنار تمام حس به). بستگی دارد مام و کم ھم ت ھايی شوم را  ن حس تن د، اي کن
 . دھد ام می نشان

دگی خانواده»  ای با عمر جاويدان تاک، خانواده« ستان زن که از آب چشمه ای دا چيزی می ای می ست  ان  چار ھم م نوشند و د اب ھ سم کت که در ا شوند 
 ... آمده

ثال ام نمی قدر اين کتاب را دوست دارم که دل اش آن راست ز آيد با تعريف کردن قسمتی ديگر از آن، لذت م ه ري ز ب ا ري شدن ب دن و مواجه  زدنی خوان
تان آن. حوادث و تصويرھای کتاب را از کس ديگری بگيرم ن داس که طی  برای من اي شته  در حرف دا نده 12ق ا خوا به بسياری از سال بارھ امش و 

ايی آدم اش مدت و ھر بار بعد از خواندن... ام اش را پيشنھاد کرده ام خواندن دوستان ه تنھ تار فکر کردن ب شدم ھا گرف تان  ايی آدم. ھای داس ه تنھ ھايی ک
 ...رسند ھايی که تنھا به نظر نمی و تنھايی آدم... ميرند و قرار نيست بميرند نمی

 .ست بينم خود کتاب ھم کتاب تنھايی کنم، می اش فکرش را که می راست

 
 )سر ھرمس مارانا( شھرھای نامريی، ايتالو کالوينو، ترانه يلدا 
 

ند شھرھای نامريی برای سر ھرمس مارانا شبيه به يک جور کتاب د و چ ه آن بزن دوقتی، سری ب دعا است که الزم است و ضروری است که ھرازچن
پراتور قوبالی. اش را آب کند ی روح زده ھای يخ خطی بخواند تا قسمت ار ام ه درب ارکوپولو در راه سفر ب ه م اب، شرِح شھرھايی است ک خان، از کت

د و. کند شان می ھا گذشته و حاال، نشسته و دارد برای شخص امپراتور، روايت و توصيف آن شھرھايی، طبعن خيالی، که ھريک نام زنی بر خود دارن
جايی وارد قضيه می گريزِی ھميشه آورد و اين قطعيت آقای کالوينو البته طاقت نمی. مضمونی د گِی مفھوِم روايت را از يک  ه قوبالی. کن خان جايی ک
د می کند به صحِت روايت شک می ن شک را ھای مارکو و مارکو البته تايي د اي ته پس، غروب زين. کن که ھر دو نشس ار، ھايی ھست  واِن درب اند در اي

نامريی قلمرو بی ھم، و اين قوبالی روبه شرِح شھرھای  مارکو  برای  ه  پراتوری خان است ک ياِن ام د اش را می پا روار می خياالت. دھ ن تان را پ د اي کن
 .کتاِب کوچک

 
 )سولوژن( فلسفه تحليلی در قرن بيستم 

 )Avrum Stroll(اورام استرول : نويسنده
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 فريدون فاطمی: مترجم
 نشر مرکز: ناشر

 
در اين کتاب. ای که گذشت ی تحليلی در قرن ی فلسفه چه مروری است بر تاريخ -آيد اش بر می طور که از نام ھمان-ی تحليلی در قرن بيستم  کتاب فلسفه

 .کرد منطقی به فلسفه توانست بسياری از ابھامات پيشين زبان فلسفی را از بين ببرد دھد که چگونه روی نويسنده توضيح می
کواين، و ھم يل و آستن و  ور، را تاين، م نده از فيلسوفانی چون فرگه، راسل، ويتگنش اب نويس ه در اين کت ن حلق کری چني ه ھای ف ن ای چون حلق ی وي

 .گويد ھای ارجاع مستقيم سخن می و نظريه) ھای منطقی پوزيتيوست(
 

سفه. خواندن نبود خواندن و غيرقابل ی کتاب در مرز قابل بسيار خواندنی است اگر ترجمه -به اعتقاد من-کتاب  ھر اصطالح فل برای  ای، مترجم تقريبا 
ه ی وقت کلم رده است و خيل اد ک ادل ايج ادل اصلی ای مع ا مع ه می(آورد  ی آن را اصال نمی ھ م ک تی ھ ه وق ط در و البت ه فق ويس ک ه در زيرن آورد، ن

من-ی کتاب  چنين کاری باعث دشوارخوانی). آورد ای در انتھای کتاب می فھرست رای  رجيح می. شود می -کمينه ب ه ت بس ک ن  که) دھم می(دادم  ھمي
 .اش بخوانم کتاب را به زبان اصلی

 
 )کيوان( باغھای شنی 
 

 انتشارات نيلوفر -حميدرضا نجفی 
ه شدت کوچه ای از لغات نامانوس و عبارات به ی گسترده  مجموعه ی اول کتاب خواننده را گيج می کند، چند صفحه نده. بازاری و بعضن کھن ما نويس ا

رتبط  ستان نسبتن م ند دا باط(مخاطبش را با صبر و حوصله و مھارت فراوان به قلب فضای داستانيش می کشد و در قالب چ ی ارت آن) و از نگاھی ب
 . حس الت مابانه را به نرمی منتقل می کند

ال بی ای دارد، العاده کتاب از دو جنبه جذابيت فوق گری انتق ده و دي ستفاده ش ه ا دان  يکی وازگان و عباراتی که با دقت و مطالع .نظير حال و ھوای زن
 .العاده جذاب باشد تواند فوق ھا می شايد نه برای ھمه، اما برای برخی سليقه

 
 )مستعارنما( ی تاريکی لبه 
 

ون ا کري ه سال صفر را چه؟ سريال جدبرگ و ام ان ب ود زم ادت ھست؟ مرھمی ب ه را ي اريکی لب ال . ی ت ونموسيقيش م وداريک کالپت م.  ب االن ھ
 .توانی کاستش را بخری و بشنوی می

Edge of darkness 
 آوای باربد: ناشر

 
 )مستعارنما( آمريکا وجود ندارد 
 

تان کوتاه چون يک قصه نوشته که به گمان من به سرتاپای ھمه. پتر بيکسلآيد از اين  خوشم می کايی می نويس ی داس اسم قصه ھست. ارزد ھای آمري
 : اين جوری است که. »زن«

 . زنند ياد گرفته که زنان چطور با حرکت سر موھا را از روی صورتشان پس می. نورای سه ساله يک کاری ياد گرفته
 .و او ھم يک زن شده –ی عمر  ھمه –دھد  حاال او ھم اين کار را انجام می

 آمريکا وجود ندارد : اسم کتاب
 پور بھزاد کشميری: مترجم
 مرکز : ناشر

 
 )مکابيز( دانھيل قرمز 
 

ا قرمز است . سيگاری است خوشکش با ده ميلی گرم قطران و يک ميليگرم نيکوتين ما غير حرفھايھ رای  ندياش ب سته ب نام(رنگ ب شان  د نقا ما الب ا
اش را خاصيت و ھرزه، اصالت طراحياش به شدت ساده اما چشمگير است و از ميان ھزاران بسته وينستون اولترا اليت بی) ديگری به رنگش ميدھند

ما می. شود ی کمک آموزشی محسوب می دانھيل قرمز از بعضی جھات يک وسيله. کشد به رخ می نخ ش ا بيست  د ب ا آخر تواني ار از اول ت اش يک ب
د جزوه درسی بط عاطفی می. تان را مرور کني يان روا م بن ه تحکي د از بعضی جھات ديگر ب اره شود در حاليکه طرف مثال می. انجام ی تان دارد درب
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طه) دست کم دو اينچ(زند به دود آبی رنگش نگاه کنيد و خودتان را يک مقداری  اش حرف می دخترخاله يا پسر دخترخاله استعال دھيد و احمقانگی راب
ا البته بی. کنيد با وجود آن احساس تنھايی نمی. چسبد ای می ی الکلی زاو نوشابه جات، توھم بعد از ھرگونه نشئه. را تحمل کنيد وجود آن ھم تنھا نيستيد ام

 .شويد کشيد در اين باره گمراه ھم نمی وقتی دانھيل قرمز می

 
 )ميثم صدر( َجک گنجيشکه 
 

ِ ِی کافی عاّمه چون ھم به اندازه. نياز از معّرفی ست تقريباً بی»  دزداِن دريايیِ  کارائيب«ِی  مجموعه اھيم افی سرشار از مف در ِ ک به ق ھم  پسند است و 
ه چيزی بيشتر از اشاره به يک اثر و معّرفی ِ آن باشد، می»  دريچه«اّما اگر فرض کنيم . بامّزه و غنی شود از اين فضاِی به دست آمده استفاده کرد و ب

ته در شخصيِت يدايی ِ نھف شکه«جاِی معّرفی ِ اثر، اشاره به آن، يا ھر کارِ  ديگر، کمی از ش ه داد»  َجک گنجي ه سمِت او توجّ دری ب :حرف زد، و ق
اً خوش که خدا شانس نمی آدمی که قطعاً شبيِه خدا ست، ااّل اين ا جک گنجيشکه واقع دارد، امّ شانس آوردن ن ه آوَرد، يا ھيچ مجالی براِی  شانس است ک

.شديداً به فکر ِ خود است و در عين ِ حال شديداً به فکر ِ اھدافی فراسوِی خود. آيند اش درست از آب درمی نشده/ شده ھاِی کالن و حساب ھا و طرح نقشه
ی اش می ھا غيب خياِل حرف و حديث سر ِ بزنگاه و بی. چيزی را دوست دارد يا فقط خودش را دوست دارد/خوب معلوم نيست که آيا کسی د و زمان زن

دا می زمانی سر و کلّه. گويند خياِل چيزھايی ست که بقيه می شود که باز ھم انگار بی اش پيدا می سر و کلّه ه نمی اش پي اِی نفعی شود ک توان حدس زد پ
ار دو مقصوِد. ھا ست، اّما نه به مقاصِد واھی و مسخره استاِد بر ھم زدِن نشانه. ای واال شخصی در ميان است، يا پاِی از خود گذشتگی و ايده از اين ک

د، و ديگری اين/که تنھا باشد، تنھا بماند و کسی يکی اين: اصلی دارد ل ايجاد نکن دوِن اين چيزی در اين تنھايی خل د، ب يش برون ا پ ه نظر که کارھ که ب
ته است برسد، يا بقيه فکر کنند، او در پيش سھمی داش ُرِد کارھا  ل ِ اين. ب رجيح می مث يک خراب که بيشتر ت د  ی بشود نرخ به کار ِ نان دھ .روزخور تلقّ

ه خودش را می. جا حضور دارد ھزارتا، بلکه ھم بيشتر، از خودش تکثير شده و ھمه: بيمارش کرده) پاسداشِت تنھايی(مورِد اول  شد، خودش را تنبي ُک
زاع می کند، از خودش ايده می می ا خودش ن ل گيرد، ب ن قبي د و از اي ره. کن ناً از ِی غيرقابل مورِد دوم از او يک چھ که مطمئ ساخته  اد و مسخره  اعتم

يک دِل خوشی از ترھا، ھيچ ھا و پَست ترھا و حتّا رذل ھا و نجيب شريف. ھاِی ضدقھرمان بودن بارھا به دور است ھاِی قھرمانی و حتّا رذالت اشرافيت
سھل طنز ِ ريشخندکننده. او ندارند ناز و ادا، و  ُر  تنِ  پ یِ  شخصيت ِی بازيگرش، با آن راه رف ده؛ گر و دست اش موجودی ويران گيرِی ذات نيافتنی آفري

 .ھاِی سرگردان ِی اسطوره ترين تنھايی در جزيره آِل رؤيايی جک گنجيشکه، نوع ِ ايده

 
 )آزاده کاميار( کبريت خيس 
 

 نشر مرواريد/ 83تا  81مجموعه اشعار عباس صفاری در سالھای 
 

دحی می ين م ند شاعر چن اب چ ايی پشت کت دهللا روي سد چه بگويم؟ بگويم برنده جايزه کارنامه است، بگويم مگر ي سکی را. نوي من بوکوف ل  بگويم مث
خودش بگويم. يا بگويم ھر که کتاب را خواند و دوست نداشت بيايد پولش را از من بگيرد. دوست دارد انگار ردا: يا بگذار از  ه ف ی ک /از ھزاران زن

" in a station of metro"بند آخر شعر . و مابقی مسافرند/ يکی زيبا/ شوند از قطار پياده می

 
 )ازموسيس( استريد ليندگرن-ھای بولربی بچه 
 

ه، از شيش. اين کتاب شخصی منه اره دارم می  سالگی تا حدود بيست سالگی ھفتصد بار خوندمش و بعد از چندين سال وقف ا حداقل يک  دوب خونمش ي
ه اھل کودک. جايی توی اتاق دم دستمه که بدونم ھمين جاس قدرا نوستالژيخ ام درون من ن ه اون يه. بازی ام و ن رام بصورت  اب ب ن کت ساده، اي ی  خيل

ده. کنه م پرتاب می ھای کامال معمولی کودکی کنه و نه من رو به سال نه چيزی رو برام تداعی می. ريچوال در اومده گار. خط به خطش برام اھلی ش ان
 کنی و بگم ھان؟  جوری و بپرسن واسه چی ترک نمی کشی و بگم ھمين ھا ھستم که بپرسن واسه چی سيگار می از اون سيگاری

ای از اتفاقات کودکی ی يک روستای سوئدی ھستن که فقط سه تا خونه داره و اين کتاب شرح ساده ليزا، السه، بوسه، بريتا، انيگا و اوله تنھا شش يچه
ازی می.  نه غول نه جادو داره، نه گنج، نه بشقاب پرنده،. ھا تمايل زيادی به افسرده شدن دارن اونھاس در يه محيط مينيمال،که آدم ا ب کنن، مدرسه اون

م دوستشون دارن کنن و ميليون رن و قھر می می وز ھ يا ھن چه. ھا بچه در سراسر دن که ب ندگرن  تريد لي تاب پی اس خاطر نوشتن ک ا بيشتر ب پی ھای دني
 . خوبه. شناسنش، يک مادربزرگ جھانشموله  بلند می جوراب

 
 )اميرپويان شيوا( ھا کردن 
 

ان ھوشمندزاده مجموعه ی وبالگ ھا کردن، نوشته ھنری پيشين پيم ستان پيوسته نويس و عّکاس  ار دا نه ی چھ که ھمگی در خا انی رخ ست  ای آپارتم
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 .کتاب را نشر چشمه منتشر کرده. دھند می

 
 I Vitelloni) بامداد( 
 

I Vitelloni  م را ترجمه می نمی. می شناسند»  گردھا ول«فللينی را در ايران به نام ام فيل ار ن که در دانم چرا کسی که اولين ب اد  کر نيفت ن ف ه اي کرد ب
ندگی می ھا چند رفيق جل آسمان. ُجل ای داريم به نام آسمان فارسی واژه شھر کوچکی ز د اند که در  دگی. کنن دام زن د، ھر ک ھای خودشان را دارن  و درد

د دھد که حرفی از آن دردھايی که ديگر دوستان ھم شايد بدانند ولی ھرکدام ترجيح می ده. ھا نزن ی. ھا است ھای پرسه ھا و خوشی ھر چه ھست خن ول
توی آن گاه ميدان. آيد ھا صدای خنده نمی رسد وقتی که ديگر از پرسه می اد  که ب ھايی ھا می ھای خلوت آخر شب ِ فلينی،  م فيلم. پيچد، تن ينی را ھ ھای فل

ازل ھا را ديده گاه ھا و ميدان نديده باشيد اين خيابان ی ن سطحی خيل وی فيلم تر، ايد، گرچه در  ا و  ت ا کوستاريتس ن، ي اراديزو مثل سينما پ اتوره،  ھای تورن
م ھجرت ھم»  ھا جل آسمان«. ھای حذف شده وجود دارد که در بخش صحنه ی حذف شده از فيلم، خصوص در آن صحنه ، به»رويای آريزونا« چنين، فيل

 . ھجرت و تنھايی ھجرت. کردن است

 
 )بھار( ديالکتيک تنھايی 
 

 نشر لوح فکر. ی خشايار ديھيمی ترجمه. اکتاويو پاز
 

ھايی است مقاله«: ديھيمی در يادداشتی برای اين کتاب نوشته است وی تن اب ھزارت انی کت قع فصل پاي تاب را در. ی ديالکتيک تنھايی در وا ين ک پاز ا
تاب را مھم... ھای متفکر مکزيکی، ساموئل راموس نوشت و با تأثيرپذيری از ديدگاه 1950 ين ک نه ا اله در زمي شناسی فرھنگی در ی آسيب ترين رس

سته تم دان قرن بيس م حجمی»  .اند سرتاسر آمريکای التين در  اب کوچک و ک ايی، کت يک تنھ اب ديالکت د کت ه خواھ برای مطالع ھم  که زمان کمی  ست 
 .گرفت

 

 )پدرام الوندی( نمايش ترومن 
 
برای درکنار بازی فوق"  نمايش ترومن" العاده جيم کری و اينکه به زبان ساده فيلم عميق و در عين حال مقبول مخاطب است؛ روايتگر تالش انسان 

ن نمايش ترومن بيش از ھر چيز ھشداری است برای مخاطبان رسانه.  است آوری غلبه بر نظارت تمام عيار فن ه اي ای شده جھان امروز که روزی ھم
ه خلوت شخصی ظرفيت را دارند مانند ترومن در نمايشی غم ايی ک ند، در دني رار گير ندارد انگيز برای رھايی از سيطره تکنولوژی ق ين. ای وجود  ا

 بخوانيداينجا اطالعات کاملتر را از . توسط پيتر وير ساخته شد 1998فيلم در سال 

 
 )داالِن دل( سه نمايشنامه 
 

 نشر چشمه/ ی احمد شاملو ترجمه)/ Federico Garcia Lorca(فدريکو گارسيا لورکا ]/ ی برنارد آلبا خانه-يرما-عروسی خون[سه نمايشنامه 
ه بگوييم قضاوت درست در اين. در واقع تآتر لورکا را نبايد يک تآتر شاعرانه به حساب آورد" ين است ک کا، تراژدی«: باره ا ثار نمايشی لور يی آ ھا

 برگرفته از متن کناب " است کند ملحوظ شده چه ارزِش شعری لورکا را برآورده می ی آن شان، ھمه بينانه است که در تمامی سخت واقع
ست که ھايی ھايی رنگين و متحرک در ابعاِد وسيع از عکس ی سليس احمد شاملوست که به قول مترجم پرده ی پربار، ترجمه کتاب حاوی سه نمايشنامه

 .از سالوادور دالی برداشته است

 
 )سرزمين رويايی( زندگی در پيش رو 
 

ر است ھای رومن گاری نويسنده زندگی پيش رو يکی از جاودانه گاری کوپ خداحافظ  ه. ی  با و بی با ترجم ستان ی زي لی گل يز لي دگی در. تکلف و ت زن
 .تومان منتشر شده است 2800صفحه توسط انتشارات بازتاب نگار به قيمت  217در . ی کنگور است ی جايزه پيش رو برنده
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 ی آخر صفحه

 گزارش شاھد عينی
 

 
 

 :طبق گزارش شاھد عينی، ترتيب حادثه به قرار زير بوده است
ه طور که با خودش حرف می وضع، تلوتلوخوران و سر به زير از ساختمان بيرون آمده، بعد ھمان اول پسرک ُخل زده به طرف دستگاه بُرش چغندر ک

ه در حياط بود رفته، بعد قيّم پسرک ِ عقب ا دستی تيغ رده، ب ند مانده از ساختمان بيرون آمده، مخزن دستگاه را پر از چغندر ک ساتوری دستگاه را بل ی 
اد داده، بعد ار دستگاه را ي طرز ک بود  تاده  نارش ايس ه ک کرده با دست ديگر چغندر را زير تيغه ُسرانده، چغندر را دو نيم کرده و به پسرک مجنون ک

سته يم د د ق کان داده، بع ه سر ت د برگ پسرک ديوان تا ح دری را  به دست او داده و چغن غه را  ه ی تي عد پسرک خنگ تيغ رانده، ب ه ُس ر تيغ ه زي ی ھا ب
يم ساتوری را باالتر برده و با يک ضربه، برگ پس گردن ق ه جلو ھل ھا را از چغندر جدا کرده، بعد با دست راست  ا فشاری او را ب ه، ب اش را گرفت

ی مختصر عقل با ضربه اش را از پس ِ سر او برداشته، بعد پسرک کم داده، بعد قيم را روی چغندرھا دراز کرده و بعد که او را درست خوابانده دست
غه. شد، ول کرده ور می آن-ور ی ساتور را روی حلقوم قيّم که رھا از فشار دست پسرک اين آرنج چپ تيغه م تي از ھ د ب رده و ول بع د ک ساتور را بلن ی 

ه را يک دست. کرده اره دست ھای قيم از شدت ضربه به جلو پرت شده، پسرک تيغ رده، دوب ا ک گر رھ عد پسرک بار دي و پرت شده، ب ه جل يم ب ھای ق
نی. ويج، دست عوض کرده، با دست راست ضربه زده-و-مھجور گيج گزارش شاھد عي ه  ا ب که بن باز دست عوض کرده با چپ ضربه زده، پسرک 

ه را از اين تدريج شبيه حرکت آرام فيلم اش به حرکات ھی تيغ ود و  ه آن ھا شده ب ا دست راست می دست می دست ب با دست چپ، داد، ھی ب زد و ھی 
ه ھايش را ماليده، آن ھا را ول کرده و چشم ای کرده، خنديده، سر تکان داده و حتا گاھی دست ھوش و حواس زمزمه بی م زده ک قوم قي ه حل قدر تيغه را ب

ايين می  وضع ول جا چون پسرک ُخل در اين. واخ از تن جدا شده بود-و-قوس زياد و آخ-و-باالخره سر قيم با کش اال و پ ه را ب مدام تيغ بود و  برد، ُکن ن
 .شاھد عينی مداخله کرده و با تغيّر و تََشر جلوی پسرک را گرفته بود

 
 

 زاد، نشر ھرمس ی محمود حسينی ترجمه... ھاينريش بُل و-برتولت برشت-ی فرانتس کافکا نوشته» و مرگ... دار مقبره«داستان  از مجموعه

پيتر ھاندکه
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 ی آخر صفحه

 

 :ژان بودريار

1119 :آستامينوفن

آن شھرھا و تھران :عاصی. ک. ساسان م

ِی شھرنُما گانه سه :مخلوق

شاھد خودکشی يک دخترک شاد بودن :مستعارنما

ھايی نتراشيده ايده :ميرزا پيکوفسکی

شھر زباله، شھر و دگر :نشانه

 ِ شھر سفر :نگين

شھر در شعر :نوشين

از زادشھر تا زيست شھِر من :نيما دارابی

مردی دراز، به نام آسفالت :ازموسيس

زدايی از روستا زدايی از شھر، تقّدس توھّم :اميرپويان شيوا

تجربه شھر :امين

چھارباغ :بامداد

شھر تراژدی کالن :بھار

ُرما :مارگريت دوراس
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 ی اول صفحه

 نيويورک
 

 
 
ور الکتريکی محض. اين نوعی روسپيگری ديوار به ديوار است. ترند ترند، تبليغات تھاجمی ھا سريع اتومبيل. ترند، شب و روز جا آژيرھا بيش اين و ن

د ن فھرست بيافزايي ه اي م ب ازی . را ھ ه_  و ب ا  ی بازی  ھم ر حرارت_  ھ ر می پ ان نزديک می. شود ت ز جھ ه مرک د ب تی داري ويد، اوضاع ھميشه وق ش
 .بلکه ھميشه به خودشان. زنند، ولی ھرگز نه به ديگران تر لبخند می تر و بيش در واقع بيش. زنند ولی مردم لبخند می. طور است ھمين

يا دوازده جا بچه اين. ھای باورنکردنی عالقه دارند ھا، تصنعی است زيرا ھمگی به شدت به چھره ھا، غرابت آن تنوع ھراسناک چھره ساله  ھای بيست 
ود ھايی دارند که در فرھنگ ساله نقاب مل منعکس می. ھای باستانی حاصل پيری يا مرگ ب ه صورت کا شھر را ب ين امر  ی ا د ول ورک طی. کن نيوي

 .اند ھا به آن دست يافته ھا فقط پس از قرن ای را به دست آورده که ديگر شھر پنجاه سال زيبايی
شارافائلی. چالنند ھای دود، يادآور دخترانی که پس از حمام موھای خود را می ستون ا پي قايی ي ژادی. مدل موھای آفري د ن ی، چن ه،. معمول شھر فراعن

تبند ]1[ھای اطراف سنترال پارک ھای تخته سنگ بلوک. ھا ھا و اُبليسک ستون سراسر پر از تک بزرگ ]2[ھای شبيه پش ارک  ن پ ه اي تند و ب نده ھس پر
 .دھند ظاھر باغی معلق را می

 
ند شوند، مثل نيمکره ابرھا در سراسر شھر پراکنده می. جا نه ابرھا بلکه مغزھا پنبه مانندند اين ه حرکت در آي اد ب سيروس. ھای مغزی که با ب ابرھای 

يان می ھای آن درون سر مردم ھستند و در چشم ثر باران ھا نما بر ا ه  د ک ينی برخيزن ه از زم ثل بخارھای اسفنجی شکلی ک شکاف شوند، م ھای داغ 
 .ھا در زمين انزوای جنسی ابرھا در آسمان، انزوای زبانی انسان. برداشته است

ھايی آواز می ھا شمار افرادی که به تنھايی فکر می جا در خيابان اين ذا می کنند، به تن ايی غ ه تنھ ند، و ب حرف می خوان د و  ند حيرت خورن .آور است زن
 .ثبات و نامحقق است شوند و شباھتشان به يکديگر بی از يکديگر تفريق می. کامالً بر عکس. شوند ولی با وجود اين، با يکديگر جمع نمی

اپوت  انزوای_  ولی انزوای معينی وجود دارد که شبيه ھيچ انزوای ديگری نيست   ر روی ک ا ب واری، ي ر روی دي ام ب ه غذايش را در مألع انسانی ک
انگيزتر از فقر، غم. انگيزترين منظره در جھان است اين غم. بينيد جا ھميشه اين منظره را می اين. کند ای، به تنھايی آماده می اتومبيلش، يا در کنار نرده

ام اين انگيزتر از گدايی، آری انسانی که در مألعام به تنھايی غذا می غم ر است ھا غم خورد از تم ا. انگيزت سان ي وانين ان با ق ن  چيزی بيش از اي ھيچ 
ند بر سر آن بجنگ ا  ذا. حيوان تضاد ندارد، زيرا حيوانات ھميشه به يکديگر اين افتخار را دارند که در غذای ھم شريک شوند ي ھايی غ به تن ه  کسی ک

 )چرا چنين است؟. کند نوشد صدق نمی ولی اين امر در مورد کسی که به تنھايی چيزی می. (خورد مرده است می
 

دارد ای بين آن کنند؟ ھيچ رابطه چرا مردم نيويورک زندگی می سته. ھا وجود ن اده غير از نوعی الکتري ه از واقعيت س ام آن ی درونی ک ھا در ی ازدح
بدل می ھمين امر است که آن را به جھانی فی. احساس جادويِی نزديکی و کشش به مرکزيتی مصنوعی. گيرد کنار يکديگر نشئت می د، نفسه جذاب  کن

.ای ندارد، غير از جذبه و سرمستی محض ازدحام در کنار يکديگر  جا ھيچ دليل انسانی حضور در اين. جھانی که ھيچ دليلی برای ترکش وجود ندارد
 

ه. زيبايی زنان سياھپوست و پورتوريکويی نيويورک د گفت ک ار يکديگر، باي جدا از تحريک جنسی حاصل از ازدحام نژادھای گوناگوِن بسيار در کن
ه جنسی، بلکه ای را می بخشد و زيبايی ی خاصی به آن می سياه، رنگ نژادھای تيره، شبيه آرايشی طبيعی است که آرايش مصنوعی جلوه ه ن د ک آفرين

ايی_  واال و طبيعی است  ه چھره زيب تند ھای رنگ ای ک د آن ھس ه شدت فاق ده ب ه نظر می. پري اھش آرايش طبيعی ب بيه ک فيد ش د، نوعی رنگ س رس
سّری ]3[طرفی که، شايد بر ھمين اساس، مدعی مالکيت تمام قوای آشکار بی درت  يت ھرگز ق ی در نھا ه ]4[کلمه است، ول صناعت را ب و شعايرِی 

 .دست نخواھد آورد
 

ه اين. به سبک خاص خود_  ھای نژادی بر شھر حاکم است يا حاکم بوده  ھر يک از گروه: در نيويورک اين جادوی مضاعف وجود دارد ام ب ا ازدح ج
در مونترال ھمين عناصر حضور. ھا دارد ھا تمايل به حذف تفاوت بخشد، در حالی که در ديگر جا ھر يک از اجزای اين ترکيب تأللو و سرزندگی می

 .ولی از تأللو، سرزندگی و شور و حال شھرھای آمريکايی خبری نيست_ ھا و فضا در مقياس وسيع آمريکايی ھای نژادی، ساختمان گروه_دارند 
متراکم آن در مقايسه با آسمان. کنند ھای اروپايی ما را ضايع می ابرھا آسمان ما ھا و ابرھای پنبه ھا، آسمان ھای وسيع آمريکا و ابرھای  د کوچک  مانن

تند مانند ما ھستند، که ھرگز افکاری در خور فضاھای گشوده شبيه افکار پنبه فراخ نيس ند نمی... ی  ن بل اريس، آسمان ھرگز از زمي آسمان. شود در پ
ه ی يکديگر زندگی می ماند که ھمگی در سايه رمقی می ھای بی ی ساختمان زمينه گرفتار پس. گيرد ھرگز بر فراز ما اوج نمی به گون گار کنند،  ه ان ای ک

که نمای شيشه مثل اين. ی کوچکی از ملک خصوصی است قطعه زرگ، نيست  آور، ھر ساختمانی را در ديگر ای سرگيجه جا، نيويورک، پايتخت ب

ژان بودريار
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ا می به محض اين. توان فھميد ھايش می اين را از آسمان. اروپا ھرگز قاره نبوده است. ھا منعکس کند ساختمان ه آمريک دم ب قاره که ق د، وجود  ای گذاري
 .جا فضا خوِد شکل فکر است در آن_کنيد  کامل را احساس می

 
سمانخراش ]5[ھا، ال دفانس ی آن ھای پشت سر ھم رديف شده آمريکايی و آسمانخراش»  نواحی مرکز شھری«بر خالف  دن آ ھايش در محيطی با چپان

کرده است به سبک ايتاليايی، در فضايی بسته و محدود به يک جاده بيه. ی کمربندی، مزايای معماری عمودی بودن و افراط را فدا  سيار ش فانس ب ال د
ه دور آن ای از ساختمان مجموعه: باغی فرانسوی است بانی ب د ھيوالھای. ھا با رو ين ھيوالھا بتوانن ه ا برده ک ن  ن امکان را از بي ا اي ين چيزھ ام ا تم

ده ا پرشور ش بت آنھ ثر رقا بر ا که  ديگری را به طور نامحدود به وجود آورند، اين احتمال را از بين برده که اين ھيوالھا بر سر اين امر در فضايی 
ژه). نيويورک، شيکاگو، ھيوستن، سياتل، تورنتو(بجنگند  ه اب ه وجود می در چنين فضايی است ک اری ب به معم وط  ناب مرب ژه ی  يد، اب ر از آ ای فرات

مه ای که شھر و کاربردھايش را کامالً رد می کنترل معماران، ابژه افع عا باز می کند، و از پذيرفتن من راد سر  مردم و تک تک اف نون ی  بر ج د و  زن
 .اين ابژه ھيچ معادلی ندارد، شايد غير از غرور و نخوت شھرھای رنسانس. ورزد خود اصرار می

 
را»  نرم«ھای  بينيد که تمام فناوری ، واقع در آريزونا، می]6[نه آن نوعی که در آرکوسانتی(ضد معماری، نوع حقيقی . نه، معماری نبايد انسانی شود

ندازه ، نوع غيرانسانی وحشی)در وسط بيابان دور يکديگر جمع کرده سان است در اين ای که فراتر از حد و ا مد  ھای ان ه وجود آ ورک ب ا در نيوي _ج
ھای سخت را برگزيد، تمام آوری اين ضد معماری فن. شناسی آرمانی توجه کند آنکه به محيط، بھزيستی، يا بوم بی_  جا خودش را به وجود آورد در اين

پراتوری روم... ]8[جامعه_، بوم]7[معماری_بوم... بندی کرد ابعاد را بزرگ ساخت، روی بھشت و جھنم شرط ِم ام ِم مالي جز جھن چيزی نيست  ين  ا
 .در دوران زوالش

 
رار دارد ای تماشايی در نقطه به عنوان منظره. انگيز است ويرانی مدرن واقعاً شگفت طرف. ی مقابل موشک ق به  ه  حالی ک ه در  ساختمان بيست طبق

فرو می. ماند کند، کامالً عمودی باقی می مرکز زمين سقوط می زد، بی اين ساختمان به طور مستقيم  ل که حالت عمودی آن ري د، مث اش را از دست بدھ
شگفت. آجرھا را در کام خود فرو برد ھا و پاره سنگ ی بام سقوط کند، و سطحش خرده يک مانکن خياطی که از دريچه مدرن  !آوری چه شکل ھنری 

 .بازی دوران کودکی ما ھای آتش چيزی شبيه نمايش
 
د خيابان می ا مرده گوين ده و در آمريک ا زن ا در اروپ د ھ ن حرف نادرست است. ان چ چيزی پرشورتر، ھيجان. اي ر و سرزنده آورتر، متالطم ھي تر از ت

اوت ھايی پُر از جمعيت، جنب و جوش و تبليغات، ھر يک به تناوب پرخاشگر يا بی خيابان. ھای نيويورک نيست خيابان ر در خيابان ميليون. تف ھا ھا نف
د_  ی دائمی شھر ھيچ کار بھتری ندارند  بال، خشن، انگار غير از خلق فيلمنامه زنان، فارغ ھستند، پرسه ا. و بدون شک ھيچ کار ديگری ندارن مه ج ھ

يمه(موسيقی حضور دارد، فعاليت شديد، نسبتاً خشن و خاموش است  نوع فعاليت نمايشی و سراس يا می نه آن  ه در ايتال يد ای ک ر خيابان). بين ھا و معاب
 .ی زيادی دارد ھای باريک اروپا فاصله ی وسيع و دقيق شھر از صميميت فراوان خيابان شوند، ولی ھندسه ھيچ وقت خالی نمی

در ديگر اوقات مردم به سرعت حرکت. ھا کند، در لحظات تاريخی انقالب و سنگربندی ھای ناگھانی جمعيت زندگی می در اروپا، خيابان فقط در موج
د ديگر کسی پرسه نمی(گردد  کنند، ھيچ کس واقعاً ول نمی می اره). زن ئله درب ن مس ايی صادق است ی اتومبيل ھمي ا. ھای اروپ ھيچ کس عمالً در آنھ

شمار می شھرھا ھم فضای کافی ندارند، يا به بيان دقيق. ھا فضای کافی ندارند کند؛ اين اتومبيل زندگی نمی به  ام مشخصات تر فضا عمومی  رود و تم
ا ناحيه ی عمومی را دارد، ھمين امر مانع از آن می عرصه بان ي گار بيا ه ان يد ک ای معمولی شود که طوری از آن عبور کنيد يا در اطرافش پرسه بزن
 .است

ن کشور، خود اي ل  ست، مث ينمايی ا پر جنب و جوش و س ناآرام، سرزنده،  خيابان آمريکايی، شايد، اين لحظات تاريخی را تجربه نکرده ولی ھميشه 
انه آوری، تفاوت اھميت است، ولی تغيير، خواه ناشی از فن ی صرفاً تاريخی و سياسی بی جايی که عرصه ا رس ژادی، ي شکل ھای ن انی،  ھای ھای ھمگ

 .ی زندگی است خشونت آن ھمان خشونت شيوه: گيرد تلخ و خطرناکی به خود می
 

دگی يک شريک شدن در زن فعاليت شديد شھر از اين قرار است، نيروی گريز از مرکزش آنقدر زياد است که تصور زندگی به صورت يک زوج و 
اج دارد را بشری احتي درتی ف ه ق ورک ب ر در نيوي ر ديگ ته. نف ط دار و دس ترھا، خانواده فق ايی، انجمن ھا، گانگس ای مافي ّری و جماعت ھ ای س ای ھ ھ

د. اين ضد کشتی نوح است. ھا مانند، نه زوج منحرف بر جا می جات دھن ھا را از سيالب شديد ن نه  ا گو دند ت وح ش سوار کشتی ن ا  تا دوت .حيوانات دو
.ھا وظيفه دارند آخرين بازماندگان را برای آخرين مھمانی پيدا کنند ھر شب تک تک آن_شوند  ای می جا ھر يک به تنھايی سوار اين کشتی افسانه اين
 

ميز دادن آن ھا را در داخل شھر رھا ساخته آن. اند در نيويورک ديوانگان را آزاد کرده ه اند، ت ا، ھروئينی ھا از بقي تادان، الکلی ی ولگردھ ا ھا، مع ھا، ي
اش را پنھان نگه دارد، چرا توان فھميد چرا شھری به ديوانگی نيويورک تمايل دارد ديوانگی به سختی می. ھای ساکن اين شھر دشوار است آس و پاس
 .ھای گوناگون خود، کنترل کل شھر را به دست گرفته است ھای جنونی را از دور خارج کند که در واقع، به شکل خواھد نمونه دلش می

 
ده فقط در انتھا متوجه می. شاھکار ژيمناستيک آکروباتيک است ]9[حرکات موزون بريک تی اجراکنن نی وق بوده، يع موزون  اً حرکات  شويد که واقع
ا بی(شود  رمق سر جای خود ميخکوب می در حالتی سست و بی ن، سر ب ج روی زمي ر روی قبرھای آرن ه ب التی ک مان ح ايی در کف دست، ھ اعتن
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از. اين طرز توقف ناگھانی يادآور اپرای چينی است). بيند ھا می]10[ اتروسکان نه از حرکت ب التی قھرمانا ولی جنگجوی چينی در اوج فعاليت در ح
رسد با حرکات توان گفت که به نظر می می. کند و حالتش تمسخرآميز است ی بريک در اوج سستی حرکاتش توقف می که اجراکننده ايستد، در حالی می

 .ای در درون جسم خود است، تا از درون آن با حالت سست مردگان به ما ُزل بزند مارپيچی بر روی زمين، در حال حفر کردن چاله
 

يا می. اين ماراتون واقعاً نمايش آخرالزمان است. کردم که ماراتون نيويورک بتواند کسی را به گريه بيندازد ھرگز باور نمی ان آ ه از توانيم ھم طور ک
چرخ می بردگی خودخواسته حرف می يتی  فراز جمع ند زنيم از درد و رنج خودخواسته ھم سخن بگوييم؟ در باران تند، در حالی که ھليکوپترھا بر  زن

سينه سنج ھايی سريع به زمان ھايی از جنس زرورق آلومينيومی و با نگاه که در حال ھلھله و ھورا کشيدن است، با شنل ا  ا ب خود، ي ه و ھای  ھايی برھن
نده نگاه ين دو ل سرنوشت اول سال قب ماراتون ھايی رو به آسمان، ھمگی در طلب مرگ ھستند، ھمان مرگ ناشی از خستگی که در حدود دو ھزار  ی 

ود. را رقم زد تن ب رای آ ام. ولی فراموش نکنيد که او حامل پيام پيروزی ب ه پي د ک ن فکرن م در اي دگان ھ ن دون لی بدون شک اي ند، و يروزی باش آور پ
ام آن ت و پي اد اس د زي ش از ح ان بي ت شمارش ت داده اس ايی را از دس ه معن ا ھرگون ام ورود آن: ھ رفاً پي ام ص ن پي عی و اي ان س ت، در پاي ھاس

ی، می. ھايشان، پيام پررمز و راز و مبھم کوششی فراانسانی و بيھوده کوشش ام توان آن به طور کل ه ھا را پي وع آور فاجع شر شمرد، ن وع ب برای ن ای 
شود، از افراد ورزشکار و اھل رقابتی که زودتر از بقيه به تر می تر و از کار افتاده بشری که ساعت به ساعت با رسيدن دوندگان به خط پايان فرسوده

يان می رسند تا آدم خط پايان می ه خط پا ه توسط دوستانشان ب ه در ويلچرھای خود ھای درب و داغونی که به معنای واقعی کلم نی ک يا معلولي ند،  رس
م  دونده وجود دارد و نمی 17000. دھند مسابقه می يدان جنگ ھ ضر در م داد سربازان حا حتی تع ه  17000توانيد به ياد نبرد ماراتون نيفتيد، جايی ک
ده است که حتی به پيروزی بينديشد، صرفاً برای اين آن دود، بی دونده وجود دارد و ھر يک به تنھايی می 17000. نفر نبود ده. که احساس کند زن ی دون

ته دونده»  .ما بُرديم«: زنان گفت ماراتونی که به خط پايان رسيد، نفس نفس ته و کوف ارک از ی نيويورکی خس سنترال پ ر روی چمن  که ب الی  ای در ح
 »!من اين کار را کردم«: رفت، نفس عميقی کشيد و گفت حال می

 
 !من اين کار را کردم

دگی ه درخودمان ال ب ار مبت اتی، از رفت يت تبليغ دی از فعال عاِر شکل جدي ن]11[ش که جايگزي بر خويشتن خويش  وچ، چالشی در برا اب و پ ، شکلی ن
 .ای رقابت، تالش و موفقيت شده است ی پرومته خلسه

ماد بين]12[المللی چنين رفتار يادگارپرستانه ماراتون نيويورک به نوعی نماد بين بدل شده، نوعی ن پيروزی ای  ه  يفتگی ب ی ش پوچ و بی الملل ا، ای  معن
 .ای دربر ندارد شادی حاصل از شاھکاری که ھيچ نتيجه

 »!من اين کار را کردم«: من در ماراتون نيويورک دويدم
 »!من اين کار را کردم« : را فتح کردم ]13[من آناپورنا

ريزی ای از قبل برنامه انگيز نبود؛ اين رخداد واقعه در نھايت اين رخداد آنقدرھا ھم شگفت»  !ما اين کار را کرديم«: فرود در ماه ھم چنين چيزی است
کرده است گرايانه ولی اين امر رؤيای ھزاره. ما اين کار را کرديم. شده در مسير علم و پيشرفت بود ا ن ح فضا را احي يروی آن را. ی فت يری، ن به تعب

 .تحليل برده است
يروزی جنسی،(وقتی کاری را صرفاً به اين منظور انجام دھيد که به خود ثابت کنيد توانايی انجام دادن آن را داريد  وردی، نوعی پ بچه داشتن، کوھن

 .آورد ای ھم چنين احساسی را به وجود می اجرای ھر نوع برنامه. شويد دچار احساس پوچی و بيھودگی می) خودکشی
ه می ماراتون برگزار می: ی تبليغ ماراتون شکلی از خودکشی نمايشی است، خودکشی به مثابه د ک شان دھ ا ن د آخرين ذره شود ت نرژی را از تواني ی ا

يام مشابھی را ديوارنوشته. که شما قادر به عبور از خط پايان ھستيد تا چه چيزی را ثابت کند؟ اين... خودتان بيرون بکشيد، تا اين را ثابت کند يز پ ھا ن
 .ھا تبليغات مجانِی وجود ھستند آن! من چنين و چنان ھستم و وجود دارم: گويند ھا صرفاً می آن. دربر دارند

به ار کردن  ه رفت د نسبت ب ادی تعصبی جدي ناتوانی، ُمن م؟ عالمت عجيب و غريب ضعف و  که وجود داري م  آيا دائماً مجبوريم به خودمان ثابت کني
 .نياز از اثبات نھايت بديھی و بی صورتی ناشناس، بی

 
 ی حمل و نقل مرموز شرکت به ثبت رسيده

حال حرکت دانه يک کاميون سبز آبی با رنگ م در  ان ھفت برف، در خياب ارش  پس از ب يِد اول صبح، بالفاصله  ھای کرومی براق در زير نور خورش
 .نقش بسته است» حمل و نقل مرموز«ھايش، با حروف متاليک طاليی، کلمات  بر روی کناره. است

بودن توان تمام جلوه جا می در اين. کند ی انحطاط را خالصه می اين کلمات کل نيويورک و ديدگاه مرموزش درباره رد، از عمودی  دا ک ھای ويژه را پي
 .اين بُعد چھارم اين شھر است. ھا ی آميزش نژادھا و امپراتوری ھای ويژه متعالی تا انحطاط و تدنّی بر روی زمين، تمام جلوه

ود  ]14[ھای آتی شھرھا به صورت افقی گسترش خواھند يافت و غيرشھری در سال ند). لس آنجلس(خواھند ب دفون خواھ ن م سپس، خود را در زمي
روبنای طراز اول و درخشان، عمودی. ھمه چيز به زيربنايی غرق در نور و انرژی مصنوعی بدل خواھد شد. کرد و ديگر حتی اسم نخواھند داشت

عدگی گريز از مرکز ی خوشی اين عمودی بودن باروک و اين بی نيويورک آخرين دوره. وار و در شرف ريزش از ميان خواھد رفت بودن ديوانه [قا
 .زيرزمينِی متعاقب آن ]16[است، پيش از فرا رسيدن ِ برچيده شدن افقی و انفجار به درونِ  ]15
 

تی حيرت ا ھمدس ورک ب ه نيوي ش، فاجع ل جمعيت يز ک ه انگ ه مثاب ود را ب ه خ ی ی مختص ب ايش در م ه نم اتری ب ول. آورد ی تئ ه معل ه ب ر ن ن ام و اي
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.در واقع، قدرت نيويورک در ھمين فقدان تھديد نھفته است. کند انحطاطش، بلکه ناشی از قدرتش است، قدرتی که، مسلماً، ھيچ چيزی آن را تھديد نمی
با توجه که زندگی ھر روز صبح دوباره شروع می اين. کند اش فکر ھرگونه جنگی را رد می ی سطحی تراکمش، الکتريسيته ست،  شود نوعی معجزه ا

د  ، از تمام تھديدھای خارجی محافظت می]17[ولتاژش آن را، مثل گنبدی گالوانيک. ای که روز قبل مصرف شده است به مقدار انرژی ين_کن گرچه ا
سال  حوادث آن. صادق نيست 1976امر در مورد حوادث داخلی از قبيل قطع برق کامل  ن  ياس اي ی مق دل می ول انی ب دادھای جھ به رخ د و ھا را  کن

ين شھر می بر شکوه و جالل ا يد صرفاً  ين مرکزيت. افزا نه مرکزی فقط می و برون ]18[ا ند حس ديوا ه توا لی ک د، زوا واری از زوال آن را بيافرين
طور زيبايی»  ی صحنه« ه  ورک آن را ب ناختی در عمارت نيوي شی و اکسپرسيونيسم شديد خود رونويسی می ش ه کل شھر در ھای نماي ی ک د، زوال کن

تذل، در سرزندگی چھره مجموع آن را در شيدايی فنی مر مب ه ا داومش ب ودی، در شتاب بخشيدن م خواه اش نسبت به امر عم ھايش، خواه خوشبخت 
 .دھد ناب، پرورش می ]19[ھا در پای گردش بدبخت، و در گستاخی قربانی کردن انسان

در نيويورک. روح و غير شخصی خود ھستند ھای بی ھای شديد خود برای ايفای نقش کند، زيرا ھمگی اسير سعی و کوشش ھيچ کسی به شما نگاه نمی
تند  در ديگر جاھا پاسبان_  ھيچ پاسبانی وجود ندارد  تايی ھس ه روس وز نيم که ھن ند  شھرھايی بدھ ه  مدرن ب پاريس(ھا وجود دارند تا ظاھر شھری و 

ه آن ببخشند جا شھرنشينی به چنان درجه اين). مثال خوبی است سی ب ا خصلتی سيا د ي ال،. ای رسيده که ديگر نيازی نيست آن را نمايش دھن به ھر ح
تثنا تمسخرآميز است  نيويورک ديگر شھری سياسی نيست و تظاھرات گروه ق گروه(ھای ايدئولوژيکی گوناگونش نادر و بدون اس ھای قومی از طري

بط، و امری). کنند ھا و نمايش نژادی حضور خود، ابراز وجود می جشنواره ام روا ماعی، بلکه خشونت تم ط اجت نه خشونت رواب خشونت نيويورک 
رای. ی شکلی از ترجمان و ابراز وجود تا حدی جا مانده است گرايش جنسی به مثابه. تصاعدی است ست، ديگر ب ايش ا گرچه ھمه جا در معرض نم

ماس ی گذرا و تنوع شکل بند و باری جنسِی ھر لحظه گرايش جنسی به بی. تحقق بخشيدن به خود در روابط عشقی انسانی وقت ندارد ھای زودگذرتر ت
ن کنيد، از اين جھت که احساس می شما احساس شکوه و جالل را در نيويورک دوباره کشف می. رود شود و از بين می بدل می ی اي نرژی کل د در ا کني

.ھستيد ]20[شناختی جھش ی اندوھبار تغيير نيستيد، بلکه قسمتی از شکل زيبايی جا، بر خالف اروپا، بخشی از منظره شما در اين_ايد  محل غرق شده
 

د نمی ھيچ کس در نکته. ھا را در اختيار داريم ی آن ما در اروپا ھنر تفکر، تحليل امور و تأمل درباره د سنجی تاريخی و تخيل عقلی و ذھنی ما تردي .کن
ده و واقعيت ولی امروزه حقايق خيره. برند ترين انديشمندان آن سوی اقيانوس اطلس ھم از اين لحاظ به ما رشک می حتی بزرگ م را کنن تاً مھ ھای حقيق
ه نيويورک و لس. ی ساحلی اقيانوس آرام يا در منھتن يافت بايد در ناحيه حد بايد گفت ک ده را در آِن وا ن عقي تند، حتی اگر اي ان ھس آنجلس مرکز جھ

دانيم ردکننده ب ده و دلس راط خام. برانگيزانن ی، اف ت و خصلت جھش ا از حماق انه و بی م ه انديش ی جامع ژادی و اخالق اعی، ن دگی اجتم ا و ی آن قاع ھ
ن امر نيست، کم. قاعدگی در ريخت و معمارِی اين جامعه به شدت عقب ھستيم بی ل اي ه در ھيچ کس قادر به تحلي نفکران آمريکايی ک ه روش تر از ھم

 .اند يابد قطع رابطه کرده ای که در اطرافشان گسترش می اِی عينی اند، و با اساطير افسانه ھايشان پنھان شده دانشگاه
 

فتی، بی قر و اسراف، بيھودگی و پوچی تکنولوژيک و خشونت اين جھانی است که از ثروت، قدرت، خر نی، ف ايی، پيوريتانيسم و بھداشت روا اعتن
ه کل. کنم چيزی از آغاز پيدايش جھان را با خود دارد ھدف، کامالً فاسد شده پوسيده است، ولی با وجود اين، باز ھم احساس می بی شايد به اين علت ک

 .کند بيند، درست ھمان موقعی که نيويورک بر آن حاکم است و استثمارش می جھان ھمچنان خواب نيويورک را می
 

 :نيويورک از کتابِ 
 .1384ققنوس، : تھران. ی عرفان ثابتی ترجمه. آمريکا. بودريار، ژان

 

 
1. Central Park 
2. buttresses: م -.زنند ھايی که برای تقويت و تحکيم ديوار می شمع . 
3. exoteric 
4. esoteric 
5. la Defense 
6. Arcosanti 
7. eco-architecture 
8. eco-society 
9. breakdancing 
10. Etruscan 
11. autistic 
12. fetishistic 
13. Annapurna: م -. ی معروفی در ھيماليا قله . 
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14. non-urban 
15. centrifugal excentricity 
16. implosion 
17. galvanic: م -. ی شيميايی دارای الکتريسيته . 
18. centrality 
19. circulation 
20. mutation 
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 .بود توي كتابخانه پدربزرگت كه من ديروز دزديدمش )1(يك مجموعه داستان كوتاه
 .رديف دوم از پايين. از توي قفسه كنار در

 "ماندن در وضعيت آخر"و " وضعيت آخر"ھمانطور نحيف ايستاده بود بين 
 اش امضا كرده بود" دوست و ھمقطار ديرين"كه اتفاقا ھر دو را ھم اسماعيل خان براي 

 . براي اينكه چيزي دزديده باشم از كتابخانه پدربزرگت
 . ماه با اين حال و روزش كه من ميبينم 5-4توي كمتر از . از كتابخانه تو در واقع

پا سفت. تا وقتي برگشتي براي مراسم تدفين و ختم، يك روز سرزده بيايم براي برگرداندن امانت آقا جانت كه نور به قبرش ببارد و اينھا م كمي  بعد ھ
امم نميكردي يكي. تر كه بوديم چه قول و قرارھايي با ھم گذاشته بوديم كنم و آنقدر ھمه چيز را به ھم ببافم بلكه يادت آمد بچه به ن اگر ھم كل كشتي را 

 نميگذاشتي؟. دو بار ميگذاشتي مجاني قايق سواري كنم
----------  

ا خوشي ميگشت )2(توي داستان چھارم ا را ب د داشت دور دني مردم كف بزنن ا  بر و پلنگ ت ھان ب وي د د ت ستان. يكي از اينھا كه كله شان را ميكنن دا
 بی ھيچ توضيح اضافی. کند -آن شھر کثيف و زشت  -اينطوری تمام شد که جانور سر يارو را توی تھران 

--------- 
 .بعد يك دفعه دوزاريم افتاد

 
 .فھميدم آقا جانت وقتي آن يك خط را خوانده يك كمي رفته توي خودش
شھر ده. فردايش رفته نصف تھران را گشته، ديده واقعا چقدر زشت است  ياد ش در خاكستري ز مديگر را نيست و. چق ند ھ د بزن ا ميخواھن در آدمھ چق

م. نشسته با خودش خلوت كرده، ديده تھران ھر چه باشد و نباشد زشت است. چقدر ساختمانھا كج شده اند. نابود كنند آنقدر زشت كه شير و پلنگ را ھ
ه اگر. رفته پيش مادربزرگت راضيش كرده كه پسرشان را بفرستند يك جاي بھتر. ديوانه ميكند چه برسد به تخم و تركه خودش چه ميدانسته بدبخت ك

د. ببر بخواھد سر آدم را بخورد بي برو برگرد ميخورد ه دي ندي ك ختر بلو ين د ه اول كرد و ب ك شب مست  كه ي حاال ببر يا آن جوان عرب مو فرفري 
چاقو، سر را. به پدربزرگت چه كه دختر، مادر تو از آب در آمد. يكي از اين پيشنھادھا داد ه  به او چه ك شد؟  درت غيرتي  كه پ يا به پدربزرگت چه 
 به درك. گيرم مادربزرگت ھيچوقت پدربزرگت را نبخشيد  گوش تا گوش ميبرد؟

-------- 
ا وحشي. ھمه چيز كج. گشاد و دراز و بي قواره. خيلي بيشتر. زشت تر شده. تھران ولي ديگر مثل زمان پدربزرگت نيست ه. آدمھ ا كل كه ببرھ در  آنق

ھر چه تاكسي و. اصال براي ھمين دو تا يكي پله ھا را آمدم پايين. شان را دو دستي چسبيده اند رفتنه اند كز كرده اند گوشه باغ وحش نصفه نيمه شھر
اين يك دفعه نه براي خر فھم كردن فرق جمله شرطي نوع دوم و سوم به دختر عمه. اتوبوس رو به شمال ميرفت سوار شدم تا رسيدم خانه پدربزرگت

 .براي دزديدن ھمين كتابي كه حاال شده قوز باال قوز. گوساله ات كه او ھم زود يتيم شد مثل خودت
------- 

 .مادرت را ولي ھيچوقت نفھميدم
ه كي از نام يادت ھست ھمه آن دفعه ھايي كه برايم تعريف كردي با چه بدبختي دستت را گرفته آمده اينور دنيا؟ فقط ھم به اميد يك آدرس روي پاكت ي

د. ھاي آقا جانت براي پسرش كه ھنوز نميدانسته نميتواند از زير آن ھمه خاك نامه بخواند ه تن ه لبھاي غنچه ات ك ودم ب ھمه آن دفعه ھا من زل زده ب
 .تند تكان ميخورد و فارسي و يك زبان خارجي ديگر قاطي از آن بيرون مي آمد

-------- 
 

 بعد دوزاريم بيشتر فرو رفت
 

 .فھميدم آن روز كه من چشم گذاشتم و تو رفتي يك سوراخ جديد پيدا كني چه شده
خب.حتما فكر كرده اي پسر شوفر آقا جانت از كجا ميفھمد رفته اي توي كتابخانه؟ بودي  رده اي جلوي قفسه.درست ھم فكر كرده  ا كز ك م حتم د ھ بع
يدي اوضاع از.كنار در،يك كتاب را شانسي در آورده اي نگاه كني از روي بي حوصلگي م فھم تو ھ له را و  ك جم با انگليسي ناقصت خوانده اي آن ي

 .چه قرار است
 

آستامينوفن
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يعني چه كه اين ھمه كوچه پس كوچه با اين ھمه ساختمان متروكه كه سر ريز ميكنند. وگرنه چرا يك دفعه اين ھمه اصرار كه تھران را دوست نداري
 توي تجريش حالت را به ھم ميزند؟ 

 
 توي يك شھري كه . آنقدر گفتي تا راضي شدند پستت كنند پيش فاميل دور مادربزرگتOزياد 
 نه از اين . داشتO.از اينھا كه باال و پايينشان ھزار تا نقطه دارد. ھاي معمولي تازه 

------- 
 .سال پيش كه برگشتي براي ختم مادربزرگت، من را يادت نمي آمد 4تابستان 

 .حق ھم داشتي
ا. خاكستري ميماسد به تن آدم. آدم وقتي توي تھران وول ميخورد دو برابر پير ميشود وز. آدم ھم كج ميشود مثل بقيه چيزھ گذار ق ھر. تو اسمش را ب

 . قول ھم بده دفعه ديگر كه آمدي برايم قوزبند مي آوري.چند دقيقه يك بار ھم يك سيخونك بزن به من كه صاف شو
------- 

ل من پرشان ايي مث بدبخت ھ با  ا  د ت وقتي داشتند مادربزرگت را ميچپاندند آن تو خيره مانده بودي به آن ھمه گودال كه جا به جا و بي سليقه كنده بودن
ر خاك 5ھر از گاھي ھم زير چشمي .كنند د زي مانطور كج مي تپاندن ه.گودال آن طرف تر را مي پاييدي ببيني چطور يك گوني سفيد گنده را ھ ايد ب ش

 . الي آن ھمه درخت و گل و بوته. يا به فكر قبرش كه يك مجسمه عجيب دارد بااليش.فكر پدرت افتاده بودي
 

مرده. بعد حتما يك نفس راحت كشيده اي ودال و  مه گ فھميده اي زودتر از آن كه تا آخر دنيا، پيچت كنند به زمين سفت تھران، فرار كرده اي از اين ھ
شال قت، از زير  ي د ه ب و ك يش موھاي زرد ت گرش پ ھاي كج و زنده ھاي معوچ كه نصف حواسشان پيش خاك كردن زن و بچه شان است نصف دي

 .سياھت ريخته بيرون
------- 

 حال آن پدر پدرسگت چطور است؟
 ھنوز ھم مي آيد به خوابت اسمت را صدا كند؟

الي و ان و بق ه و خياب ه نشود گذاشت روي كوچ ك اسمي ك د؟ ي دا كن ر برايت پي م خاص ت ك اس االت نميتوانست ي ه كم ن ھم ا اي درت ب ده ام پ من مان
 نميدانست وقتي برگردي شھر خودت با سگھايت بازي كني، كار من ميشود گز كردن خيابانھاي تھران؟. داروخانه

------ 
 بعد دوزاريم رسيد به ته چاه

 ھر چقدر ھم زور زد پايين تر نتوانست برود
 فھميدم كسي ھست كه شبھا مي آيد خيابانھاي تھران را خط كشي ميكند

 با اين رنگھا كه نه من ميبينم نه تو
 .تھران را كرده بزرگترين صفحه شطرنج دنيا با چند ميليون اسب و فيل و االغ

ه د بلك جا بمان صبح ھمان ا  آدم ھر چقدر ھم اين در و آن در بزند براي فرار، شب بايد برگردد توي خانه خودش، طوري كه پايش ھم روي خط نباشد ت
 .وقتي ھمه جا شلوغ شد، بتواند ال شكل و مستقيم و اريب چند خانه اينطرف آن طرف تر برود

------ 
ا. خالصه اين اوضاع ماست وی خيابانھ يزنم ت جور م بدبختيھای جور و وا يان چپ و راست. ھر چند روز يک بار الی ھمه  ا را يکی در م اطع ھ تق

 .ميپيچم تا ببينم اسمت را کسی گذاشته روی خيابانی، کوچه ای، مغازه ای، خانه ای، سنگی، درختی يا نه
 

اين بن بست آخري را امروز صبح. گل فروشي و يك بن بست پيدا كرده ام، ھم اسم تو 4كافي شاپ،  3رستوران،  2كوچه،  5خيابان،  8تا امروز ھم 
ود. ته كوچه يك در بود به قاعده نصف قد تو. نزديك الله زار ديدم چيزي روي در نوشته ب الي،  با ذغ بود  :يكي، معلوم نيست چند سال پيش، برداشته 

ساختمانھاي صاف  .گفتم شايد آنجا، آخر تھران است "  627379 -فروشي" شايد اگر در را باز ميكردي، ميديدي يك جاي ديگر شروع شد با آدمھا و 
به سبك نقاشيھاي روي.تر مان ذغال،  ه ھ ا تتم دم ب دبختي، دي رفتم چكشي، بيلي پيدا كنم قفل روي در را بشكنم ببينم چه خبر است بيرون اين جزيره ب

. ديوار غارھا و به ھمان اندازه بچگانه، زير قفل زنگ زده روي در، آدمي را نقاشي كرده اند كه كله اش را گذاشته توي دھان نصفه باز يك ببر گنده
 

)1(    British and American Short Stories باور ميكني؟. مثل اسم خودت. به ھمين عامي كه ميبيني 
)2(    s Uncle by William Saroyan’The Barber 
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 آن شھرھا و تھران
 

 
 

  .ھرجا خواستيد سوار شويد و ھرجا خواستيد پياده. اين يک متن ِ تھرانی است
 
 

يفته ماجرا قاتل سريالی. ام مدتی مشغول طرحی بود برای يک داستان جنايی چند سال پيش ذھن ود ش ن ای داشت که قرار ب رای ھمي شد و ب ات با ی ادبي
 .در فکر ساختن معماھايی بودم که درگير با ادبيات باشند

ست، آدم و رفتارھای آدم. ام را حسابی درگير خود کرده بود چه ھست ھم ذھن ی متن بودِن ھر آن روزھا ايده آن ن ا اينکه نقاشی متن است، موسيقی مت
 . آورد ھرچه ھست متن است، حسابی به وجدم می... اند و متن
مام ھوشياری قاتلی داشتم که شيفته. کم اين دو ايده با ھم درگير شدند کم ا ت که ب اھی  بود، کاراگ ی  شتن ردپاھای ادب ا گذا قديری، ی به ج شکل ت ه  اش، ب
 . چه ھست توانست به گرد پای قاتل برسد، و متنيّت ھر آن وقت نمی ھيچ

* 
يا ازين. ريزند ھم می ام را کامالً به صداھای بلنِد غافلگيرانه اعصاب. من از ازدحام متنفرم. قاعدتاً بايد از تھران متنفر باشم خورم  نه ب ان ت که توی خياب

حال تواند به اندازه با بوی ناخوشايند مشکل حياتی دارم و ھيچ چيزی نمی. آيد بزنم بدم می ده  نِد غافلگيرکنن زد ی بوھای گ ھم بري به  ن  يخ و ب ام را از ب
م آِب کثيف را شبيه فحش می). اش دشوار نيست ی مقابل تواند روزم را بسازد، پس کشف نکته عطری خوشايند می. اصوالً بو برايم خيلی مھم است( بين

مان رسيد به ش نمی بچه که بوديم اگر کسی که زورمان به[ی کثيف برايم مثل يک فحش رکيک است که به واقعيت پيوسته باشد  شده و يک جوی خشک
دن يک روزانه فوق]. ھرحال پدر و مادرم خر نيستند، پس من ھم نيستم داديم که به البد خودمان را با اين فکر تسلی می"  خر کره"گفت  می اش تحمل دي

ظر جرقه ھيچ و به!) غير از خودم(يا دو آدم عصبی را داشته باشم  ه منت دارم ای وجه تاِب تحمل کردن صدھا آدم عصبانی ک وا را ن برای دع ند  ی. ا خيل
ر از جو: شان ھست کنند؛ و تھران صاحب اغلب ام را خراب می چيزھای ديگر ھم ھستند که حال صدا، پ ر سر و  دوی شلوغ و پ ھای يک شھر بوگن

 ... زند آيند توی شکم آدم که آرزوی پرواْز دوباره به سر آدم می گندگرفته و درختان خشکيده و مردم عصبانی که گاھی چنان می
 .اش ھستم عاشق. اش دارم که من دوست... ست انگيزی مخلص کالم اينکه تھران شھر نفرت

* 
ا خود تصوير ی بی  خاطر عالقه دانم به نمی. خود نيويورک را ھم دوست دارم. را نسبت به نيويورک خيلی دوست دارم"  آلن"حس  ن است ي ه آل حدم ب

نم می شھر در ذھن ا لحنی دوستانه  ام باعث شده که احساس ک ورک را ب قديمی نيوي ل يک دوست  م"  شھر تاريک"توانم مث ی به. صدا کن ھرحال وقت
ال«در "  الوی سينگر" نی ھ می»  آ ا  گی می به کاليفرني رای نيويورک دلتن ه رود و ب دام سر ھم د و م ه خصوص شھرھا غر می کن ی چيز ب د، ھمدل زن

. کنم عجيبی با او احساس می

 .آنی ـ خدايا، چقدر اينجا تميزه
 .کنن ی تلويزيونی درست می اندازن، باھاش برنامه ھاشون رو دور نمی ھا آشغال الوی ـ چون اين

. دانم از يک شھر چرک و تاريک به يک شھر روشن و تميز رفتن چه حسی دارد کنم خوب می حس می

 ھنوزم نيويورکی ھستين؟... ھا شما ھنوز تونی ـ آه، بچه
 .اشم الوی ـ آره، عاشق

 .آره] خندد می[آنی ـ 
 .خيلی کثيفه... دونين، اما حاال می. ھا اونجا بودم سال. کردم تونی ـ من ھم اونجا زندگی می

 .آنی ـ آره
 .خوراکمه. الوی ـ من عاشق آشغالم

. تواند از آن دل بکند وقتی آدم در يک شھر تاريک خاطراتی برای خودش دست و پا کرده باشد، از بچگی تا ھر سنی، ديگر نمی

 خوای برگردی نيويورک؟ نمی... پس تو.] غمگين است[الوی ـ 
 ...مگه نيويورک چی داره؟ .] زند لبخند می[آنی ـ 

عاصی. ک. ساسان م
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... 
 خوای با من برگردی نيويورک؟ پس تو نمی. خدايا] کشد آه می... [الوی ـ 
 .ببين، من بايد برم.] کند ای مکث می لحظه! [نه.] اندازد ھايش را باال می شانه[آنی ـ 

ه ھيچ. اين حس را تقريباً به پاريس و لندن ھم دارم ده خب، معلوم است ک شھرھا را ندي ن  ستان باشد و کدام از اي يا انگل قتی کسی در فرانسه  ما و ام، ا
ظر برسد منطق و عجيب می دانم برای ساکنان تمام شھرھای ديگر حسابی بی ی اينھا، می و ھمه... کنم ساکن پاريس و لندن نباشد تعجب می ه ن ند ب .توا

 ...ھا را نسبت به شھر خودش و حال و ھوای شھر خودش داشته باشد ام ھر کسی ھمين حس گمان... شايد ھم نه
ساکن شيراز است ه  ه. دوست عزيزی دارم ک ان يک ھفت زديم،  ای مھم قدم ن شھر  شتر در  ار بي با اينکه دو ب ودم و  اه اش ب ارش، در نگ ه در رفت اش ب

شھرش را می تکه. کردم ی عميق به شھر خودش را حس می ھايش، کامالً آن عالقه ھا، در حرف ھا و خيابان کوچه ن  م يک. شناخت تکه ت قتی گفت بار و
د، حس می دانست و وقتی وسط کوچه آلودگی را می فالن منطقه کامالً خواب بود، دقيقاً علت آن خواب شا کن ا آسمان را تما تاد ت کردم در عمق ای ايس

 . داند کجای آن شھر آسمان زيباتری دارد وجودش چيزی ھست که می
 . آسمان شيراز با آسمان تھران فرق داشت

* 
سيگار می ام چن سال پيشا می رفيق و می گف واّساده بوده زير پل، جلو مغازه داشته  شيده، يھ ه پُش ک ه موتوري ز، ي کانی زد رو ترم ه پي ه ي دش زد بين بن

رده دس پيکانيه قُف. بغل، جفتی پريدن پايين ھمديگه رو ِخف کردن حال ک ا  رام گذاشته ي و م شده يھ حاال چی  نه، قُف فرمون دّسش بوده، اما  الی بز خ
ا پره پايين می داره می رسه اينم نيگر می ای می ور يھو يه ماشينی ديگه بعد اَ اون. کنه، آقا جفتی حاال نزن کی بزن فرمونو ول می ن دو ت نه... افته رو اي
ين سه ندازه به اينا و ِد بدو می شده يه نيگايی می بعد يه بابايی که داشته اَ خيابون رد می. زنه شونو می آ، جفتی شون باشه که طرِف يکی حاال. تا پره رو ا

ھم اَ رو نرده رو، يھو ھوار کشيد آخ شد اَ پياده گف يه گوالخی ھم داش رد می اينا ھيچی، فک کنين چاخانه يا نه نمدونم، می ن يکی  ھا و جون دعوا، اي
 .جوب پريد تو خيابون و افتاد رو اين چار تا شورو کرد ِد بزن

* 
تم ا برگش ا ھواپيم يراز و ب م ش وس رفت ا اتوب تم آن. ب ن نتوانس ود و از راه زمي اوت ب ن تف د اي م، ھرچن ھرھا را لمس کن اوت ش ايد تف د و ش ه باي طور ک

به تری بود و مردم طوری راه می آنجا شھر خوشحال. اش ديدم می ه غري تند و ب ه از کنارشان عبور می رفتند انگار ھر لحظه ممکن است بايس د ای ک کن
ھم اين. اند تعريف کنند شان دريافت کرده ای را که ھمين اآلن از طريق سلفن سالم بدھند يا برايش لطيفه ا راه رفتن کار را نمی شايد واقعا  د ام شان کردن

 . شان فرق داشت حتی رانندگی. داد اين حس را به من می
ای بايستد، اما اگر قصدش پرسيدن نشانی يا ساعت نباشد، به احتمال زياد ايستاده تا فحشی ای در کنار غريبه در تھران ھم ھر لحظه ممکن است غريبه

 ...کند واقعاً دوست دارم ام را خرد می گذاری کنم؛ چون من ھمين چيزی که اعصاب خواھم ارزش اصالً نمی... بدھد يا غری بزند
نه به راننده تاکسی. ام آمد شيراز شھر سروھا به چشم. تھران برای من شھر چنارھا و شمشادھاست ه خا را ب ال م ه از ترمين اند ام می ی دوست ای ک رس

 . اند نشانده" سرو"ھمه در اشعارشان  کند و اصالً اين را با ھم مقايسه می" سرو"و " قد"قدر  فھمم حافظ و سعدی چرا اين گفتم، حاال می
شاعر بی توی سنت شعری شايد اگر  شايد اگر  ودم و  بايی ب ه  محا ايه ی اين"سروقد"مان ب شده زير س بزرگ  ودم، من ِ تھرانیِ   ه ب خو نگرفت در  ی ق

 . گفتم می" شمشاد وقتی"، "وقتی   بيد"کردم و وقِت پريشانی ِ موھايش را به جای  ام را با چنار مقايسه می چنارھا، قد بلند معشوق
* 

ات ماضی طھران ناميده ی دماوند شھری می بر دامن البرز، در سايه ندش بينی ُشھره به تھران که در مکتوب با خيابان. ا ه صفحه شھری  اه ب ی ھايی گ
گی دارد و مستقل از فصل و روز و شب، ست و کوچه خيابان اش خاکستری آسمان. شطرنج ماننده و گاه به کالفی سردرگم ھاش بسته به ھر فصل رن

د، می ھا و سوزش چشم شھری که اگر واقعيت ھياھوی خيابان. شھری پرھياھو، چرکين، شگفت و تاريک. نامی جادوش را ھا از دود اجازه دھ نی  توا
پيده آلود و خاکی ی خالی و مه ا اش نگاه کنی و جز صفحه ی روز به شمال به سادگی لمس کنی، وقتی ميانه ينی و س ه ھمان رنگ چيزی نب که ب سو دمان 

 .کند ی البرز را بينی، چون زنی عاشق سر شھر را بر دامن گذاشته و گيسوان چرب او را نوازش می ی گشاده بنگری سينه
 . ش است ھای نامريی اش، که در خيابان ھای ناپديدشونده اما جادوی بزرگ اين شھر، نه در کوه

ھران در کنی، و در ھمين ست که گاه در گفتگوھايت از آن ياد می خوانی و شھری ھا می بينی و در تابلوھای خيابان ست که می شھری تھران آشفته حال ت
و مردم شھر چنان به سادگی با جادوی اين... اش ھا و يادھا و خاطرات ھا و خيابان دِل خود ھنوز آن شھر ديگر، طھران را دارد؛ تمام و کمال با کوچه

م ی که خيابان"افسوِن نام"ست چند ماھی کنارشان باشی تا  اند که کافی دو شھر تو در تو کنار آمده و را ھ ھای شھر و ذھن اھل تھران را طلسم کرده، ت
 . تسخير کند

ای به طھران ای وارد تھران شده و از پنجره وقت نخواھی دانست چطور از کوچه ھيچ. ات کرده است روی و تھران احاطه تو در طھران راه می! آری
کی از ای، صدايی و ھر حسی می زمان در ھم وجود دارند و ھر سنگفرشی، عطری، رنگی، چھره تھران و طھران ھم. ای نگاه کرده ه ي و را ب ند ت توا

ران را زنی که ناگھان چند گامی پيش ای طھرانی قدم می بينی؛ در کوچه گاھی ترکيبی از ھر دو شھر را می. اين دو انتقال دھد انی ديگر تھ تر در خياب
يد و پس از آن ھيچ... ست مدتی مديد در اين شھرھا باشی تا جادوشان تو را بگيرد کنم، کافی بينی؛ و باز، تٱکيد می در انتظار خود می وقت نخواھی فھم

 .کنی شوی و آنی از آن ديگری عبور می کنی و چطور به يکی از آنھا وارد می زمان در ھر دو زندگی می چطور ھم
* 

ی ھزارتو مجله

10

707 of 952



دار می ھا با ھراسی وصف صبح"  ميَمْغَژْنث"کاراگاه  د ناپذير از خواب بي ند روی تخت بدون اينکه چشمان. ش از ک قه اش می اش را ب ند دقي نشست و چ
مام صداھای اطراف کننده سعی می با وسواسی کسل. داد ھايش فشار می اش را روی چشم  بلند و باريک نوک انگشتان د کرد ت طی. اش را بررسی کن

شد ساليان عادت کرده بود که حتی به کوچک دگی می. ترين تغييرات حرارتی ھم حساس با ام زن ده شود گفت ميمغژنث تم ن شرايط گذران اش را در اي
ی پنداشت و بدترين خاطره شده می در واقع او خودش را يک نفرين. کنند طور زندگی نمی ھا اين ی آدم دانست ھمه اش می که در اعماق ذھن بود در حالی

دگی رای آدم زن د ب ه فھمي ود ک ه روزی ب وط ب ط اطراف اش مرب ام محي ه در يک لحظه تم ا در ِ ھای ديگر طبيعی نيست ک د و ي ير شکل بدھ ان تغي ش
ند خانه برای ميمغژنث تلخ. شان را در شھری باز کنند و پا به شھری ديگر بگذران ن موقعيت  ه اي چ فکر کردن ب ه ھي ود ک ن ب ه اي تر از فکر کردن ب

جا می... ی تنھايی بود که معلوم نبود از کجا آمده و آمد مرد سی ساله ميمغژنث از وقتی يادش می. اش ندارد ای از کودکی يا نوجوانی خاطره !رود به ک
از گفت تا آماده باشد برای محيط غريبه اش به خود می و اين آخری، چيزی بود که ھر روز صبح قبل از گشودن چشمان ای که ممکن بود در آن چشم ب

 ... کند
ھر. شدند تازه بعد از چشم باز کردن بود که دردسرھای ميمغژنث آغاز می ه  تل مرموزی ک ود در تعقيب قا ده ب بی خالصه ش شکل غري زندگی او به 

ا می ی تازه روز بدون استثناء نشانه به ج برای ميمغژنث  خود  گار،. گذاشت ای از  ديرش ان ود و تق مدام ب ن جستجوی  ا ھمي ا و تنھ کار ميمغژنث تنھ
ازش ھای نيرومندش را به شانه توانست پنجه ای که می گرفت، و درست در لحظه گاھی در يک قدمی قاتل قرار می. نيافتن د و از حرکت ب ی او قفل کن

واری بين. کرد چيز تغيير می بدارد، ناگھان ھمه رار می دي د می شان ق ل ناپدي ا قات ر ھم گرفت ي يا در چشم ب به شد؛  شلوغ  انی  ی ميمغژنث از خياب زدن
 . کرد ساحلی متروک انتقال پيدا می
 . ی قاتل ناشناس اين بود که مثل جنايتکارھای مخوف و معروف محل جنايت بعدی را به ميمغژنث نشان بدھد يکی از کارھای مورد عالقه

ی می او قطعه. ديد قاتل ناشناس شھر را ھم يک متن بزرگ می. ام آمد چه ھست به کمک ی متن بودن ھر آن اينجا بود که ايده يله نوشت و به ای ادب ی وس
 ...داد آن قطعه نشانی محل جنايت بعدی را به ميمغژنث نشان می

* 
پا قرص قدر اين لوله کردم روزی اين ام را کشيدم اصال فکرش را ھم نمی وقتی اولين سيگار زندگی ر و  ان پ اش ی دودکن که تا نوزده سالگی از مخالف
ود ز بش رايم عزي ودم ب ه. ب ودم برنام ه ب ه ک ادم ھست بچ رادر بزرگ ي ن و ب راری م ای  ی تک ردن تابلوھ رم درست ک يد"ت يگار نکش اً س ود و"  لطف ب

دتی ترک کرديم و موفق می گاھی کلی تالش می. خيال سيگار کشيدن شوند شان به در و ديوار خانه، تا مامان و بابا بی چسباندن ديم م ما ش بدھيم، ا شان 
عده... اند، اما من ھرحال امروز ھر دوشان سيگار را کامال ترک کرده به. آورد پيروزی زياد دوام نمی برای سيگار کشيدن دارم يک قا ه: ای  گاھی ک

خرم؛ در واقع اصل قضيه اين است که مدتی کنم را می ترين و بھترين سيگاری که پيدا می کنم و سبک کند، سيگارم را کم می ام را اذيت می حسابی ريه
کن ام استراحت می به ريه م دھم، چون اصالً دوست ندارم مجبور شوم اين رفيق ِ دود برای سيگار«گفت  ام می يکی از دوستان. ام را ترک کن ورزش 

 . کنم که بتوانم سيگار بکشم توانم بگويم، ورزش می و من می» !مضر است
سيگار چيز مزخرفی است به ن و. ھرحال  مّدد اعصاب و تلقي گر نيکوتين و ت ان... ا يريم، گم ايش بگ به عنوان مزاي بر اين ام ده را  ھا بشود از ھا برا

ار می. اش بشمريم مضرات ر باران اما فقط يک سيگارکش قھ سيگار کشيدن زي رِک  ند دشواری ت لذت توا لذت سيگار در ھوای سرد،  اييزی،  ھای پ
غم، شادی، تمرکز و تشتّت قال، دشواری سيگار نکشيدن وقت عصبانيت، ھيجان،  ا پرت ار ي سيگار بعد از غذا و بعد از چای، لذت سيگار بعد از ک

يک. سوزد گويند به پای آدم می سيگار ھمان رفيقی است که می. اعصاب و صدھا حس و حال ديگر را درک کند ار رمانت ھا کمی از ب ده منت کم ش :اش 
ه ھست دانم خيلی شبيه برنامه می. سوزاند آدم را ھم می ن است ک اً ھمي خب تقريب :سيگار يک دوست عجيب و غريب است. ھای تلويزيونی شد، اما 

 .سادگی گذشت شود از خير داشتن چنين دوستی به ھرحال نمی به. مالحظه ھمراه و حامی، اما خودخواه و بی
* 

د يه نموره جلوتر يه دافيه. دونه اَ اين پيری باحاالئم پشت ُرل بود يه بار خودم تو تاکسی نشسه بودم يه .ای واّساده بود، شوفره نيگر داشت اونم سوار ش
ی يبس من گاس حقم داش حساب کنه اَ خب با اين قيافه. کم نرفته بوديم که سر حرفو با شوفره باز کرد يه. ش تابلو بود، خودشم رو کرد تندی دافيه قيافه
ه حرف خالصه يه چار کلومی با شوفره السيد و شوفره ھم پا می. م و اينا بيخ ماليده و. داد ب ا گردومون گف م ه دختره  گف ک ی چی  ادم ن شوفره ي د  بع

ه فروشيم، ھر کی دوس داشته باشه می می خودش بچين اغ  بره اَ ب ه. خره، به کسی زور نمکنيم بياد گردو فالی بخوره، ھر کی نخواس  ائی ب ه نيگ د ي بع
دونای گردوخوری پيريه کرد و گف بابا حاال تو گردو می ا دن ائوت می خوری؟ پيريه ھم گف نه دخترم، م اده، ق م کرايه. خوريم مون افت ه ھ شو داد دافي

 . خدافظی کرد پياده شد
* 

و گفته ات می ای به شھر وارد شوی، برايت بگويم چطور جادو سرگردان اگر چون غريبه ه ت کن ب د؛ فرض  د گشتی در شھر کن برای کارھايی باي ند  ا
 .از غرب شھر وارد شويم... بزنی

صلی ِ کنی و از راننده می اتومبيلی کرايه می. گذاری ھای ميدان آزادی می شوی و قدم روی سنگفرش از ميدان شھياد وارد می يدان ا ه م خواھی تو را ب
ور می. شود کمی جلوتر مسافر پيری برای ميدان پھلوی ايستاده که او ھم سوار می. خيابان مصدق برساند ان آب کرج عب و را راننده از خياب گذرد و ت

فرح را می به تماشای بولوار زيبا و کثيف کشاورز مھمان می سم کند و سر راه پارک  نده ا نی و از ران ارک الله پرسی و او می اش را می بي ه پ د ک گوي
يدان ولی. است ار م ياده می سرانجام راننده ھر دوتان را کن د عصر پ راه. کن افر ھم شان می نوشته ات دست در راه مس و ن ه ت د و می ای را ب ا دھ پرسد آي
اره شناسی و می اش کنی يا نه؟ تو شھر را نمی توانی در پيدا کردن نشانی نوشته شده کمک می ه روی برگه چيزھايی درب يدان بينی ک په، م ان س ی خياب

ا راننده کاغذ را می. ات کند ای و نشانی را بلد نيستی و شايد راننده بتواند کمک گويی در شھر غريبه به پيرمرد می. توپخانه و مسجد شاه آمده گيرد و ب
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ندازد و می تعجب به مسافر نگاھی می د مسير بعدی ا ان شريعتی است و می گوي ا خودش تاکسی اش خياب بردش و از آنج جا ب ا آن ند ت يچ توا برای پ ای 
م ھمان ينی ھ مام خم بان ا برود سمت شميران پيدا کند و برود سعدی و از آنجا با مترو برود ميدان امام خمينی، خيا يد  ام با رای مسجد ام ا ب جاست، ام

نده می. اش را بگيرد تواند نشانی ھرحال از ھر کسی بپرسد می بازار و به ه ران م نگاھی ب سافر ھ ندازد و می م د ھمان ا اده می گوي ا پي کار ج شود چون 
انه نيز نش و در چشمان او  حيرت را می ديگری ھم دارد و ت نی ھای  اده می. بي سافر پي ه سويی می م اه شود و ب ده نگ دان اش می رود؛ رانن د و خندخن کن

م می گويد مردک دارد می می تو می رود به سمت ميدان جھاد و گ سوار تاکسی شود، و  سافر  نی م اد می بي نارش فري مردی در ک ه  يدان ای شد ک د م زن
انی است آيد و شايد نگران شوی، اما جای نگرانی نيست؛ راننده بينی چه بر سر مسافر می نمی. فاطمی شانی. ی اتومبيلی که سوارش شد آدم مھرب اش ن
تروی ی ھمين تاکسی نشانی داده بود، می جايی که که راننده کند به سمت جاده قديم و از ھمان اش را ھدايت می گيرد، اتومبيل را می تا ايستگاه م بردش 

 . گيرد تا مقصد برساندش سوزاند و تصميم می اش می آنجا ھم دل به حال. دروازه دولت
دھی جا پياده می تو ھمان مه ب به راحت ادا ا  دان سوار تاکسی. شوی ت ار مي م در تاکسی ھستند. شوی ھای سيدخندان می کن گر ھ افر دي ند مس يکی. چ
 ... خواھد برود خيابان بھشتی و يکی ديگر مھناز شود، آن يکی می طاووس پياده می تخت

نده می ای که کنار تابلويی با نوشته طاووس پياده شود شده خواسته در تخت تازه متوجه زيبايی زنی که می به ران با ی خيابان مطھری  د؛  د توقف کن گوي
اده شدن يره پي ا می نگاھی خ رد سر برمی اش را تماش ه حرکت ک ل ک نی و اتومبي ی ک االتر می. گردان ده ب ه رانن ان بھشتی از مردی ک رود و سر خياب

ته می دست بغل ياده می پرسد عباس ات نشس اد پ يه آب م کرا رد ھ نه، و م ا  اده می اش را حساب می شود ي د و پي به راه. شود کن ده  ه می رانن د و اش ادام دھ
يد می رود، و راننده جواب مثبت می پرسد آيا از آپادانا می ای که روی صندلی عقب، کنارت نشسته از راننده می پسربچه از تاک سربچه ب ه دھد و پ د ک کن

وه تر دور بسته اش را محکم کند و دستان بينی با دلھره دوباره نشانی را زير لب زمزمه می شود و می آپادانا اول مھناز پياده می غذی قھ ای روشنی ی کا
اده اش را می دارد و پسر کرايه شود و سر خيابان شھيد صابونچی ماشين را نگه می راننده وارد خيابان خرمشھر می. گيرد که در بغل دارد می دھد و پي

می. دھد گيری سوالی از راننده بپرسی که مسافر ديگری برای تاکسی دست تکان می تصميم می. شود می گه  اره ن مرد جوان می دوب دان دارد،  د مي گوي
ان پاليزی و راننده با سر جواب مثبت می د و جوان ھم و می دھ ن است روی صندلی جل با تلف ه مشغول صحبت  شنيد طور ک ه کسی می. ن که ب شنوی 

دی. ھمونه عزيز من! نه«دھد  سوی خط توضيح می آن شھيد قن دون  ير می. مي ساژ. دی چرا گ وی پا ھمون. دونم می. آره، اول سھروردی نزديک جل
تو! خب بابا خب! شھيد قندی... پال يدم  ر رس ه دي ه حرف ھمين»  ...من اگ ه ب بان چشم ھای او گوش می طور ک به کتاب کنی در ھمان خيا فروشی ات 

ات ھای ته جيب ھايی که قرار بوده پيدا کنی، و داری پول روی توی فکر کتاب گيری سر فرصت سری به آنجا بزنی و می افتد و تصميم می کوچکی می
اب می ده می را حس ه رانن نی ک يدخندان ک د س اھی می. گوي ده می نگ ه رانن نی و ب ی گفته ک لطنت گوي روی س د ب د باي ه آن ان ير او ب ا مس ا طرف آباد و آي ھ

شی ی تو ھم نمی گويد و به قيافه آباد می روزھا به آنجا سلطنت گويد پاسداران، کمتر کسی اين خندد و می راننده بلند می. خورد يا نه می .خورد طاغوتی با
جدی می ات را تکرار می متعجب سوال لی  ا دربست می کنی و راننده خي که می پرسد آي تو  ول خواھی و  کار پ ن  با اي ی  ته دان دن  اب خري برای کت ات 

رای ماشين راننده ھم با دست اشاره می. گويی نه کشد مصمم می می ه ب د ک بروی آن کن يد  ل ھای پاسداران با اده می. طرف پ روی طرف شوی و می پي
ه ھا به سمت تجريش ھم می ای تاکسی پاسداران، از آنجا ھم بايد بروی ميدان تجريش و چون در سيدخندان شنيده جای اينکه روند برای اطمينان بيشتر ب

ياده ھای تجريش می سوار تاکسی. گردی سيدخندان از نوبنياد بروی، برمی دس پ دان ق که مي د و باعث می ات می شوی  پل کنن دان و  بال مي ی دن شوند کل
کنی تجريش بگردی و سرانجام يک ربع سرگردان می دا  بان مقصودبيگ را پي ا خيا اره نشانی می ات زنگ می به دوست. شوی ت ی و دوب .پرسی زن

شھيد ات داد می خانه است، خسته و عصبانی سر دوست جنوِب ميدان، کنار رودخانه روبروی امامزاده و بازار، سر خيابان يک پست زنی آنجا خيابان 
ده و عذرخواھی می ات می دربندی است نه مقصودبيگ و دوست ر خن د زي د زن تو. کن روی  د ب ا را. ھمان است و باي اقی کارھ ه ب ست ک يارت ا بخت 

ه در دھی و برای رفتن به خانه ات انجام می ھمراه دوست ازدار بگردی و روزی ک شھيد ب ان  ال خياب ستی دنب ی دوست ديگرتان در کامرانيه مجبور ني
 ... ھای صادقيه بشوی آرياشھر بايد برای انجام کاری به شرکتی سر بزنی مجبور نيستی سوار تاکسی

* 
 . اش رنگ ديگری داشت آنجا شھر ديگری بود و آسمان

ه به خود گرفت نار زدم. نشسته بودم روی صندلی و از پشت پرده ديدم آسمان طرح شگفتی  رده را ک ند شدم و پ شد بل ام  ه تم يده،. سيگارم ک ا کش ابرھ
 . آوردند طاليی آسمان، ابرھای مينياتوری را به خاطرم میـ  بنفشـ  سرخـ  ھای بلند و نرم، و در آبی دست و ساتَنی بودند با قوس يک

ه اند و وقِت يک ای و زده شده ابرھای تھران پنبه کان حس و حال پنب د ای خود را حفظ می دستی حتی، کما ران خاکستری. کنن سمان تھ سرخ ِ آ بی و  آ
 . ھر شھری آسمان خودش را دارد! نه. جا يک رنگ است به خودم گفتم شوخی کرده ھر کسی گفته آسمان ھمه. دارد

 ».ام فرق دارد ھای آسمان خانه ھا اينجا رنگ و نورشان با ستاره ستاره«: ام گفت توی فرودگاه دوست
گاه ی قواعد فيزيکی و محوطه سرش گذاشتيم درباره مان بود سربه با دوست ديگرمان که ھمراه م. ی روشن فرود ما جدای از شوخی، ھمان لحظه ھ ا

 . جا دب اصغر نيست دب اصغر، ھمه. کامالً با او موافق بودم
* 

 . تھران يک سيگار خيلی بزرگ است
دگی کردن»  جک جنگلی«ی داستان  يادم ھست دوران دبيرستان شيفته. ام بود زمانی اصفھان شھر محبوب جان کريستوفر بودم و يکی از روياھايم زن

يم برگشت"  جنگل ابر"ھا بعد از آن وقتی  سال. در جنگل بود ن آرزو باز اي دارم. را ديدم  چيز شک ن يفته: کالً، در يک  تصور اينکه. ام ی طبيعت ش
ا يک باغچه ی کودکی ای مثل خانه خانه. آورد ای داشته باشم پر از گل و گياه به وجدم می خانه چه خوب می ھايم، ب ل؛ و  ی گ شود اگر ی کوچک و کل

د. اش کمی چمن ھم داشته باشد باغچه ه: اصال تصور کني دار شويد، پنجره صبح در خان د، و ای بي ا را ببيني يا دري تان جنگل  يد و روبرو از کن اش را ب
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وی خوش برگ اک و ب اق صدای پرندگان و ھوای خنک و پ خل ات د دا به چشمان... ھا و فصل ھجوم بياورن ھم اشک  با. آورد ام می حتی تصورش 
ام، شايد آرزوی بزرگ محل زندگی. توانم تصور کنم تھران را رھا کنم و برای تمام عمر در چنين جايی زندگی کنم وقت نمی دانم چرا ھيچ حال نمی اين

يدخندان، متری راضی 60-50اگر نشد ھم کامالً به يک آپارتمان ! روز در تھران يک چنين جايی داشته باشم چيزی باشد شبيه اينکه يک لی س ام؛ حوا
عد از ھمان شود شب می... شايد بيشتر اصالً . بخش است قدر لذت ھم ھمان اين... شايد حول و حوش جلفا مثالً  ا ھا با تاکسی تا تجريش رفت و ب اده ت ا پي ج

شيروانی ھای بزرگ و کوچک، آن خانه ھا، رودخانه، خانه کوچه پس از خيابان مقصودبيگ پياده آدم راه بيفتد، کوچه. خانه برگشت با سقف  ايی  ی روي
ر،. رود، بعد آدم بيايد و جلوی قيطريه سر از شريعتی در بياورد نزديک راھی که به الھيه می باز قدم زنان از شريعتی پايين آمدن، سر دولت، سر ظف

ا به... ھا آمد کوچه پس شود رفت داخل و باز از کوچه اينجا را می... سر ميرداماد فا ب خوِد جل فا،  سر جل کاظمی، برگشتن  ھرحال تا ميدان کتابی، ميدان 
پاليزی و کوچه اش، زير پل سيدخندان که شب فروشی ھميشه غافلگيرکننده آن گل يدان  وت و خنک ھا ھميشه عجيب است، م ھای سھروردی، شِب خل
 . ست ھا انگار دنيای ديگری بلوار کشاورز شب. عصر تا ولی... خان انگيز و موقر کريم آباد، سکوت غم عباس

يفته ن ش يرم م ن مس ير است. ی اي ن مس ن ھمي رای م ران ب ِب تھ اوران، نارمک، فردوسی، حسن تھران. اصال قل ارس، ني ياب، پ ه، سرآس آباد، توپخان
 .ام که گفتم ی ھمين مسيری اند، اما من شيفته داشتنی پيروزی، شوش، شھرک غرب و اکباتان، ونک و خيلی جاھای ديگر تھران ھم دوست

 .توانی پا به سرزمينی ديگر بگذاری اش عبور کنی، می موقع از دل شناسم که اگر به تنھا توی ھمين مسير درختی را می
* 

وه را سو آن شناسی کافی است کمی اين ھا را نمی ھر جا ديدی کوچه. شوی وقت در تھران گم نمی ھيچ. خيلی نبايد نگران گم شدن باشی ا ک سو بگردی ت
رسی که تکه تکه روی داشته باشی باالخره به خيابان طويلی می اگر طاقت پياده. حاال به طرف جنوب حرکت کن. آنجا شمال است. باال سر شھر ببينی

الب و آزادی است د، انق االخره می. دماون ه خيابان ب ون ھم ی، چ د و در يک صفحه رس م راه دارن ه ھ ا ب م ھ انس نباشی گ ی بدش ر خيل طرنج اگ ی ش
 . ای است پل سيدخندان ھم چنين دروازه. کنی جای تھران راه پيدا می به آن خيابان بلند ھم که رسيدی، از آنجا به ھمه. شوی نمی

ان آنجا ھر کسی ممکن است يک. اما مراقب نشانی پرسيدن از مردم باش د و ھم جواب بدھ ه می جور  امی طور ک با ھر ن ی  م بی. دان اوت بعضی ھ تف
 .»!ت بپرس برو از ننه«شوند و بعضی ممکن است بگويند  ازکنارت رد می

له روی گوشه ی غم شھری که يک اليه. در ھر صورت يادت نرود؛ تھران شھر جادويی غريبی است بار و زبا ده از غ ته گوشه بار و زنن ما. اش نشس ا
يری برمی بان و پ شھر مھر به  ه می اگر کمی حوصله داشته باشی و دستمالی روی آن بکشی، آن زير،  شلوغ خوری ک اد  نی نزديک ميردام ا توا اش ي

ه ه رودخان نی ک دا ک بان خلوتی را پي ادر، خيا دان م ان مي ايين می ھم و نشان می رود و فصل ای از آن پ به ت تند  ه ھس ان ک ی ھا را چن د و روز باران دھ
 ...کند به قدم زدن ات می اش دعوت پاييزی

* 
 شود که شھر متن باشد؟ چطور می

ج شدم زرگ است حسابی گي اب ب يک کت تن،  شھر يک م ردم  که احساس ک ی  ه... بار اول ام خان ا تم شد؛ شھر ب ن نوشتاری با يک مت بيه  ھا، شھر ش
 ...ھا و ديوارھايش مثل يک کتاب بزرگ ھا، درخت ھا، جوی ھا، پارک ھا، کوچه خيابان

ه و آدم اگر يک شھر يک کتاب باشد، ھر محله يک صفحه می ه يک کلم ھر خان له و  خل شود، ھر بلوک يک پاراگراف، ھر آپارتمان يک جم ھای دا
دانم چرا، اما اين حس ھا بتوانند کروشه باشند، نمی شايد پارک... ھا نقطه و ھا، خيابان روھا ويرگول ھا و پياده ويرگول ھا نقطه کوچه. ھر خانه معانی آن

زنم وقتی در يک کتاب بزرگ قدم می. تواند چه نقشی در متن داشته باشد توانم بنشينم و به اين فکر کنم که ھر تکه از شھر می دھند؛ و می را به من می
ن توانم توی ويرگول ھای خوشبخت را پيدا کنم، می توانم به معانی کلمات خيره بشوم و خانه می ه ھا آرام قدم بزنم و رفت ه جمل ه ام ب ا رسيدن ب ی بعدی ي
ازه می. ی خودم را عقب بياندازم جمله ه توانم خوانش ت ته باشم ای از جمل م و آدم توانم نقش می. ای داش با خودم و ھا را عوض کن گيرم و  ه ب ھا را کلم

 .شھر را بخوانم... توانم توانم از روبروی چندين جمله با چشمان بسته عبور کنم و می می. ام جمله بسازم دوستان
د ی خواندن شھر بود و می ام ھم شيفته قاتل ناشناس داستان شيفتگی کن ين  ه. خواست ميمغژنث را ھم اسير ا ين ھر نشانی را در قطع ای شعر برای ھم

 . نوشت و اين با کاراگاه ميمغژنث بود که کشف کند ھر شھر را چطور بايد بخواند مانند می
* 

ر داد زده . گف يه بار جلو پارک دانشجو سوار تاکسی شده واسه فردوسی اينم بگم که يکی ديگه از رفقا می دان فردوسی"يه بابايی جلوت و شوفره"  مي
ر می قضيه ھم مال اون. خواسه واسه امام حسين سوار شه بعده پل حافظ يه خانومه می. واّساده تا سوار شه طرف و جلو دو نف ه ھن اس ک يه. شستن وقت
ينه عقب اون بابايی که واسه فردوسی سوار شده بوده، عقب نشّسه بوده، شوفره بش می. جای خالی ھم بوده جلو ه بش که خانوم و  ره جل ياده شه ب .گه پ

 پرسه ميدان فردوسی؟ شه از شوفره می خواسه دوباره اَ در جلو سوار شه، خم می شه و وقتی می طرف پياده می
* 

کردم چندی بعدش، وقتی ھواپيما داشت اوج می...  ا  ه صندلی و از پنجره شيراز چراغانی را تماش ظم و روشن. گرفت، سرم را تکيه دادم ب شھر من
جا نمی. کرد انگار از آن باال آدم را دعوت به فرود و برگشتن می. بود اغ ارم کجاست و قصرالدشت ک ه کجاست و ب تم حافظي ن،... دانس و انگار ھمي

ساعت ای می و اين نور زرد و نرم و شاد از ھمان خانه... ام کن گفت که برگرد و کشف نوری می انگار ھر تکه. کرد ام به نشستن می دعوت د  آيد که چن
 ... ی ھمان شومينه است پيش با آن وداع کردی و اين نور آبی شعله

و باز ھم شھر آدم را... دانستم اتوبان صدر کدام يک از آن خطوط نورانی صاف است و آن مربع نورانی ِ کجاست باالی تھران که رسيدم، باز ھم نمی
ديگر را قطع خط. نظمی داشت اش در خود بی تھران روشن بود و نظم. اما اين ھم فرق داشت. کرد دعوت به فرود و آمدن می ان ھم ھای صاف ناگھ
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ه اش کرده بودم تنگ می ام برای شيرازی که ترک دل. ی نوری شھر شبيه ترافيک پل سيدخندان تا ورودی پاسداران بود کردند و ھندسه می شد، اما پا ب
فته ه می ای می شھر تاريک و آش تم ک تم فلکه گذاش ارس ی دوم تھران دانس ل رومی پ االتر از پ ارراه است و ب ط يک چھ ی سرزمينی اش دروازه اش فق

. رويايی ميان دو درخت جا خوش کرده

)بھمن ماه: پايان (1386پاييز و زمستان 

 :اند از اين کتاب آمده» آنی ھال«ھای آورده شده از  بخش
 1380ی مژگان محمد؛ نشر نی، چاپ اول  مارشال بريکمن، وودی آلن؛ ترجمه/ آنی ھال 
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 ِی شھرنُما گانه سه
 

 
 
)1( 

 زمانی بنا بود شھر بازتاِب تمدِن مردماِن نوآيين باشد
 نوشند و بر جھل خروشند، کسانی که از عشق 

 گزارند، دار و ھنر را ارج خرد را پاس
 .آرايی برگيرند ِی تقدس زده و از روح بشر نيروِی جھان بر تن آدميان بوسه

  استوار سازند،شدن را بر أصالِت بودنفرزانگان دين آزادی بنيان نھند و معناِی 
 يعنی رھايی از ستم تمامی خداياِن ديده و ناديده،

 ھمان روبھاِن آسمانی که نداِی رھايی انسان از بنِد ستم زمينيان سر دادند،
 .کارترين ايزدنُما گرفتار و رنجور ساختند اما او را به بنِد ستم

 زمانی بنا بود شھر بازتاِب تمدِن مردماِن نوآيين باشد،
 ِی ديگران و خويش، تجلی فرھيختن يک ملت در ديده

 .نماِی مردمان که گذشته، اکنون و فرداِی خود را در آن به مباھات نظر کنند جام جھان
 .دار ساخت اما گنداِب سرشِت خداِی کاھنان سراسر شھر را لکه

 گفت، کاھن بزرگ راست می
 .ھا را آباد کرده بود پادشاه قبرستان

 .وانگھی گاِه حکمرانی کاھن که فرا رسيد، شھر را به قبر بزرگِ ملت بدل ساخت
 دارھا به آدميان آرامش ابدی ارزانی داشتند،

 شور و شادی گناھی نابخشودنی شد،
 بند جاِی خود را به توحش عريان بخشيد، تمدِن نيم

 .و سياھی ميزاِن سنجش بشر گرديد
 .ِی زندگی بيرون شد چه نشان از فرھنگِ فرھيختگی داشت، با ھزاران اتھام از صحنه ھر آن

 اکنون در اين شھرنُما، تمامی نمادھاِی بالھت و تباھی ھمچون نيشخنِد طاعونی سياه
 خواند، مردمان را به نيستی فرا می

 و شھر پر شده از
 ِی آگاھان؛ طنين فرياِد فروخورده

 آگاھاِن ناآگاه،
 گناھان؛ ِی آِن جان دادِن بی و ضّجه

 .گناھاِن گناھکار بی
 .اکنون خدا نيز در بنِد ايزدنُما گرفتار است

 زمانی بنا بود شھر بازتاِب تمدِن مردماِن نوآيين باشد،
 منِد انسان است، و امروز تصوير تحقير نظام

 انديشان روز را به داد و ستد بر سر جاِن مردمان به شب رسانند، تا مرگ
 دار بر پيشانی ھر فرد داغ خود را به يادگار گذارد، دارِی نقاب و برده

 .کارترين ايزدنُما و شھر پر شود از معابِد ستم
 .اکنون خدا نيز به بردگی کاھنان مشغول است

 .ميان گرديده است مايه داشت، اکنون پوچ و تھی چه زمانی معنی و درون ھر آن
 گفت، کاھن بزرگ راست می

 او ملت را به انسانيت رساند،
 .و حتی از آن ھم گذر کرد

 سان شد که پساانسانيت نام و نشاِن خود را بر در و ديوار شھر حک کرده است، اين
 . اند ِی يکديگر، خويش و ديگران پست شده و مردمان در ديده

مخلوق
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 اما
 .زمانی بنا بود شھر بازتاِب تمدِن مردماِن نوآيين باشد

)2( 
وِد شھر) آدمياِن موجود در شھر(، بيشتر به شھروندان )ماند که البته به شعر سياه می(گويا اين شبِه شعر سپيد  ه خ ا ب ه است ت ما مگر شھر،. پرداخت ا

ه در بزرگراه! ھاِی آن شھر نيست؟ ِی روزگار آدم دھنده شود و از سوِی ديگر ھيأِت يک شھر نشان اش را شامل نمی شھروندان يوار شھری ک ر د ھا و ب
مان ه خراش آس راِی عرض ری ب ادر ارزش ديگ ش و چ ياھی ري ز س ده و ج يده ش وير کش ه تص ی ب گِ خودزن ر فرھن دگاِن ھايش، سراس ه دي کردن ب

 !اش ندارد، جز شھرنُما نام ديگری ھم دارد؟ شھروندان
ه زنان)کنند تر مثله و سنگسار می يا در موارِد درخشان( آويزند  زنند و به دار می اش را شالق می شھری که در مالِء عام مردمان ه ، شھری ک اش را ب

ه کنند و جوانان وشوِی شخصيت پرتاب می ھاِی ارشاد جھِت شست وان ام عشق، ھم به ن ن شھری کاری کرده اش از ترس جرمی  ند جز عاشقی، چني ا
 .بيشتر به ھمان ناکجاآباِد جزيرة العرِب قرِن ھفتم شباھت دارد تا شھر در معناِی اجتماع مردمانی خودآگاه و با مسؤوليِت متقابل در برابر يکديگر

به رسم خودبزرگ ه  ن شھر، ک د گفت در ھمي انی خواھن د کس م يافت الب نری ھ ز فرھنگی و ھ ده، مراک ده ش اِن اسالم نامي نی پايتخِت فرھنگی جھ بي
شينيد می. گويند صد البته راست می. شود می ار بن صاحباِن آث پاِی سخن نقاشان و  گر  ما يکم آنکه ا ِت ا شأِن مل ياری از آثارشان مناسِب  که بس يد  فھم

تان عنواِن نمونه که به اند و دوم اين ِی نمايش پيدا نکرده شھيدپرور نبوده و از ھمين رو اجازه ين فرھنگسراھا و فرھنگس ھا و ای از به تباھی کشاندِن ھم
فه ھا بزنيد تا بی ھاِی مذھبی و سياسی سری به آن ھا، کافی ست در مناسبت گالری جا راھی کا ا پارک ھاِی پلمب درنگ از آن ده ي به گشِت ش ھاِی مجھز 

 .نامحسوس خداوند شويد
سبز می اه و صداِی آژير قرمز و  ضِدھوايی، پناھگ ره براِی نسل من شھر در کودکی معناِی  ی بمب و دلھ ناِی ويران سال داد، مع ودِک  م ک ھاِی ِی مبھ

ا نکرد ِی مبھم ھيچ اما در نوجوانی و پس از آن نيز، اين دلھره. جنگ به سر می اين. گاه ما را رھ ی  ظاھر در صلح بيرون به  ا در جنگِ بار  برديم ام
ود گناِه نابخشودنی سال"  ويديو"و "  شلوارلی. "زديم درونی دست و پا می ا ب ی م ره. ھاِی نوجوان به ِی سال گويی وحشت و دلھ يد  نحوی ھاِی جنگ، با

ود حفِظ فضاِی اضطرارِی دوراِن جنگ، مھم. شد بازتوليد می خودش ب يِه وجوِد سرکوبگر  گر در آن سال. ترين ابزار تبليغاتی حکومت براِی توج ھا ا
ھه ھا جان می جبھه از داشت، در د خون ني به  ه عھده گرفت ستاند و اسالم  ن نقش را ب ادين. ھاِی پس از آن خوِد نظام اي چ ارزشی بني تر از گويی ھي
ه ناگاه و در سطحی بسيار وسيع گونه بود که پس از جنگ، به اين. خواھی براِی حکومت نيست مرگ ر شد از ب شھر پ تر از گذشته، تمامی در و ديوار 

خوِن شھيدان"ِی  شعبده. تصويرکشيدِن تمناِی مرگ، انگيزش اندوه و ترويج تاريکی الی  ادخواری"  پايم سرکوِب دگرانديشی و ش براِی  ه  ترين بھان بھ
 .بود

ه کوچکترين آزادی شھر سلب می ِھای اما در ھمين زمان ک اِن  اعی از مردم د، ديگر می  فرھنگی و اجتم شانه گردي د ن لع حکومت ش حرص و و ھاِی 
سرگرم ا  نو را ب اِن  تاوردھاِی جھ ستفاده از دس سرمايه و ا کاال،  ه  ابقه نسبت ب به شرکت در مس نده،  د از آي ِی کردِن شھرونداِن خسته از جنگ و ناامي

اِت. عيان نظاره کرد ھاِی رسمی به ِی پشتيبانی از ارزش گرايی ھمگام با ادامه مصرف ز و درشت و تبليغ ساژھاِی ري د و پا شھر پر شد از مراکز خري
ی غ می. تلوزيون انه تبلي وکس از رس درِن ل اِی م دترين کاالھ ه جدي ال ک ان ح ی در ھم د وانگھ دار دره ش ه دي لوات ب الم و ص ا س نفکران را ب ، روش

خود را می اين روند تا ھم. شتاباندند می مام تالش  درن را  اکنون نيز ادامه دارد و حکومت ت وژِی م ا تکنول د ت ه با ارزشکن مان ب دئولوژيک توا ھاِی اي
صوری ده است/جامعه تحميل کند؛ قالبی از مدرنيزاسيوِن  ان ش ی حکومت در آن زورچپ ذھبی و انقالب واِی م ه محت يد. فرمال ک لخ را با ِت ت ين حقيق ا

ھنر، حکومت"  شده ِی اسالمی گرايی بيمارگونه مصرف"پذيرفت که نصيِب ما از دنياِی مدرن، تنھا دود، ترافيک و  ه از حيِث فرھنگ و  است و گرن
ه. گيرد تا جامعه را در محروميت، ھراس و خودسانسوری نگاه دارد کار می تمام امکاناِت خود را به ود ک به اصالحات ب تنھا در دو ساِل اول موسوم 

د ی زود. اين روند، اندکی سست شد و سرکوِب فرھنگی و اجتماعی دچار خلل نسبی گردي ه خيل بود ک ا  ان سر ج ان چن ما خوشبختانه ھوش حکمران ا
ند جلوِی اين رونِد ناخواسته را گرفتند و شوِک ناشی از آن را با سرکوِب ھر چه بيشتر در سال گويم خوشبختانه؟ چرا می. ھاِی پس از آن جبران کرد

ه) ِی آقاِی باران در کوير با ھمکارِی مخلصانه(حکومت . واضح است خود با سرکوِب جنبش اواخر دھ اِن تاسيس  که ھرگز از آرم اد نشان داد  ِی ھفت
 .کوتاه نخواھد آمد

ه دست آورد ھا نتوانست ذره ِی شھر اما در تمام اين سال چھره ان را ب اِی. ای از شادی و زيبايی شھرھاِی ديگر جھ ايی ھنرھ ا شکوِه خودنم د بارھ الب
ه مردن. ھا نيست ايد ز چه رو در اين شھر خبری از آن زيبايی ايد و از خود پرسيده تجسمی را در ميادين شھرھاِی مدرن ديده گويی بايد اين مردم را ب

 .ھا و تابلوھاِی شھر بايد تنھا يادآور مرگ باشد تا زندگی گويی سيماِی ميادين، خيابان. عادت داد تا به زيستن
رار می) کم بخشی از دستِ (ھاِی مدرِن  ھاِی مذھبی حکومت در برابر ارزش راستی چرا ھميشه ارزش به ه ق ه جامع نه گيرد؟ ب موس در عنواِن نمو ِی مل

ساخِت مسجد) ساِن داالِن جھنم به(بردارِی عظيم ھمراه با يک تونل بزرگ  ِی تئاتر شھر يک خاک رخسار شھر، چرا بايد درست پشِت مجموعه براِی 
 انجام شود؟

ای ديگر بود بايد ِی شھر به گونه شايد اگر چھره. تقصير باشد بی) فلسفه، ادبيات و ھنر(نسبت به فرھنگِ مدرن   شايد اين حکومت از جھِت رويکردش
به خاطر فرھنگ  نفسه با يکديگر تضاد دارند و ھا فی شايد اين ارزش. کرديم تعجب می ه  ين حکومت ن تيزبودن ا ه س که ب ودن اش،  اش سزاوار خاطر ب
 .ستيز باشد
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 :کنيم ِی بخشی از شھر را روايت می زنيم و چھره براِی تنوع ھم که شده با ھم گشتی کوتاه می
ورِد در آن سوِی ميداِن ھفِت تير و پيش از ساخته ناھمجنس از جنس م کودِک  بود و دو  ده  چه، نصب ش شدِن اين پاساژ مامانی، يک پوستر به بلنداِی 

اخته ھمين پوستر براِی تمامی آن چند ماه، چھره. کردند ِیِ◌ مالی و اعتبارِی قوامين را تبليغ می پسنِد حکومت، موسسه ه س ِی اين بخش شھر را ِدفورم
 .بود

چون احساس می ای می از سر قائم مقام به سمِت پل کريمخان که برويد، خرابه ا  وده ام تار ب شر ويس انی کتابفروشی ن ده نشست بينيد که زم ن ش ھاِی اي
 .ای حقوقی به ويرانه تبديل شده است ِی کوچِک فرھنگی، مناسِب شأِن ملِت شھيدپرور نيست با بھانه کلبه

اِه پيش می سر ايرانشھر که برسيد، کتابفروشی ثالث را می د م که اگر مثالً چن يد  ا پلمپ بين د ب ده آمدي برو می ش ديد اش رو فه. ش ھم آن کا ون  کتاِب و اکن
 .ِی ذراِت معلق ھوا تخليه شده است نوايش جھِت استفاده بی

ه ه خان نر، ب اغ ھ ِط ايرانشھر و ب دان می در اواس دی در آن يافت می ِی ھنرمن تر ھنرمن ه کم ه البت يد ک ه. شود رس ر پل راِی صرِف(اش  نشستن در زي ب
 .بخار گرديده است ھايش نيز بی ممنوع شده و با فلج ساختن بخارا، شب) نوشيدنی

تند برج مشترِی آن ھس ه و مت ردم از محجب که م .به ميداِن وليعصر که برويد، سمِت چپ معموالً بساِط نمايشگاھی از کتب و نوارھاِی مذھبی برپاست 
 )چرا واقعاً؟(

شه فه پشِت شي جام وظي حاِل ان ه ھاِی دودِی وِن مربوطه مشاھده می در ھمان سوِی ميداِن وليعصر، گشِت محترم ارشاد را در  ِد ھم ه مانن د و البت ِی کني
می خودشان عجائب و غرائِب متناقض و پر از طنز اين سه دھه، چند قدم آن طرف به ماشين گرا اِل دعوِت دو دختر آراسته  تر دو جواِن رعنا در ح

 .ھستند
خواه، جنس ديگری در انبار نداريم بھتر است در اطراِف پل کريمخان و جا که ادعا شده ما جز دگرجنس اکنون ساعت حدوِد ھجدِه عصر است و از آن

 .ِی حاکمان ام الل به گفته ھايتان يا زبان ِی تناقض شک کنيد يا به چشم چون ممکن است يا به قاعده. خصوصاً پارِک دانشجو خيلی توقف نکنيد
اتر، مشکل بنيان کنيد که افزون بر مشکوک و مسئله محترم شھر برخورد می در سمِت چِپ چھار راِه وليعصر با تئاتر نيمه نر تئ ودِن نفس ھ گذار دار ب

براِی!) ِی سبا که بزنم به تخته چه خوب مانده اين ملکه(مجموعه ھم  دق  ساختمان يک خن ِت زدودِن نجاسِت محل، پشِت  ا جھ ده ت مزيد بر علت گردي
 .احداِث مسجد کنده شود

به چشم را ببريد يا برايتان طلِب شفا می"  شفا"کنيد که اگر مثالً نام  ھاِی سيّار و ثابت برخورد می به سمِت ميداِن انقالب که برويد به کتابفروش ا  د ي کنن
فا"توان شفايشان داد تا به شما  وانگھی با کمی صحبت و گِپ دوستانه می. مامور حکومت ورنداز خواھيد شد ند"  ش ين! راستی. (بدھ چه در ا من ھر 

اِی صوتی و تصويرِی غيرمجاز  البته در ھمين انقالب براِی اھل.) انقالب گشتم نتوانستم آثار مھشيِد اميرشاھی را گير بياورم واع کاالھ و در(اش، ان
 .گردد عرضه می) واقع مجاز

البته نه به سبِب معضل ترافيک بلکه از آن رو که افزون بر گشِت نيروِی انتظامی و پليس و. اگر شِب آدينه است، ھمان بھتر که ماشين بيرون نياوريد
ره ھا برادراِن بسيجی براِی تفريحاِت آخر ھفته از مساجد بيرون ريخته و با تابلوھاِی ايست غيره، در اين شب سلحه، چھ مايش ا ِی شھر را بازرسی و ن

 .کنند زده تبديل می آور يک کشور جنگ به شرائِط ويژه و دلھره
به اکنون ساعت نزديک به دوازدِه شب است و از آن شھيدپرور  ِت  که مل ا  نه ج زار می جاِی ديسکو و کالب، در زيرزمين خا د ھا نايت اليف برگ کنن
 )يا شايد ھم برعکس. (شب ھمچون شھر مردگان، سوت و کور باشد تصميم بر آن شده تا سطح شھر در ساعاِت نيمه

امی دستشويی يادتان نرود که چون نيمه راِی رفع شب قضاِی حاجت در شھر مناسِب شأِن شھروندان نيست، تم زان ب بوده و عزي ل  ھاِی عمومی تعطي
ار خود نيازھاِی گوناگوِن خود می به ک لی و نظم عمومی نباشد  يِت م انی اسالم، امن ه مخل مب گری ک جاِی دي ا ھر  ه و ي توانند به زير پل يا پشِت بوت

 .مشغول شوند
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 شاھد خودکشی يک دخترک شاد بودن
 

 
 

ان ی بازی مثل دو تا پروانه –ھجده نوزده بيست ساله  –گذرد، درست روی پل، دخترک و پسرک  جايی که شريعتی از روی ھمت می ان جھ گوش جھ
می. رود تا خودش را پايين بيندازد ھا باال می سريع از نرده. دود ھای روی پل می اندازد و سمت نرده اش را می ناگاه دخترک کوله. روند می دود پسرک 

ا می. دخترک ھنوز شاد است و می خندد. کشد رسد و عقبش می زورش می. کشد تا خودش را نيندازد گيرد و می و کمرش را می ه ھی دست و پ د ک زن
ھوا می. کشدش عقب کند و می پسرک ھی بغلش می. برود و خودش را پرت کند وی  ا می دخترک ت ندد و دست و پ د خ سرک عصبی و مستاصل. زن پ

ين. روند کشند و می کنند و راھشان را می زنند و نگاھشان می مردم يکی يکی زل می. کند است، اما دخترک را رھا نمی يکی دو نفر واضح از احوال ا
کنم شايد بشود چيزی با دخترک گفت که آرامش کنم و فکر می نگاه می. روند بی اين که کاری کنند ھا ھم می آن. اند و حالشان استغفرهللا است دو رنجيده

د. شھر يعنی ھمين. ديرم شده است. روم کشم و می اما من ھم راھم را می. کند و بازش دارد کار ديگری کن .يعنی جايی که کسی فرصت ندارد سر در 
 .ناک است انگيز و گاه حتا ترس در شھر سالم کردن به ديگری گاه تعجب

خود نوعی امکان است حل نشدن. اين محدوديت و تنگنا که در شھر ھست، از سويی ديگر  اعتی  چ جم ردوار زيستن و در ھي امکان خود. امکان ف
 .تواند عوض شود و خودی ديگر بيافريند می –اگر بخواھد  –ای که ھر دم  بودن با سليقه

□ 

 

ژه زارش وي وان گ ايم  عن ت January 28, 2008ی ت ن اس دن و Ny.lon.kong: اي ورک، لن د، نيوي ھر باش ه ش ام س بی از ن ت ترکي ا اس ه بن ک
 ».برند پيوسته اقتصاد جھانی را راه می ھم گونه سه شھر به چه«عنوان فرعی پرونده اين است . کونگ ھونگ

د کرد و برای ھمين مجبور بود کرايه ی آرامی زندگی می خواند در محله دوستم وقتی در نيويورک درس می انش بدھ اش. ی زيادی برای آپارتم قتی ب و
د، می اين روزھا ھم که در نيويورک کار می. شنيدم نشانی يا آمبوالنس را می کردم، اغلب صدای آژير پليس يا آتش تلفنی صحبت می ين شھر کن د ا گوي

 .آورند پولشان را درمی. گويد با ھيچ کس کاری ندارند پرسم با تو کاری دارند؟ می می. Nشود نه با  شروع می Jبا 
جدی. بينم، دو قسمت است ھايش می ھا و گفته لندنی که در عکس. خواند دوست ديگرم در لندن درس می ه  يزانCityتر است؛  آن ک جز در م ، انگار 

 .تکنولوژی تفاوت چندانی با لندن دوران فاگين ندارد
 .خبری ھم ازش ندارم. کونگ دوستی ندارم در ھونگ

کار می ه  ندازی وقتی اطالعی از جايی نداری، يا اطالعاتت محدود است، خيالت را ب ی محدوديت شھری را. ا ين سه شھر غايت عمل من ا ال  به خي
ه. آيد ی شھر برمی رحمانه مندی بی محدوديتی که از ھدف. دھند نشانمان می تباھی ھستی ک ا موجودی اش در اين سه شھر تو يا مشغول تجارت ھستی ي

م و شادی. البته اين تنھا در حد نظر است. بنا بر طراحی شھر، دير يا زود بايد خرد شوی با تالش ک ن جوشش اقتصادی  در عمل بسياری در کنار اي
 .کنم ھا را خيال می گويم که دارم تمام اين باز ھم البته می. بسيار زندگی بھتری از من در تھران دارند

□ 
شند. من شھرھا را و آزاديشان را دوست دارم تايی با ا نانسی شھری روس ھامن ي يد من از روستاھا خوشم نمی. خاصه اگر مانند  ند. آ خاصه اگر مان

ھم»  مدنيت«ھای خوش و ناخوشی برای من دارد و من اگر از اسم  زندگی شھری الزام. دھلی و مومبی پردود باشند نترسم اين خوش و ناخوش را از 
 .شوم، چه تھران، چه نيويورک، چه بوشھر ی شھرم می و گر نه، من نيز برده. کنم سوا می

□ 
 .آن زير چيزی نيست که بگويد دخترک موفق شده است. زنم برگشتنی سری به پل می

مستعارنما
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 ھايی نتراشيده ايده
 

 
 

د ايش است شھر و دشت فرقی ندارن ل در وصف دشت. برای آدمی که ھميشه در کار تحسين و توصيف دني سال، دويست سال قب ھای وسيع و صد 
البته شکلش ھم عوض شده است، کسی برای اتوبوس. ھا ھا و اتوبوس ھا و بزرگراه سرودند، امروز برای کوچه ھای ستبر و رودھای خروشان می کوه

ھايی که در ظاھر مدحی ندارند ولی در نھايت مقصودشان پرستش نويسند، متن  می ھای آشفته جايش با کمی رنگ و لعاب مدرن متن به. گويد شعر نمی
 .شھر امروز سوژه پرستش ماست. محيط زندگی نويسنده است

 
ادش می. تر است شھر کاربردی د معماری شايد موضوع مھمی باشد ولی در نھايت بخشی از ھنر است، مثل باقی ھنرھا شکم سير ي يی. افت کاربردگرا

چيز ديگر ھا، خيابان ھا، تير چراغ در و ديوار شھر خشن ھستند، چراغ. دھد ی خشنی می نتيجه ند. ھا و ھزار  شينی چ دن شھرن ھم دارد، مگر تم حق 
شھر نتيجه اينکه خشونت می. ھا سال ساييده شده باشد و نرم شده باشد سال دارد، طبيعت نيست که مليون ط در. شود جزيی از ھويت  ه فق خشونتی ک

ده می. ھا، به زبان ھا، به ايدئولوژی ھا نيست، به باقی اجزا ھم سرايت کرده است؛ به باطن، به انسان ظواھر و سنگ واره نکوھي شود، اين خشونت ھم
 .شوند تر می تر و خشن کمی ھنر، کمی رنگ، کمی اخالق، ولی دست آخر شھرھا ھر روز تيزتر و تلخ.  ھستند در پی چاره

 
تند شھر ھمان جھان است، مابقی مربوط به برش دنی در. ھای زمانی ھس اظری دي نام تعطيالت، من ه  انی است ب برش زم يک  تعطيالت در کارائيب 

که چيزھايی را آدم آمازون يک برش زمانی است به نام لذت بردن از زيبايی وری توطئه است  ھای ھا البته از تلويزيون، اھرام ثالثه برش زمانی تئ
شی. ھا حواشی زندگی ھستند، نه خود زندگی تمام اين برش. اند فضايی ساخته يرون از آن حوا ام شھر، طول و. تمام جھان شھر است و ب ه تم حتی ن

 .باقی شھر ھم جزو حواشی است. کند عرض جھان را فاصله بين کار و دانشگاه و مرکز خريد و خشکشويی و تعميرگاه ماشين تعيين می
 

ه نظر می ای ارتباطات ب د شھر را کمی بسط داده است دني انيتور می. آي الری نقاشی از پشت م ود گ ا در ش د زد و ي اش را در مسکو دي الن نق ھای ف
خ پس شھر ما موزه. ای در ملبورن شرکت کرد ھای نيويورک قدم زد و يا در مسابقه خيابان .اش رفته است به مسکو و مرکز خريدش به نيويورک و ال

 .در حقيقت خالصه شده است در يک ارتباط اينترنتی و يک صفحه کليد که بگويی برو و برود. رسد بسط داده شده است ولی فقط به نظر می
 

رد دارد، جمع را. طی دو ھزار سال کار برعکس شد. کارکرد شھر در ابتدای تمدن ايجاد اجتماع بود، تاکيد بر جمع، بر ياری ر ف امروز تمدن تأکيد ب
يا شھر زياده از. رسد تر به نظر می ھا پررنگ شوند باز فرديت آن شھر امروز فردھای بسيار دارد که حتی وقتی جمع می. کند مجبور به تحمل فرد می

شايد حد به سمت جمع رفته بوده که امروز به سمت فرد برمی فرد است و  يِت  گردد يا آونگی است که بين فرد و جمع در نوسان است، امروز در نھا
 .ھزار سال بعد باز به سوی جمع برگردد

 
مه انتخاب.  است نوشتن از شھر نوشتن از انسان گرا ھ تند  انسان تمام آنچه که شھر است، از خشن و بسيط و خالصه و فرد پرستش شھر در. ھا ھس

سان شھر جز آيينه. حقيقت پرستش خود است که جايگزين خدا شده است ات ان يانگين خلقي وده باشد ای از م ھم نب رار  ر. ھا نيست و ق شھر تحقي ير  تحق
ار می. انسان است، تصويرگريش ھمان تصويرگری انسان فت وارد ک سان فقط کمی ظرا قد ان ه ن د ک بل از آغاز واکنش برمی کن شھر ھا ق قد  گيزد، ن ان

 .شھر فقط واسطه است، وجودی از خود ندارد، نخواھد داشت. ھا متوجه شوند پيرايش و اصالح ذھن خود آنان است آنکه خود انسان بی
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 شھر زباله، شھر و دگر
 

 
 

ه در ھايی را در کنار ھم قرارمی دانی ھرشھر جايی است که عناصر يا موقعيت شھر با مفھوم زباله ازاين جھت نسبت دارد که زباله دگر: مقدمه د ک دھ
د. حال عادی غيرقابل جمع ھستند شدن برخوردارن رای جمع  االيی ب ه عناصر شھر ازقابليت ب ھر دو. در حالی ک به  رداختن  ضمن پ مطلب حاضر 

 .دانی را پرداخته است جنبه، بيشتر به خاصيت دگرشھری زباله

ی. زباله است نی. ارزش بی قيمت و ب ی. دور ريخت يد بودن له. نخواستنی و ديگر نبا اده و مچا شکل افت با، از  اری. نازي شدنی، بيم سد  آور و بدبو و فا
 . آور و احتياط برانگيختنی درھم فرو رفته اما جداشدنی، دور رفتنی، ترس. زا مرگ

 
ت ديمی نيس دارد. ق لی ن اريخ مفص ه. ت ا شيش وده ت طلی نب ه و س ذ ھا و بطری کيس ابه، کاغ ای نوش ه، ميوه ھ ا ھای مچال ورده ي م خ ورده و ني ای خ ھ

دگان و نشخوار فاسد،غذاھای اضافه، قوطی ان، پرن ستخوان آبزي ته ھای خالی کنسرو، ا ده کنندگان و پوس از ش کاال را در دوره ھای ب نی از ی  ھای معي
ه) شب9مثل (در ھم بياميزد و در ساعت مقرری از آن) مانند يک شبانه روز(زمان بيرون شھر در حجم تپ ا در  د و ت يرون از سکونتگاه بران ای به ب

 . بزرگ جای بگيرند
 

با رابطه بدون حضور اشاره. فاقد معنايی سنگين در مرکز. ھای جداگانه ھايی از ھويت  تکه. ھزار جزيی. پاره پاره است ه ديگری  يی ھای صريح ب ھا
 .بدون رييس بدون مرئوس، ناخويشاوند. در نبود چارت تشکيالتی. انسجام بی. گسيخته

 
 .فقيرند يا ثروتمند. از شھرک راه آھن يا ھفت حوض. اند يا از شھرری شوند معلوم نيست از فرمانيه آمده ھا وقتی کوه می زباله

 . المللی محلی، ملی يا بين: يعنی که کدامند. اند يا ساخت چين، وطنی ِ خالص يا دست ساز خانگی مھم نيست اصل بوده
ته مشخص نيست از زباله وده سنگين نشس ن ت فاعی آمده دان پارک ملت در اي ستانی غيرانت يا از دب ند اند  تند، از. ا ی ھس نک مل ابر با يد ع غذھای رس کا

 . اند ی عمومی يا خصوصی بدون مرز، ميان حيطه. ای شخصی، کوچک و يک طبقه ی خانه  اند يا ازسطل زباله شوتينگ مجتمعی مسکونی رسيده
ده ی سيف، زير پل مديريت، جاده نشين تپه ھای حاشيه از محله ه ش يا ازمحله ی ساوه تخلي ديمی ھای مرکزی اند  تر رياست جمھوری. ، اصيل و ق از دف

طه. ی اسالمی يا اصال ھيچکدام، زندان اوين يا بھشت زھرا اند يا نھضت آزادی، مشارکت و موتلفه آمده ه نق ه ب درت نزديک يعنی ک يا ی مرکزی ق ند  ا
 .اند ی مقابل نشسته  و يا در دايره از دايره آن بيرون رفته. اند در حاشيه

نه و بی اند يا تکه ی يک چرخ گوشت کھنه و خراب قطعات خرد شده ود ھايی ازيک ژاکت دستبافِت کھ يده. تار و پ ه رس ا انگشت از کارخان يا ب ھای اند 
 .اند يا سنتی صنعتی. اند مادر بزرگ به ھم تنيده شده

 . اند يا مردنی يا اينکه در خاک رفتنی و دوباره روييدنی ماندنی. ی نابودی رسيدنی اند يا دير به نقطه محو و نيست شدنی
 

به دوره آلبومی تخريب شده از يادگاری اوت  ھای پراکنده، مربوط  داد ھای متف ار و روي ا آث ندگی  ي ده ازز ده ش يرون ران شده در. ھايی ب شرده  انی ف زم
 .  خاطرات باستانی ی مناسب برای کاوش ا مکان و تپه

 
انه ، بافت  ھا ، جنس ھا با اين وجود، تصادفی ھستند از رنگ. اند نخواستنی، زشت و نديدنی زباله ده مزه. ھا ھا و نش ارھم آم .ھا و بوھای ناھمسان ِ در کن

 ". حجمی سورئال و کوالژی تصادفی"
 

دھنده و فقير  طبقه، در يک سطح قرار نياز از  ، بی"مرگ و قضای حاجت"عملی گريزناپذير و ھمگانی، مثل . شوند ھای شھر صادر می ی خانه از ھمه
 .وغنی رايکجا نشاننده

 
ار ويترين کاالھای مصرفی صاحبان و بلندگوينده. ھا را فرياد می زند کردنی ھا ومصرف  شدنی آمار خريده. کند زباله در شھر رازھا را برمال می ی آم

 . افشاگرحقايق است. ست ھا ميھمانھا و ميھمانی
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  ِ شھر  سفر
 

 
 

 

 .اند ھا کشيده ھا را بخاطر خانه خيابان. شود ھاست که شھر می شھر فقط با خانه. ١
 ... آدم ِی اصلی   خانه،ی دِل آدم  خانه،ی آدم خانه: شود  شھر ِ آدم می،شھر فقط بخاطر خانه

 
ھا ھم ھيچوقت شھرشان را پيدا  بعضی. مانند ھا تمام عمر در بالتکليفی بين چندتا شھر می بعضی. ھا برای تمام عمرشان يک شھر دارند بعضی.٢

 .ميرند  می،اگر عوض شود.  زندگيشان است،شان اند و خانه اصالً کولی. ی اصلی ندارند خانه،کنند  ھايی که شھرشان را مدام عوض می آن.کنند نمی
 
آيد يک شھربخصوص بيشتر از چندماه با من  ھيچوقت يادم نمی: يا بھتر بگويم.باشم آيد که بيشتر از چندماه در يک شھر مانده ھيچوقت يادم نمی. ٣

 .باشد مانده
شوم؛ و سردرگم  ھا گم می ی شھر را ياد نگيرم توی خيابان بار نقشه ھاست؛ اما من اگر ھرچند مدت يک  ھمان خيابان،ھا گويند خيابان ھا می نقشه
اما . است روزی آنجا بوده کند حتماً يک جاھا ھست که آدم فکر می رسد؟ آخر بعضی نظر می  يا فقط اينطور به،جا واقعاً ھمانجاست شوم که اين می

 .کند اندازد ھيچ چيز آشنايی پيدا نمی می ھرچی چشم
 
 که يک نور غيرمعمولی دارد و با ،يک جای معمولی در يک خيابان معمولی . ی درخشان دارند شان يک نقطه ھايی ھستند که در نقشه يک شھر. ۴

 فقط بخاطر ھمين يک نقطه است که برايت شھر ،ھا  کل خانه،ھا  انگار که کل خيابان. ات ی سينه شود به قفسه يک بند ِِ◌ غيرمعمولی محکم وصل می
 .شوند می

آن  جايی در يا اصالً ھيچ. است ی ديگرش را عالمت زده  يک نقطه،اين يکی. اند ی شھر را عوض کرده بينی که نقشه  يک روزی می،مقدمه بعد بی
 .ھا مثل ھم ھا مثل ھمند؛ تمام خانه تمام خيابان: درخشد نمی
 
ھايشان شھرھايی  کنند و توی خانه ھايشان چراغ روشن می ھا توی خانه ھايی است که شب ھايشان پر از آدم بعضی شھرھا ھستند که توی خيابان.۵
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 .کنند ھا را روشن می است که روزھا توی خيابان
رود  ھميشه يادت می. روند ھا ھم فقط ارواح راه می توی بعضی. روند آيند و کی می آيد کی می اند و ھيچوقت يادت نمی بعضی از شھرھا فقط خالی

 .روند آيند و چطوری می چطوری می
 
ھا  وقت کنم؛ مثالً بعضی  ی يک شھر را برای يک شھر ديگر استفاده می ھميشه نقشه دستم است ولی گاھی نقشه. کنم ام را گم می من مدام راه خانه.۶

شود؛ بعضی  کنم ولی شھر عوض نمی ھا ھم من نقشه را عوض می وقت بعضی. روم ی قبلی راه می شود ولی من ھنوز دارم با نقشه شھر عوض می
 .کنم ی يک شھر ديگر عوض می شود و من ھم نقشه را با نقشه شھر عوض می: ھا ھم ھردوتا با ھم وقت

 
 . ِ آدم به شھر ِ آدم  يا آدم،رسد ھا انگار شھر ِ آدم به آدم می وقت بعضی.٧

 .شود  يا شھر ِ خودش ھيچوقت شھر نمی،رسد  ھيچوقت به شھر ِ خودش نمی،ھا ھم آدم وقت بعضی
 .ھا اصال شھری در کار نيست وقت اما بعضی

 
 الف نقطه
 ١٣٨۶ماه  بھمن

 
-------------------------------------------------- 

 
 ٨۶مھر/ الف نقطه -ای در شھر خانه: تصوير
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 شھر در شعر
 

 
 

ه و عمق آن آيد را چندان جدی نگيريد که نه حاصل ماھھا تحقيق جانکاه و شب بيداری خطوطی که در پايين می ه ت وز ب ده ھن ھا است و نه خود نگارن
شعر. تواند درست باشد ھا است و تنھا در ھمين چھارچوب می ھر آنچه گفته شده با رعايت نسبيت. ام دست سوده ه شھر و  ه دو مقول اين نگاھی است ب

ه داد". ذھنی"به "  عينی"در درازنای تاريخ و اعجاز تجريد و تخمير و تبديل "  زبان"و حضور مادی ما در مکان و رسوخ آن بر  نظری است کوتاه ب
 .و ستدی ابدی

 
***** 

ساختمانھا می به افق يک شھر که نگاه می. ھا در دل شھر شھری در دل يک شعر پنھان است و شعر بام  نی کنی آن را تنھا از پشت خطوط ھندسی  .بي
شاعر و مشاھدگر را از باغھا و پارک سان  موازی و منقطع، ان ھای آن ھمه سانت به سانت اندازه گرفته شده و تاثير اين ھمه زاويه و خط شکسته و 

 :زاده را در تعريف عشق به اينجا کند که منشی فکر خم کمر ساقی و انحنای زلف کجش به آنجايی پرتاب می
 
…. 

 عشق وحشی ست
 تر از آن و وحشی

 عشق است
 ما دو خط بوديم
 ھميشه موازی
 ھميشه موازی

 در حالی که نمی دانستيم
 خط دايره يی ست
 به شعاع بی نھايت

…. 
 

مد معمول امی پيا درن و تم ھای شعری جنبش. ھای آن است ترين فرمھای شعری امروز، و شايد بيشتر در ادبيات غرب، به طبع برخاسته از زندگی م
.گذارند ی شھری، اثر قاطع خود را بيش از گذشته، بر زبان شاعر تاثير می ھا نيمه قرن نوزده در اروپا به ويژه حاکی از ھمين است که تحرک صحنه

درن و شھر شعر. پاريسی که بودلير و يا ونيزی که ازرا پاند ديد و سراييد با شاعران متقدمشان اختالف فاحشی دارد ل ھای م ه ای در مقاب ھا چون آين
ه، ھم نشستند و شھريت با ھمه ويژگی جديد آن با تمامی وزن و تراکم، بر نگاه شاعر نشست و اين دو در ارتباط بالواسطه به نوب د و  قرار گرفتن تری 

 .يکديگر را در خود باز آفريدند
 

 .شود با شھر برابر گرفت و نثر رابا حومه و حوالی آن خواھم بگويم که حتی شعر را می به نوعی می
ترده يار گس ق يک صفحه بس تان در اف ه داس ود را در عرض و در سطح می. تر از شعر است فضای يک قطع وال خ تان معم تراند و دارای داس گس

ه. تواند مثل باغھای دور شھر دامنه خود را بگستراند ھای تنگ شعر نيست و می محدوديت ن جاست ک ودن است و از ھمي اما شعر محکوم به موجز ب
قه روی چگالی آن به مراتب بيشتر از نثر است؛ درست مانند تراکم مرکز شھرمدرن که به ناچار سير عمودی را طی می کند و مانند يک ساختمان طب

ساخته می ه شعر. شود طبقه، اليه روی اليه  يم می ھا و شھر آنچه ک م تقس با ھ مانم  ه گ جانس و  ھا ب عدم ت ناھمگنی،  تراکم،  ا  د ھمان گی در"کنن چگون
ا. شود برای توضيح منظور به عاريه بگيرم، ھزارتو يا ھمان البيرنت است بھترين چيزی را که می. است"  نشينی مجاورت و ھم ا ب ا م در شھر طبيعت

ه نمی. نقشه مادی مواجه ھستيم چ، آن است ک د و پشت پي عدی ببين يچ ب ا پ که ت قادر است  يد مانند ھر البيرنتی، آدميزاد فقط  ه با امی است ک ی، ابھ دان
د. ھمانگونه که در شعر، معنی چيزی نيست که در برابر پا صاف و راحت گسترده باشد. حدسش بزنی ه باي ته است ک چ و خمی نھف ھمواره در پس پي
ن دو"  ابھام خالقانه"ابھام و . اش رفت به مکاشفه ان اي ه. خود پيوند ديگری است مي که ب ايی است  ر آن چيزھ بنی ب انم، بيشتر م به گم شھری،  دار  پن

يد در. توان ديد و بايد رفت و به آن رسيد و پيدايش کرد خودی خود نمی م کردن خطوط د ن، گ يچ ديگر رفت ه پ زندگی در شھر، يعنی دائما از پيچی ب
يا کسی با چيزی  ساعت. عبور جمعيت يا ترافيک و انقطاع دائم آن در برخورد  برای  ه  از ک شتی دلب با د يد  ين را مقايسه کن شايی ھا می ا ه تما توان ب

دگی. مزاحم نشست انقطاع و بی بی ن بري جاد می حال آنکه در شھر اي ھام اي ع اب ايه می ھا و موان د و س د کن ات و. افکن ا در کناي يز، ھمان ام در شعر ن ابھ

نوشين
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ور حتی سليس. شعر اساساً چيزی است از جنس ابھام و سايه. ھای آن است ھا و ترجيع لغزنده بودن معانی در پيچاپيچ ترکيب ترين شعر بی اين چمش ن
نی، حضور بی. تواند باشد و تاريکی، شعر نمی اه ک طرف نگ ھر  که از  شد خورشيد يک شعر، مثل خورشيد بيابان نيست  ر سرت با آن. واسطه اش ب

ه کوچه و. شعر پر از سايه است. تابد بيشتر وضوح داستان است که راحت بر ذھن خواننده می ه از پس ساختمانھای ت يد منقطعی است ک ل خورش مث
ايش نمی. زند خيابانمان، سر می نار ديوارھ سايه را از ک ه  صالت ظھر شعر و ابھام با ھم اند، مثل شھر ک ه. توان روفت حتی در  پر واضح است ک

ت ه کيفي اوت است ک شعر کالسيک متف ام  ا ابھ در ب درن ھمانق ام شعر م ستند و ابھ م ني ا از جنس ھ ما اينھ نه دارد ا جنگل نيز با ابھام و سايه پيوند يگا
 .ھای شھر با جنگل سايه

 
جای خاصی دارد"  ھا نشينی و مجاورت و ترکيب ھم"مورد  شعر  که در  ه. نيز نکته ای است  شعری، چگون صنعت  تفاده از  ه سپھری در اس د ک ببيني

 :برد به کار می" نا به جا"که کامال " جا"کلمات را نه به 
 
…. 

 ھايی که تاريک ھستند در اين کوچه
 .ترسم من از حاصل ضرب ترديد و کبريت می

 .ترسم من از سطح سيمانی قرن می
 .بيا تا نترسم من از شھرھايی که خاک سياشان چراگاه جرثقيل است

…. 
 

اينجا در اين خيابان، گلفروشی در کنار. نشينی اجزاء آن است سازد، ھمانا ھم در بافت يک شھر آنچه که اين کوچه يا خيابان را از آن يکی متفاوت می
ن ترکيب ه است و اي رار گرفت ه ق ان، مثال بگوييم، دو کاف بل جواھری و جواھری در کنار پارک نشسته و در جای ديگر گلفروشی مي ھا حس غير قا

 .تواند تعريف شود می" ھا تشابه در تفاوت"گذارند و اين به يک عبارت ھمان  تکراری را بر جای می
 
کرار ھای متحد الشکل، تداوم تير خانه. ھم در شعر و ھم در شھر جای خاص خود را دارد"  تشابه در تفاوت" بان و ت رق در دو سوی خيا ھای چراغ ب

ند. پياپی اين اجزا به رغم تفاوتھايشان ن دکه. در شھر ھزار دکه روزنامه فروشی ھست که ھر کدام شکل و رنگ و جای يگانه خود را دار ما ھمي ھا ا
ی. کند سازی متمايز می کنند که دکه روزنامه فروشی را از واکسی و غرفه کليد در عين حال ويژگی خاصی را نيز، با ھم تقسيم می ه بقال ين گون به ھم

کرد و حدسشان زد ای شبيه ھستند که می سر کوچه اين محله با آن يکی ھم بسيار فرق دارد و ھم به گونه اق . شود از دور نشانشان  ن اتف شابه و"ھمي ت
فاوت ھا تکرار می ھای شعر فارسی کالسيک يا ويالنل شعر انگليسی در بند در بيت"  تفاوت نه ای مت ه گو ار ب ما ھر ب شعر حتی. شوند، ا ا  ايکو و ي  ھ

که واحد  "آن روزھا"شعر . برد نوی فارسی ھم از اين ترکيب استفاده می اورم  ال بي ا"  ی فروغ را مث اً در آن تکرار می"  آن روزھ ا ھر دائم شود، ام
 :ای در خود دارد و حرف ديگری دفعه بار تازه

 
 آن روزھا رفتند

 آن روزھای خوب
.... 
.... 

 آن روزھا رفتند
 آن روزھای برفی خاموش

..... 

..... 
 آن روزھا رفتند

 آن روزھای جذبه و حيرت
 

 .آيد، تاثير تردد و سرعت زندگی شھرھای امروز بر شعر مدرن است آخرين چيزی که به نظرم می
رده به يقين اين دو، انگ خود را بر شعر نوی فارسی نيز گذاشته اند، اگر چه نمی ا نثبيت ک شعر م خود را در  چه حد جای  دانم که سرعت زندگی تا 

ان را در توانم در باره شعر مدرن انگليسی بگويم که متاثر از جامعه اضطراب شبھه می اما بی. باشد  د زم ای تن ضرب آھنگھ رن بيست است و  زده ق
شده ذيرا  ی پ ه می. خود به خوب ا ک يژه اروپ ه غرب و بو خود را از دل تاريک خراب ازد، سرعت خواست  و بت به جل د و  ھای جنگ جھانی دوم برھان

د و از ھا و شعر شھر. ھای بسيار، شعر مدرن غربی را کوتاه کرد فرصت کم و تنگی وقت و آماج. گرفت  ھا، پای به پای ھم از يک سو سرعت گرفتن
 :ھای خوب آن است ھای اريک فريد از نمونه شعر. سويی ديگر متراکم شدند
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anxiety & doubt 

don't doubt of
someone
who's saying
he's anxious

but be anxious of
someone
who's saying
he's without a doubt
……

 
ه باشم  بازی فکر را به پايان می نوز گفت ھايم را ھ ام می. برم، پيش از آنکه ھمه حرف ما در حسن خت شھری ا ه  صراحت، سرعت و مدرنيت ه  خواھم ب
 :توان يافت ھای زيبا کرباسی می اشاره کنم که در دل شعر

 
 صدا صدا حتا اگر چروک بخورد صدا

 ھوا مچاله شود
 نفس بشکند

 بريزد نام عزيزت حرف به حرف به حرف نيايد
 زمين گير شود

 گير بيفتد
 زبان در دھانم آتش آتش نچرخد

 !کنم؟ لرزه لرزه بلرزد اينجا با من و يخ بزندبی نامت نامه را کی آغاز می
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 از زادشھر تا زيست شھِر من
 

 
 
بزرگ را . 1 گوی  ی(من اگر يک خودنويِس پر جوھر باشم، از نوزادی تا ھمين اواخر از اين ھمه بستِر خاکی و سنگی و آسفالتی که اين  ل پرتغال مث

برز) که توی کاغذ پيچيده اند ی ال ه ی جنوب جايی از دامن طه ای را در  سرگذشت ام را. پوشانده، فقط يک نقطه ی کوچک را خط خطی کرده بودم؛ نق
 . به زبانی که نمی دانم چگونه می تواند خوانده شود بر سينه ی شھری نوشتم که نام اش تھران بود

شان. تھران را اين اواخر ترک کردم و البته ھمين تازگی ھم درک کردم. 2 ر و روی  ار داشت؛ زي شغل ام آنجا از آن پيشه ھا بود که با نقشه سر و ک
ِد با زميِن گوگل روی. از نگاشِت تھران بود که اين شھر را غرب تا شرق می پيمودم. می کردم اش پرواز می کردم و البته ھر چه نزديک تر به موع

تالژی شان به زياد گوش. ديگر اين عادت ھم کيفيت شيرين اش را از دست داده .رفتن، با شوِق بيشتر که نوس ند  دادِن آھنگ ھای خاطره انگيز می ما
فراز االن .را کم کم مستھلک می کند ه شخصيِت عمودی اش از  ِت افقی اش از درون دارد ب شده؛ انگار کيفي چيز ديگری  رای ام  شھر ب معنای اين 

 .می يابد؛ ديدار الزم است استحاله

رده. بندھای تھران را دوست دارم. 3 شھر منحصر ک ن  ه شمال اي يادی ب ا حدود ز ايی اش را ت در. گر چه ھفت روددره ی سرسبِز شمال تھران، زيب
دارد. واقع ھيچ چيِز اين شھر به عدالت گسترده نشده است ه رود ن لی دوست دارم. يکی از نشانه ھای اش ھم اين ک ا را خي ن. روِد وسط شھر ھ در اي

ا در دو سوی رود ار. حوالی که ھستم ھر شھری که ديده ام يا کنار آب گسترده بوده ي ا کن ه ت ا حوصله اش را ک يم ي ا رود اش را نداشته ا م م نمی دان
ه سيراب. برويم و بعد تمدن ھای مان را بر پا کنيم مان ک نه ی  نيز نمی دانم که چه گونه می شود يک رود انداخت مياِن ھر يک از اين شھر ھای تش

اش کند و با خودش ھمه جور برکت بياورد به اين ھيبت ھای عظيمی که ساخته ايم و نمی دانيم با ھيچ کجای آنھا گوشه به گوشه از دعوای زناشويی
 .کناِر چاله ی آسفالت تا معتاد خوابيده روی صندلی سنگيِن و تيِز فلزی چه بايد کرد

ن کشورھا است. آن شھر را ترک گفته ام يا آن کشور را ھيچ وقت نفھميدم که در واقع. 4 رِز بي تر از م ع. به گمان ام مرِز بين شھرھا حقيقی  در واق
عده. شخصيِت شھرھا حقيقی تر از شخصيِت کشورھا است آن چه که کشور ھا را از ھم جدا می کند خِط نحيف و کج و معوجی است؛ موجودی بی قا
ايی. که فقط بين آدميان توافق شده است، از آن رو که باشد می شود عارضه ی جغرافي قی« در برابر، آن چه دو شھِر ھمسايه را حائل  است ای»  حقي

 . چيزی چون يک کوه، دريا، يا مثِل يک جنگل و شش کوير و سه دريا. شک روا نيست که در اصالت اش

ھر کدام از شھر ھای خودمان را که بگيری و مثلن يک دشت را بروی تا برسی به شھر بعدی می بينی که مثلن پوست ھا يک پرده تيره تر، چھره. 5
ه قاعده ی مردمان به اندازه ی يک چيِن نازِک پيشانی کشيده تر، اخالق شان در حِد يک سر جنباندِن به ھنگاِم نشانی دادن راھنمايانه تر و کالم شان ب

ستند و البته مھم نيست که اين دو شھر، در. ی يک چرخش ريِز زبان متفاوت تر می شود م ني ه در دو کشور ھ يا ک .دو سوی دشت، از يک استان اند 
 .برخاِل نامأنوسی مثل مرز ايران با افغانستان گذر کرده باشد يا که نه اين ديگر بسته به آن کوير است که از دل اش

م عجيب است. 6 ان روی ھ می گذری چن ه  که اين يک پرده رنگ و يک چين بلندی و يک سر جنبش و يک نوِک زبان چرخش، کويرھا و دريا ھا ک
 .مردم با مردم، شھر با شھر چه قدر فرق دارد. خوب يا بدش مھم نيست. انباشته می شود تا به جايی می رسی که انگار اينجا سياره ی ديگری است

شھر«يک لحظه با خودم فکر کردم اگر اينجا در اين شھری که االن اين خط ھا را می نويسم فيلمی برود روی پرده به ناِم . 7 ِر پوسِت  در»زي ، چه ق
 .تھرانی اش متفاوت باشد می تواند از آن نسخه ی

اجرا اين بماند که. 8 ه روی سطح. پيمودِن اين تفاوت کاِر چند قدم راه رفتن است و اين بند ھم البته نگاه توپولوژيک به م نه ی دو بعدی ای ک آن پروا
يدن دارد ه جای پر سايه ک ا شھر ھم درونی يک حباب چراغ برق پر پر می زند شايد نداند که از آن شھری که آتش می سوزاندش تا بيرون حباب و ت

ن يک سوراخ صله است و دقيق د انگشت فا ماجرا است. يک بن ه ی انحرافی  ان. دانستن جای آن سوراخ نکت ِن ھم ا بي بودم ام نه ن من آن پروا ه  البت
بود می زيم زادشھِری که در آن باليدم تا اين زيست شھری که االن آن بالنده را اال و از دِر. چند قدمی بيشتر فاصله ن م ب ه را رفت ا پل د ت نی خودم چن يع

 . آخِر کار از ورودی عقب در ھمين شھر در آمدم بيرون. بعد ھم چند قدمی گز کردم و چند ساعتی نشستم. ورودِی جلو رفتم توی يک لوله ی دراز

دازھای شان. بويی که در آستانه ی اين دو تا در می شنيدم برای ام نخستين اختالف بود. ھر شھری بوی خود را دارد. 9 از. مھم تر از تفاوت چشم ان
ه، از. در عقب که بيرون رفتم روی پلکان بوی ديگری حس می کردم وی لول ده ی تاکسی خشمگين از ت وق يک رانن ھمان لحظه فکر کردم صدای ب

نيما دارابی
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نه. پشِت دِر جلو به گوش می رسد د. صدا ھا را آدميزاد می تواند تصور کند و به ياد بياورد اما بوھا را  ست، نمی بوي که ني وی. آن چه  ه ب ين شد ک ا
شيدم، اال ک قدر ب غبارآلود شھرم را در ھمين چند متر پياده رفتن داخِل لوله گم کردم و از آن به بعد تا ھمين امروز، ھر قدر بينی ام را باال کشيدم، ھر 

ود. ديوانه ی آن بو ھستم و برای اش گيچ می زنم. باز ھم يادم نيامد که چه حال و ھوايی داشت .نمی دانم که چرا و اصلن يادم ھم نيست که چه طور ب
خدا«. شھر با شھر چه قدر فرق می کند. می دانم امروز جز اينھا بوھای شھروند آزاِر ديگری ھم می دھد  .می دانم قدری دود داشت و غبار درِت  »ق

 !که می گويند ھمين است

اينحا است که تحوالِت ربط اش به من، مفتخرانه، در.  تريلرش را می بينيد نامزِد اسکاِر امسال استاينجافيلِم کارتونی سياه و سفيد و پرتنشی که  .10
نيز سال گذشته جايزه ی اسکاِر بھترين انيميشِن کوتاه را از آِن خود  آراِم رنگیانيميشِن کوتاهِ اين . ھمان زادشھر را دستمايه ی اصلی اش ساخته است

ذرد. کرد ی من می گ ھِر کنون حوادث اش در زيست ش ی. ارتباط اش ھم با شخص بنده، اين است که نيمی از  البی باشد ول د تصادف ج برای من باي
 . جالب تر از آن اين است که انگار، دنيا ھم نگاِه سياه و سفيد به يکی و نگاِه رنگی به ديگری را بيشتر می پسندد

 تروندھايم،
 خورشيدی 1386زمستان 
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 مردی دراز، به نام آسفالت
 

 
 

ه فقط در اگر من يک عدد از آن گوی. ترين و درازترين است  بزرگراه، بزرگ ميان اختراعاتی که درازتر از يک کيلومتر ھستند، لزی عظيم ک ھای ف
تار عنکبوت ھا يافت می کارتون ای  ند بن ا چ راه ب دان آزادی را ھم ه شود را به يک جرثقيل ببندم و مي ه از گرفت وز، و ن نم، از دک و پ دم ک ی ديگر منھ

 .ھای زيادی دارد ھا؟ پس بزرگراه خوب است و شھر خوب بزرگراه ماند جز ھمين بزرگراه روح و پوح تھران، چه می
 

ما چه نسبتی دارن؟«خيابانی داشت و -ی ھفتاد که روابط رمانتيک، حالت چريکی اوايل دھه ا ش انم ب قا ساعت چنده؟«از »  اين خ تری سوال رايج»  آ
بود می کرج که کرايه-ھای تھران بود، کسی مثل من که ماشين نداشت از ميدان انقالب با دوستش سوار تاکسی ومن  صد ت به شان آن موقع حدود  د و  ش

ران کرج کافی. گشت محض رسيدن به کرج با تاکسی ديگری ھمان مسير را برمی ين ترتيب بزرگراه تھ ا-شاپ به ا ما ت رای  ود ب ياری ب اه س خلوتگ
 .بتوانيم مدتی در امنيت در گوش ھم وز وز کنيم

 
ترن-جنوب تا ھفت تير و بعد يو-وی و بعد مدرس شد به سمت شمال تا پارک آل خارج از خانه در تھران از بزرگراه چمران شروع می يک تفريح ايده

سمت يکی از کثيف به  ا  ايد از ھمانج ھای خوری به مدرس شمال و صدر و بابايی تا نوبنياد و برگشت به سمت چمران و نيايش و يادگار امام و بعد ش
آيد آخرين بار به ھر حال من يادم نمی. شد مسير را به جھان کودک و پارک طالقانی و اينھا کشاند در مواقع ديگر می. ی تحتانی تھران روانه شدن نيمه

 .ام کی پايم را توی پارک ملت گذاشته
 

ندگی می زيباترين نقطه تانی ران راه مدرس در يک شب تابس به شمال بزرگ تی در مسير جنوب  اطع ھمت ی تھران کجاست؟ وق لی تق ه حوا د و ب کني
تا کرگدن. کنم پستالی خوش آب و رنگی عوضش نمی ی کارت ای وجود دارد که من با ھيچ منظره ی سرسبز و دودگرفته رسيد، دره می ج  اگر چھار پن

 .کشی کرد به محل توان شير و عسل را ھم لوله شود يک بھشت مدرن واقعی که البته می و پنگوئن ھم آن وسط ول کنند، می
 

ه باعث می ھای نيمه گويد يک دستگاه ناوبری مخفی در بزرگراه ام می يکی از بستگان سببی ده ک ه ش دن اطراف و شب تعبي به پايي ياز  دون ن شود آدم ب
يرد و نزديک ھا را داشتن، بتواند براند و به ھرچه دلش می ھا و آدم ھوای ماشين صله بگ خواھد فکر کند و آرام شود و خالی شود و تصميم بگيرد و فا

ر شود ته آدم. شود و پ م از آن دس ما ھ د دست ماين اگر ش دگی، اول چن رای حل مشکالت زن ه ب تيد ک ايی ھس ازی می ھ پايدر ب وئيپر و اس د، من س کني
 .کنم گردی را برايتان تجويز می اتوبان

 
می من اليی کشيدن را به جوانان عزيز توصيه نمی لی حال می کنم، ولی انکار ن ه خي ج اينکار کنم ک خالف تصور راي ر  ه ب د ک د و الزم است بدانن دھ

راه. کند جنسی را در ته آدم ارضاء می ی نيمه شود و گاھی يک حس مورمورانه ھميشه ھم به قصد خودنمايی انجام نمی وقتی شما دو الين مجاور بزرگ
ا اجتناب. کنيد بافيد، در واقع نوعی اثر ھنری سيال خلق می يه رو در ھم می-ی يه زير را با شيوه ه تنھ ودن ن ر در زندگی لحظاتی ھست که جواد ب ناپذي

 .است، بلکه نص صريح رباعيات خيام است
 

کنم که تنھا من اعتراف می. توان زندگی کرد چراکه توی غار و کپر ھم می. اند که در آنھا رانندگی کنيم من اعتقاد دارم که شھرھا برای اين آفريده شده
بان چيزی که از اصفھان دوست دارم بزرگراه کمربندی آن است که تھران را به شيراز وصل می نار جن اپو و م الی ق نه ع د، و  برخالف آنچه در. کن

و با آن انحناھای شکوفا. ضخيم ھستند و مردانه. اند ھا عضالت  بزرگراه ھا شريان و وريد شھرھا نيستند، شود، بزرگراه ھای ترافيکی گفته می گزارش
 .شاعرانه نشو. مانند که ی داوود می و محکم به مجسمه

 
فانه اصالً . کنند که شھر به آنھا مربوط است معمارھا خيال می طور نيست ولی متاس ه ساختمان.  اين ه از آن ھم ين است ک ه و خوبی بزرگراه ا ھايی ک

دانيم که ھمه می. ست ی مثبتی و در مقابل از طبيعت ھم دور است که نکته. ھای فلزی دارند، رھاست بازی شيشه رفلکس و سرباز ھخامنشی و سوسول
قرار دادن آدم طبيعت يک ترفند استعماری اثير  ادی خوشحال ست برای تحت ت ا زي سرده ي ادی اف ساط جوجه و. ھای زي ندگاھی ب ما ھر از چ و اينکه 

.دھد گيريم، اين حقيقت را تغيير نمی کنان از نشيمنگاه دلدار خويش نيشگون می بازی پوشان و تخته بريم و پيژامه ھا می ی گل و ريحان چنجه را به ميانه
 

راه گمشده برای اينکه دوز کافی کليشه به اين حرف يتراژ بزرگ م شود از ت چ ھا تزريق شود، بايد حتما يادی ھ ما می. ی لين م  ی در آن فيل که وقت فھميم 
ر می به آدم می خطھای سفيد منقطع را در شبی تاريک زي ی  ی قشنگ است و حس خوب ن خيل د گيريم، اي گری در. دھ ور دي چ ن به خصوص اگر ھي

 .رسد کند و بعد کائنات به پايان می زمينه نباشد و تنھا نور آن دنيای دراز و معلق، نور ماشين خودمان باشد که ده بيست متری را روشن می پيش پس

ازموسيس
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ردارد و ھا با ھم خودمانی می ی رمپ و لوپ رسند و از ھر طرف به وسيله وقتی دو بزرگراه مھم به ھم می ر دوربينش را ب د يک نف شوند، معموالً باي

بود. با ھليکوپتر برود آن باال و عکسی بگيرد د  ارپر خواھ يک شبدر چھ د  شانه يک شبدر گل. تصويری که خواھيم دي اً ن که غالب ی شھرھای درشت 
به ی ما اين عکس را دوست داريم و اگر جذابيت قرينگی را و شباھتش به چيزھايی که در لوناپارک يافت می ھمه. مدرن است يريم،  ده بگ شوند را ندي

 .خواھد که شھرمان از اينھا بيشتر داشته باشد علل نامعلومی دلمان می
 

يه شوند، بلکه بطرز رقت ھای معمولی تمام نمی خيابان يزان می انگيزی با زاو ان ديگری آو به خياب نود درجه  ما بزرگراه. شود ی  ھا ا ه انت ان ب ھا ناگھ
ه کتانی. رسند می گويم ک يد ب م، با صحبت کن روين  ی پ بان عل د ھايشان را در اوج می اگر بخواھم با ز سازه. آويزن چ  ه ھي راه ب گری وابسته بزرگ ی دي

جا نشست و برخاست. کنند شود، جاده صدايش می خيابان وقتی از شھر خارج می. نيست ه ک م نيست ک رايش مھ ثابتی دارد و ب راه، ھويت  ی بزرگ ول
. گيرد که بماند يا باز ھم برود رسد و آنجا تصميم می رود و به شھر بعدی می می. کند می
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 زدايی از روستا زدايی از شھر، تقّدس توّھم
 

 
 

ده ه قاع ر ب ا را دوتايی ی لوی اگ ن م تروس، ذھ ھر اس ايی ش ند، در دوت امان داده باش ای متضاد س ويه/ھ نّتی در س ه طور س تا ب تا، روس و، روس ی نيک
قرار می واره و شھر در طرِف نامتناسب و نامتجانس، تحميلی، ساختگی، جھنّم متناسب، خواستنی، طبيعی و بھشت ند  ين. گيرد خصال و نادلپس ل ا تقاب

دايی آن دو سويه غاِز پي ده می ی خير و شر در آ درن خوان سانی ُم د از صنعتی چه ظاھراً علوم ان ّاِت بع يز در ادبي يان گشت و شود و ن شدن بيشتر نما
د انسانی. ی ھمه گونه بدبختی دانسته شد بسته زندگی در شھر و جداشدن از زيسِت روستايی تاحدودی ھم از اين فراتر، اصوالً پيدايی بعضی علوم جدي

شدن و جابجايی عظيم جمعيّت از روستا به شھر و انتقال از اقتصاد عمدتاً کشاورزی به صنعتی و در نتيجه ی صنعتی به دوره –شناسی  نظير جامعه –
يرات برمی ن تغي شگفِت ناشی از اي اِت آن. گردد خواست و نياِز اضطراری حِل مسايل  ّو از فاضالب در ادبي ّن و ممل لْب متعف شھرھا اغ م  ھای دوره ھ

اِه موش ه صنعتی، جوالنگ ياه از دود و دِم کارخان ا، س زار و يک ھ ا ھ ت، ب ل و خباث ت، درد و دروغ و دغ اد و نجاس ر و فس ر از فق يطانی، پُ ھای ش
االتر می شدند و نيز مملّو از کاشانه نشدنی تصوير می معضل حل باال و ب ھم  ه روی  نگ و تنگ ھايی ک ظر را ت د و من يِل تر می رفتن دتر، خ د و بع کردن

ای رومانتيستی، روستا نماِد خيال و رؤيا، سرسبزی و لطافت، پاکی و در عوض، با ذائقه. ساختند خودروھايی که آمد و شِد مردمان پياده را دشوار می
 .صداقت، اعتماد و دوستی و محبّت و انسانيّت و سادگی بود

 
اجرت می در بازنمايی ه شھر مھ ه ب تايی ک يز، اغلب روس تا ن ای وطنی شھر و روس يطان می ھ ه ش رد، روحش را ب انيّتش را  ک ِی –فروخت و انس پ

تر  ِد بھ ا درآم ت ي راج می –موقعيّ ه ح اده ب ِر س تر از س ت و بيش اکيزه گذاش تايی پ وی روس م خ ی دلی، ھ اِل اش را از دست م ال و من ه م م ب داد و ھ
ين ت و از اين ھا دست نمی شھرنش ده و از آن ياف ا ران خره ج ده، مس ا مان ام و خاص می ج د ی ع تالژيِک  .ش ِم نوس اھر غ ه ظ ين، ب در عوض شھرنش

تان می»  !خوشا به حالت ای روستايی«روستاھای باصفا را داشت و ّدم از  خره می ھا و فيلم زد و روستايی مھاجر را در داس ه ُس گرفت و آواِز ھايش ب
ی« ه نم ت ديگ ھر و تنگ می»  ُرم والي ه ش اجرت ب ران را از مھ د و ديگ ين خوان ای شھرنش ذر می کردِن ج ر ح ا ھا ب ته ي کل، خواس ر ش ه ھ داشت و ب

 .کرد ھايش و خوشبينانه به روستا، محيط جّذاب و صميميّت ساکنانش نگاه می ناخواسته، بدبينانه به شھر، فضا و روابط آدم
 

ونيئس مشھود شود، نگاه بدبينانه به شھر، در گفتماِن جامعه چه علوم انسانی خوانده می در آن نان ت اِه فردي شناسی و در آغاِز پيدايی، بيش از ھمه در نگ
ی روشنفکراِن آلمانی پيوست حتّا وقتی به حلقه –ای مرفّه متولّد شد، ھمواره  ھولشتاين و در خانواده-ای در شلزويگ تونيئس که خود در مزرعه. است

د  رلين آم ه ب ط آدم –و ب د و رواب ل تولّ تای مح ه روس انتيکی ب اِه رم ای آن نگ ت ھ ا داش رار دادِن . ج ا ق افت«او ب اع(»  گماينش ر) اجتم در براب
شافت )جامعه(»  گزلشافت« بر گماين نی  ايی مبت يد و محيط جغرافي ّدس بخش نی روستا  –، به روستا و روابطش تق عی –يع ط اجتما که در آن رواب را 

د و اصلی نزديک و آشنا و تمايز اجتماعی، اندک است و رسوم و مذھب جامعه را کنترل می انواده است، برتر دانست و در کن اعی خ ھاد اجتم ترين ن
فه که در آن روابط بين افراِد کامالً متمايز، غيرشخصی –يعنی شھر  –ی جغرافيايی مبتنی بر گزلشافت  عوض، بدبينانه به حوزه ی ست و وظي ی کنترل

 .کنند، نگاه کرد فرمايی می را قانون و قرارداد بر عھده دارد و نھادھای مھمتری از خانواده نظير اقتصاد و دولت حکم
 

شھری. ای تفّکِر قالبی تبديل شد اين طرِز تلقّی از شھر و روستا، عموماً بعدھا ھم به ذھنيّت ثابت و گونه شمرده شدند ھای بی ھا آدم خصوصاً،  رحمی 
خود ھستند بينند و به ساِن ذّراِت جدا از ھم، بی که غيِر خود را نمی ت  اِت فرديّ بال منويّ به دن روه،  ه گ ده پردازی شکِل نظريه. ھيچ پيوستگی ب ين ش ی ا

وان ١٩٣٨او در . نام مکتب شيکاگو به خوبی مشھود است انديشه در کاِر لوئيس ورث انديشمنِد صاحب به« مطلبی نوشت تحت عن شينی  عنوان شھرن
دگی می. »ی زندگی شيوه ھم زن نار  ردم ک د، در اين نوشته، ورث به چيستی زندگی در شھر توّجه کرد و اّدعا نمود که در شھرھا تعداد زيادی از م کنن
ر ھمکاری مستولی. آنکه شخصاً يکديگر را بشناسند بی بت ب .بنابراين، برخالف روستاھا پيوندھای ھمبستگی بين اعضای جامعه ضعيف است و رقا

شھر. زند کند و از اين طريق با توّجه به مفھوم فضا، به نوعی دست به تبيين فرھنگ شھری می در واقع، ورث بر غيرشخصی بودن شھرھا تأکيد می
بزرگ،. اند ھا، متغيّرھای علّی فرھنگ شھری اين. شود ی اندازه، تراکم و ناھمگونی تعريف می در ديدگاه او، با سه مشّخصه ه  شھرھا، از اين جھت ک

ده. شوند سازمانی اجتماعی می اند باعث انزاوای شھروندان و بی متراکم و ناھمگون شه از اين طريق، اي ه اندي تونيئس و طرح سنخ ی ورث ب شناسی ی 
يا: ند نکات مورد تأکيد ورث در زندگی شھری چنين چيزھايی. گردد شافت نزديک می گزل/شافت ی گماين دوگانه انزوای افراد در شھر به دليل نداشتن 

ماعی؛ وجود گروه کمبود روابط شخصی و پس وجود روابط غيرشخصی، ناشناس، سطحی و ناپايدار؛ وجود فاصله تراکم و ی اجت يز  يه و ن ھای ثانو
ه و  عدم تجانس و ناھمگونی جمعيّت وع خان ژاد، ن ت، ن ه، قوميّ راد برحسب طبق سازی اف ود آن؛ جدا ودن...شھری و پس نبوِد ھمبستگی يا کمب اال ب ؛ ب

يده ی پذيرش تفاوت بدون ايجاد تنش؛ افزايش نھادھای تعلّق اجتماعی و حاشيه درجه جاد پد ن حال اي ی و در عي انواده؛ رشد فردگراي ھاد خ ی ای شدن ن
 .بندی و استاندارد شدن رفتارھا و ذھنيّتھا ای در اثر مقوله ی توده جامعه

 
ه مّدتھا، نظري يه حقيقت اين است که تا  ه عنوان نظر بود ی ورث ب اد  ت زي فراوان و مقبوليّ يد  ورد تأک ا اندک. ی کالسيک شھری، م ادات امّ ندک انتق ا

اميرپويان شيوا
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کرد ی ورث تا حد زيادی آن زيادی متوّجه اين طرز تلقّی شد و سه خط انتقادی وارد بر نظريه ساقط  ھا اّول اين: را از اعتبار  نزوی و تن راد م ا اف که آي
ه فرض اين در شھر اکثريّت را تشکيل می ی اگر ب شھر عامل يکّه دھند؟ حتّ ا  ادی، طور باشد آي خط انتق ن  شاخص اي د  ست؟ منتق وده ا زوا ب ين ان ی ا

ھويّت مفروض زندگی شھری ھای متضاد بسياری در برابر الگوھای نابھنجار و بی گويد، نمونه که برخالف آنچه ورث می دّوم اين. ھربرت گانز است
موت بوده. ی منسجم روستايی عرضه شده است و جامعه قادی، يانگ و ويل خط انت ند منتقدان شاخص اين  ّوم اين. ا سِت آخر س نّوع فرھنگھای و د که ت

 . ی اصلی اين دسته از منتقدان است کلود فيشر، نماينده. تعارض دارد –در شھر  –ی مسلّط زندگی  ی وجود يک شيوه گروھی با نظريه
 

شکيل می گانز، می ام ت فراد گُذری و ُگمن ه پذيرفت که بخشی از جمعيّت شھر را ا ا يک نمون که آنھ ن موضوع  ا در اي د؛ اّم ن دھن تند و اي ی نوعی ھس
د داشت ند، تردي فراھم آورده باش شھری«گانز، از . تنھايی را شھرھا  تاييان  ا ھمسايگان»  روس ه ب فراد ک ن ا داد اي برد و نشان داد تع ط نام  شان رواب

ه  ھای گسترده يانگ و ويلموت، خانواده. نزديکی دارند، کم نيست د ک ه دور«ای را در مرکز لندن گزارش کردن راض ب اد و سرزنده و از انق سيار ش ب
گيز است ھا حيرت ھا و عموھا و دايی ھا و خاله آنھا اّدعا کردند که روابط خويشاوندی مردم در شھرھا با برادران و خواھران و عّمه. »بودند از آن. ان

ی پنج کيلومتری مھمتر، افراد با والدين خود ارتباط نزديکی داشتند و دو سّوم کسانی که ازدواج کرده و پدر و مادرشان در قيد حيات بودند، در فاصله
کديگر برخوردار می والدينشان زندگی می دند کردند و از حمايتھای ي ی، آن. ش ه  در تحقيق د ک ھل در ۵۵ھا گزارش کردن ان متأ  ساعت٢۴ درصد زن

يده می ی گسترده ھرحال، مجموعه به. اند گذشته والدينشان را مالقات کرده شھرھا د اعی خويشاوندی و ھمسايگی در  ط اجتم ده ای از رواب ی شود و اي
ه مکان و انسجام –برخالف اّدعای ورث  –در شھرھا ھم، مردم . رود زوال ارتباطات اجتماعی زير سؤال می ديد ب وی و وابستگی ش احساس تعلّق ق

شود، توليد کاالی عمومی در خوانده می)2(ھای شھری  شناسی نيش چه در جامعه ، آن)1(ھای اجتماعی  پيدايی شبکه. دھند اجتماعی بااليی را نشان می
 .ی ورث ھستند ھای قوی در رّد نظريه ، ھمه نمونه)3(شھر و ايجاد قلمروھای شھری 

 
وده ر کسی را در ت ه ھ ه جای اينک زرگ ب را شھرھای ب ه چ ان داد ک يع نش ی وس ود فيشر در تحقيق ه رواج از سوی ديگر، کل د، ب ام غرق کن ای گمن

اگون می فرھنگ خرده ای گون ردازد ھ اعی را. پ دھای اجتم ا و پيون ثرت ھويّتھ ھری ک دگی ش ه زن رد ک ات ک ی اثب ای جنوب ر در کاليفرني ات فيش تحقيق
ی ی فکری يا عاليق يکسانی دارند می که زمينه در شھر، کسانی. سازد پذير می امکان طات محلّ به وجود آوردن ارتبا رای  ند و ب راوده کن توانند با ھم م

در واقع، برای. توان در روستا ديد ھا را نمی فرھنگ سازد و اصوالً تنّوع خرده ست که روستا، چنين انتخابی را ميّسر نمی اين درحالی. ھمکاری نمايند
فت می پيدايی چنين خرده ھا در شھرھا يا ه تن يادی ھست ک راد ز ه صورت. شوند فرھنگھايی نياز به اف راد ديگر ب ھايی اف ن گروھ پس از تشکيل چني

ه سوی آن خرده ت مشترک تقويت می ھا حرکت می فرھنگ گزينشی ب ا ھمديگر، حس ھويّ ھا ب مل گروھ ا تعا ر تضاد ي د و سپس در اث در. گردد کنن
ا جنس مند به سينما يا فردی ھم روستا، فرد عالقه گرا ممکن است دسِت باال بتواند گروه متزلزلی متشّکل از يک يا دو نفر را برای ھمراھی پيدا کند؛ امّ

 .گرايانه شود جنس فرھنگ مھم ھنری، روشنفکری يا ھم تواند عضو يک خرده در شھر او به راحتی می
 

با اين شھر، دنيای بيگانه: کنند انديشند، درست فکر می ھنوز ھم ممکن است بگوييم ورث و کسانی که چون او می ط ھاست؛ ولی  ين شھر رواب حال ھم
يت می اد و حما د شخصی را ايج ه. کن د تجرب ا باي ه حوزه م ه ی شھری را ب ا بيگان ای خصوصی ی عمومی برخورد ب انواده، دوستان و ھا، و دني تر خ

د  ھنوز ھم تا اندازه در واقع نظريات ورث،. ھمکاران تفکيک کنيم سايل را بيش از ح رده و م که ورث اغراق ک رد  يد اذعان ک ا با ست؛ امّ ای معتبر ا
ه از رحمانه به صاّلبه می که شھرھا را بی کسانی. تعميم داده است سودھای کالنی ک شان در شھر و  ِط نزديک خود و اطرافيان ر رواب موالً ب کشند، مع

ه آن آن. بنند برند، چشم می زندگی در شھر می ّدس بخشيدن ب تاھا و تق ر خوبی روس د ب ا تأکي ته ھا ب ای بس ند؛ ی روستا را نمی ھا از سوی ديگر دني بين
سنّت و –شمارند  شھر را ھم محدودکننده می ھای کالن که حتّا آزادی –رحِم شھر  دنيايی که شايد ھمين منتقداِن بی سلّط  تدار و ت د اق برای ساعتی نتوانن

 .دستی و تکرارپذيری وقايعش را تحّمل کنند خانواده در آن يا يک
 

ده دگی در شھر حاصل نمی ھويّت خواستنی متکثّر و پيچي مدرن جز از طريق زن ول. شود ی  به ق ه  نه شدن ھستند ک ّد آن نوعی از بيگا شھرھا، مول
د فرد خود را به دليل خود به غير تبديل می« -و به نقل از دکتر کياِن تاجبخش  –کريستوا  چارد سنت در . »کن ول ري به ق ل و  ل از قب به نق ِد«باز  فواي

بوِه شھر، ھم راِه رشِد ما فقط در اين است که در آشفته»  ھويّت فردی و زندگی شھری: نظمی بی ی مشتاق در جست بازاِر جنگِل ان وجوی چون نوجوان
سرگردانی جديدی ھويّتی پيراسته باشيم که از تغيير مکان، بی که در داخل مرزھای آن ثباتی و رنج رھا باشد، چون نويِد بزرگِ زندگی شھری،  ست 

ّوع و امکان تر می تر و پخته کند؛ بلکه غنی ست که نه تنھا انسان را نابود نمی ميّسر است و ھرج و مرجی شھری تن دگی  ست ھايی سازد چون جوھر زن
 . آورد ی پيچيدگی فراھم می که برای تجربه

----- 

 :ھا پانويس

 .ھا را در تھران ھا يا بنيسی ی اجتماعی قھرودی به سادگی به ياد بياوريد شبکه )1(
 .افزای خودمان ھا را در پايتخِت به ظاھر فرديّت به خاطر بياوريد فّعاليّت اقتصادی دريانی )2(
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 .ند ھای دِم دستی اين موضوع ھمه نمونه... ھای خيابان شادمان و  ھا، يزدی ی عرب ھای خيابان بھار، محلّه ھای مجيديّه، زرتشتی ارمنی )3(
  

----- 
 
 :اند ھای اين نوشته از اين منابع آمده ايده× 
 
 ی طباطبايی  ی علوم اجتماعی دانشگاه عاّلمه ؛ دانشکده)1383(شناسی شھری  ھای شفاھی دکتر تاجبخش و دکتر ايمانی در کالس جامعه گفته

 نشر نی: ی افشين خاکباز؛ تھران ی اجتماعی معاصر؛ ترجمه فضا، ھويّت و قدرت در انديشه: ؛ آرماِن شھر)1386. (تاجبخش، ک
 انتشاراِت سمت: ی دکتر ابوالقاسم پوررضا؛ تھران شناسی شھری؛ ترجمه ؛ جامعه)1380. (و وارد، آ. ساوج، م

 نشر نی: شناسی شھری؛ تھران ؛ انسان)1383. (فکوھی، ن
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 تجربه شھر
 

 
 

ازار ھای غبار ھای آبی، شعاع تھراِن آبگوشت و کاشی تان. آلود نور از سقف ب که در تابس ران  نو، تھ راِن روزگار  اتمی، تھ ی ح راِن عل اش شور و تھ
د از ظھر می شد و با دوِغ خنک فرو می ھيجان از بوی کباب زير بازارچه شروع می ستان نشست و ُچرت بع يد؛ و زم تاب پشت طلب لم دادن در آف اش 

 .کرسی و چرت. تھراِن قالی و لم. آور بود اش رخوت شيشه
 

 .ای کھنه ای، کپی فرنگ، باسمه زار و استانبول، انباشتگی صد سال چيزھای باسمه تھراِن حوالی الله
 

 .عصر ھای پھِن خياباِن ولی تھراِن چنار و جوی
 

 .ھای بسته، صدای اذان از راديوی پيام اتوبان. در رقص پای بين ترمز و کالچ، و بوق. ھا تھران اتوبان
 
 .ھای گاندی، چمران به پايين تا فرودگاه امام خمينی کافه. وی عصر تا چھارراه پارک ولی. گردی در تھران سياه و نارنجی شب
 

ده. ی خيلی خوب استانبوِل من ساده است در حد دو ھفته، دو ھفته. نشيند ھواپيما در استانبول می من وع ار است استانبول برای  داِر ي مسجدھا و. گاه دي
گی شدن باسمه اين. دراز و قصر توپکاپی قھوه ترک و کباب و چرخش دراويش سفيدپوش کاله وی جا ھم فرن د دوم، ت ان سلطان مجي ای ھست، از زم

اريکی دو ساعته. قصر دلما باغچه، در ايستگاه سيرکجی، در خط اورينتال اکسپرس تانبول اين در ت دن ی توقف در اس ه دي خاطراتی ھستند ک ط  ھا فق
 .زند شان را می ی نخستين فرودگاه آتاتورک جرقه

 
ساخته از شھری برمی. گردند به اروپا و امريکا جا برمی ھايی است که از اين آتاتورک پر از حاجی سياه  گردند که در بياباِن خشک و حول يک سنگِ 

دود و ديگری ی يکی ھاجر است که بين دو کوه برای آب می شھر مادر است اما اسطوره. ام القرای عربی، در لفظ ھمان متروپليس يونانی است. شده
 .رود تا در جای ديگر جنگ به پا کند ھلن است که از شھر خود می

 
 .ابر زير پای ھواپيماست. اروپا سراسر سفيد است

 
فيدی را می کافد س دن. ش م. لن ھر کنتراست ک ھر، ش ورده در ش اب خ چ و ت ز پي ريال. تيم ا کنتراست کم س ه ب ی را ھميش ی انگليس ان ھای تلويزيون ش

 .رنگ، و قرمزھای مصنوعی فراوان، و سفيدی مه شھر سبز ھميشه کم. شناختم می
 

برھای لندن زغال سنگی با جيب. لندِن ديکنزی ديری است که وجود ندارد. کنند آلودی که واتسون و ھولمز در آن جنازه کشف می ھای مه لندن با صبح
 .کوچک

 
 .جا ھا و عالمِت تاج ھمه لندِن رويال فميلی، کاخ. eastendersکالس، لندن  ھای کوچک، ورکينگ لندن خانه

 
 .نھصد و پنجاه سال: تر دقيق. شھری که ھزار سال است فتح نشده

 
* * * 

 
 

ده ی دکوری و حتماً يک بار ھست با درھای دولنگه اند و يک رديف خانه شھرھای وسترن که يک خيابان چه فاي وم نيست  ه معل ق ک ه ی ل ند، ن ای دار
ندازش می تيرکشی که می اند که ھر ھفت اند و نه خاک، فقط برای اين گرما نه سرما را مانع يو آيد بگذارد تاب بخورند وقتی که ھمه ساکت برا د و ان کنن

 .کند موريکونه ونگ ونگ می
 

يد تابوت. بار، کالنتر، روسپی، دزد. شھر وسترن مختصر و مفيد است م ھست کردن اسب و تفنگ و فشنگ سازی و نعل شغل مف شکم و. فروشی ھ

امين
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 .گيرد روسپی مرکز شھر است و کالنتر قدرِت رسمی که معموالً قدرت ياغی او را به ھيچ می. شھوت و خشونت
 

يا وصل می آھن می گاھی نفت و راه د آيند و شھر مختصر و نمادين را به دن ای اسب. کنن ھای آواره و تنھ ه ديگر مرد ايی ک تيرکش را سوار و ھفت دني
 .ھا را تنھا در شھر بگذارند و بروند؛ مردھا بايد بمانند و فروتنانه کار کنند خواھد که زن نمی
 

ره. سنترال پارک ھست. قبل از دو ھزار و يک، آن دو برج ھم ھستند. ھميشه نمايی از منھتن ھست. دھد نيويورک ھميشه پز می .ای ھست متروی نق
 .ھای بزرگ زرد ھستند تاکسی

 
در سان عدش در  و سانفرانسيسکوی بيست Vertigoفرانسيسکوی  چق شتم Graduateسال ب ا. را دوست دا به سوی دري ا شيب  ه ب انی ک ساحل، خياب

 .جايی برای بزرگ زندگی کردن: رود، آفتاب می
 

* * * 
 
 

حِس شھر، در مرِز جايی است که حريم خصوصی وجود دارد و کپسوِل. شوند شھرھا در ذھِن ما در افِق تالقِی فضاھای داخلی و خارجی ساخته می
 .تنھايی ما در فضای عمومِی شھر شناور است، فضای عمومی عميق و زنده

 
ران،. شود اسانِس يک فرد را در تماِم شھر حس کرد گاھی می. شناسی کرد توان اليه اليه باستان اش می فضای عمومِی شھر را مثل خاک اِه تھ رضا ش

 .ملکه ويکتوريای لندن
 

مان را شود کپسوِل تنھايی کنيم که می گاھی گمان می. کند شھر به فضای خصوصی ما ھم نشت می. قدرھا دسِت آدم تنھا نيست فضای خصوصی ھم آن
دخيم می. ماند مان می چسبد به جايی از ھويِت ما و درون کند، می شھر به اين راحتی ما را رھا نمی. برداريم و با خودمان ببريم شود شود و می گاھی ب
 .خورد تا باز ديدار تازه شود شود و خاک می ای فراموش می غِم غربت، گاھی ھم گوشه

 
دار ھميشه شگفت دِن دي ازه ش ران، در ت ل تھ د ات می زده شھری مث افی است. کن ال ک ه س ذرد، دو س م بگ اد ھ ه می: الزم نيست زي ه شھری ک نی ک بي

 .ھست اما از مد افتاده. ھای باستانی است ات ھنوز تازه است، حاال در واقعيت کھنه شده و جزو اليه درون
 

ھم می باز  ه شھری مثل لندن احتماالً يک دھه دوری الزم دارد تا در ديداِر دوباره تغيير را حس کنی، و  ه کھن نی ک د نيفتاده بي ا از ُم ه تنھ ا ھا ن که ب ند  ا
 .اند کالس ھم شده

 
 .اش کرد بايد تجربه. اش کرد توان برای شناخت تجزيه ای است که نمی شھر پديده

 
 .ی زيستن آدمی امروز، شھر است و بخش بزرگی از تجربه
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 چھارباغ
 

 
 

 .ھرگونه تالشی برای ساختن بھشت روی زمين به جھنم منجر شده
 کارل پوپر

 
ی ھايی است از فکرھايی پراکنده و ممکن است شماره اين نوشتار پاره ه ھای مختلف ب م ب به ھ ند ربط  ن پاره اين. نظر برس اندن اي ھم نش نار  ه ک ھا گون

.باشد دست داشته تواند شمايی يک اش کنيم، می اگر کمی دور بايستيم و نگاه ،  نويسی کنم اين پراکنده گرچه فکر می. ای است برای خود من تر تجربه بيش
 
١. 

ن در ذھن خودم مثل د و بعضی مراد آن آرمان. ام تصوير کاملی از يک شھر دارم؟ از شھر  اران در ذھن دارن ه معم ھم آن ھای شھرھايی ک ھا را شان 
شھر در ذھن من ھست؟ و اگر ھست اين شھر، شھر خود من آيا تصويری کاملی از يک. ھايی است که ھستند اند نيست، پرسش از مکان طراحی کرده

 است؟ اگر شھر خود من نيست، کجاست؟
 
٢ . 

ادلين ای عظمت م ه، در پ ب رودخان دن«ل تاده است»  بريج گيت گل ره. ايس دگاه از پنج ين دي و ماش کاتیی جل ه.  اس ه رودخان ود را ب ان خ ادلين ناگھ م
روی و ھمان جا که مادلين ايستاده بود در دنيای بيرون ھم ھست، می درست ھمان. اندازد می ستی توانی ب ا باي ن صحنه. ج ]١[»سرگيجه«ی  ھروقت اي

يری خاکستری جا، درست ھمان که روزی خودم ھمان کنم، به اين بينيم به ھمين فکر می را می تم جا که مادلين ايستاده بود با آن شمايل اث که. رنگ، بايس
 . بود بايستم ی سلولوئيدی روزی ايستاده ھای صفحه ترين شمايل خواھم جايی که يکی از اثيری می. خواھم بايستم می! دانم چه بشود؟ نمی

 
ا  برادران لومير به تعدادی از مردم بليت١٨٩۵ دسامبر ٢٨روز . اولين سينمای دنيا در شھر پاريس در زيرزمين يک کافه برپا شد ھايی را فروختند ت

سافران پاريس. را تماشا کنند»  خروج کارگران از کارخانه«بنشينند و اولين فيلم تاريخ سينما »  گراند کافه«ھای زيرزمين  آن ھا بيايند، روی نيمکت م
امبر توانند بليت بخرند و روی ھمان نيمکت ھا می آن. توانند زيرزمين آن کافه را در بلوار کاپوسين پاريس پيدا کنند امروز ھم می ردم در دس ھايی که م

 .را تماشا کنند» خروج کارگران از کارخانه« نشستند، بنشينند و ١٨٩۵
 

ما در خياباندر بخشی . شويد روزه وارد می  دالر به توری سه۴٠وود با پرداخت  در ھالی ور ش ين ت ام فيلم از ا که ن د زد  دم خواھي ھای ھای شھری ق
ده ھا ساخته ھای مشھور تاريخ سينما در آن ھايی را خواھيد ديد که فيلم خانه. ھاست تاريخ سينما بر آن صفحه. ش ن شھر،  گر از ھمي جايی دي ھايی را در 

 .بينيد که نام مشاھير عالم سينما را بر خود دارند ھا می رو شده در کف پياده نصب
 

ا ساکن. در آن رقم خورد رستورانی واقعی و پابرجاست Heatپاچينو و رابرت دنيرو در فيلم آن رستورانی که فصل ابدی ِ رويارويی آل گر مسافر ي ا
م-تابلو. بودند بنشينيد و سفارش غذا بدھيد ھايی که آن دو نشسته توانيد برويد و روی ھمان صندلی امريکا باشيد می لم ھ ان فصل في عکس بزرگی از ھم

 .روی ديوار رستوران است
 
فروشی را توانيد آن کتاب شما می. زمان با زمان است يعنی طول مدت فيلم با طول مدت داستان فيلم يکی و برابر است فيلمی ھم] ٢[»پيش از غروب«

 .کنند، گذر کنيد و گپ بزنيد ھا گذر می ھايی که جولی دلپی و ايتان ھاوک در طول فيلم از آن ی مکان در پاريس پيدا کنيد و بعد، از ھمه
 

م  کتاب د در پس را می»  ھای روشن شب«فروشی ِ فيل ه تواني د کوچ دا کني ريش پي ا دوست می. ھای تج ا ب د حت نده يک تواني و، از فروش د ت د تان بروي جل
شده: "االولياء بخواھيد، ذکر بايزيد بسطامی را بياوريد و بخوانيد تذکره تر  ين  بود، و زم ِل. به صحرا شدم، عشق باريده  به گ رد  ای م ه پ ندان ک زار چ

 ".فرو شود، پای من به عشق فرو شد
 

افرخانه آن. ی فيلم کوتاه سفری به تھران داشتند واره تر برای جشن دو تن از دوستان چند سال پيش جوان  ھا مس ه دو  ق«ای را ک اق»  نفس عمي در آن ات
 .بودند پيدا کرده و ھمان اتاق را کرايه کردند گرفته

 
٣ . 

بامداد
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ته. برداشتی ذھنی در برابر برداشت عينی از شھر وجود دارد خود نشس تاق  ه در ا انی ک ا زم م ما حت شه. ايم، برداشتی از شھر در ذھن داري ما نق ی ا
ه. ی ھيچ شھری در بيرون نيست شھری که در ذھن ما ترسيم شده، احتمالن منطبق بر نقشه فالن محل ران ھمان فالن خيابان شيراز و  برای ی تھ در  ام ق

من! اند ھا آمده ھا و کتاب ھای نيويورک و پاريس و پراگ ھم ھستند که از توی فيلم کوچه حتا بعضی پس. آشناست که محل زندگی خودم در مشھد ذھن 
شوی، میشھرک الدندر شھر ذھن من اگر از سر . گذارد ھا را کنار ھم می ی اين ھمه سوار تاکسی  نی   مشھد  د از کمی پيادهمارتر  مونتوا شوی، بع
 ! تھرانتير ھفتجا با مترو بروی به  شيراز شوی و از آنآباد  عفيفمارتر وارد  روی از مون پياده

 
۴. 

م روھا و خيابان ھای شھر قدم بزنند؟ اگر از بيرون به پياده کنند يا در خيابان ھای شھر عبور  قرار است مردم از خيابان ی داري ندازيم، گوي ھا نگاھی بي
ون و ايد که فيلم دقت کرده. بينيم فيلمی قديمی از دوران سينمای خاموش می يد، کيت شده... ھای چاپلين، لو شته  ند گذا گار روی دور ت ه اين ان طر اند؟ ب خا

ه خوان با چشم انسان، به در طول زمان به تجربه دريافتند که برای ثبت حرکت ھم. گرفتند  قاب در ثانيه می١٨ھا  موقع دوربين است که آن ه ن طوری ک
 .کنند  قاب در ثانيه حرکت می١٨ھای ما گويی با  رو ھا و پياده مردم در خيابان.  قاب در ثانيه بگيرند٢۴نظر بيايد و نه کند، بايد  تند به

 
۵ . 

ند شھر ذھنی خود را طراحی کرده  آرمانلوکوربوزيهبرخی از معماران برجسته مانند  گری دارد آرمان. ا اوت از دي م شکلی متف کدام ھ ين. شھر ھر ا
کر می کنند برای چيست؟ به شھرھايی که معماران طراحی می آرمان ا ف ين ھستند؟ ي شھر اوج عظمت يک دنبال ساختن بھشت روی زم حی  د طرا کنن

يرون می ای ب که در دني ه را  ا شھرھايی ک شھرک؟ ي م معمار است، عظمتی بس بيش از طراحی يک ساختمان يا پارک يا يک  چيزی ک دام  ند ھرک بين
 ھا از شھر عينيت ببخشند؟ دارند تا به ذھنيت آن

 
۶. 

لم در آن ھا خواھيم ھمان مکانی که شخصيت ھا، در دنيای بيرون چيست؟ چرا می ھا و کتاب مان در فيلم ھای محبوب ی ما به يافتن مکان دليل عالقه ی في
 گرديم؟ ھا به دنبال چه می خورد، در دنيای بيرون ھم باشد؟ در اين مکان در آن رقم می] ٣[» سامورايی«حضور دارند، ھمان رستورانی که پايان 

 
٧ . 

 گيرد؟  گيرد؟ يا در شھر اصلن رؤيايی شکل نمی مان را از ما می ھای شھر رؤيا
 
٨. 

يال است به. ای خيالی خواند رؤيا را شايد بتوان خاطره. ديگر قرار بگيرند توانند در نسبتی با ھم ھا می ھا و رؤيا خاطره ھا خاطره. ھرحال خاطره ھم خ
صله در يادگاری را بعد از مدت-گی فيلمی خانواده. پيچد ھا می آوريم، خيال در خاطره طور که اتفاق افتاده به ياد نمی را آن ن فا ھا ببينيد، فيلمی که در اي

شاھدی می. گر در حال پخش است که از نمايش ھايی دارد با آن ذھن شما بوده، حتمن تفاوت به شاھد دارد؛  از  رای خاطره خاطره ني د ب .تان ھای خواھي
ند، ای اگر خاطره، خاطره. معنی است شاھد خاطره بی بی د شاھدان خاطره باش ايد بتوانن يا ديگران ش گری  ست جمعی، بيش از يک نفر به ھرحال، دي

ه آن نکته. اما وقت به ياد آوردن آن خاطره بعيد است که باز ھم اين شاھدان پيش شما باشند م خاطره ی ديگری ھم ھست، معلوم نيست ک د ھا ھ  را مانن
 .باشد شان ثبت شده شما به ياد بياورند، حتا معلوم نيست که ھمانند شما خاطره برای

 
٩. 

بدون مکان دست چيزی از فيزيک نمی ان  رای من بی دانم اّما تعريف زم ا است کم ب تی می. معن ان را وق ه گذشت زم را گرفت انی ق ه در مک .ام فھمم ک
م ران درک کن ودم و ديگ ر خ ان را ب ه در آن گذشت زم انی ک ر می. مک ان اگ م ھست مک اطره ھ ر خ اھدی ب س ش د، پ ان باش ر زم اھدی ب د ش .توان

يد؟ مکان ی بی خاطره. کنيم مان را با مکان معنا می ھای خاطره ف؛ ھر کسی کده ھای مختلف خاطره مکانی در ذھن دار رای کسان مختل ھايی ھستند ب
 .ای و مکانی خاطره

 
١٠. 

خاطره تواند پذيرای بيش اگر ھست، پس می. پذير است مکان خاطره ر باشد از يک خاطره و  يک نف ه خاطره ھا می پس مکان. ی بيش از  د ب ھای توانن
شان در اين ھای توانند از خاطره باشند می ای داشته دو نفر، ھرچه ھم بيگانه با ھم، اگر ھر دو در مکانی مشترک خاطره. فردی صورتی جمعی ببخشند
 .مکان يکسان برای ھم بگويند

 
١١ . 
م می. بينند ھا را بسياری می فيلم م فيل با ھ سياری  ند ب ند. بين سياری فصل خاصی از فيلمی را دوست دار فاق. ب م در مکانی ات فصل خاصی از ھر فيل
ی مشترکی دارند از تماشای يک بسياری کسان با ھم خاطره. ی مشترک بسياری کسان است خود فيلم خاطره: ی خاطرات تنيده ھای درھم رشته. افتد می
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 .ای باشد برای بسياری کسان آور خاطره تواند ياد افتد و مکانی در فيلم می فيلم که اين خاطره در مکانی اتفاق می
 
١٢. 

گر مکان. ھای جمعی گيری بسياری خاطره اند؛ بستری برای شکل ھای سينما از اين دسته تماشاکده. اند-پذيرتر ھا خاطره برخی مکان ھای درون حاال ا
 . اند راه پذير که از ھمان آغاز با خاطره ھم تنھا خاطره ھا نه باشند چه؟ اين مکان ي ِ بيرونی داشته ھا ھستی فيلم
 
١٣. 

اطره مکان ا آن انگيز فيلم ھای خ ا، ي ه مکان خاطره ھ ا ک د مکان ای از فيلمی بوده  ھ تند، خاطره-و-ھای عجيب ان بی نيس اطره غري م خ ا ھ ھای ی اتفاق ھ
 .خيابان چھارباغ اصفھان خيابان عجيبی نيست. بزرگی نيستند

 
١۴. 
که خاطره آن ه کسانی  بيرون می ھم ای  به تماشای آن مکان در دني تی  ند، وق م دار انی در فيل خاطره ای از مک تی جمعی  د، در حرک ای جمعی را رون
دم. گذرد  قاب در ثانيه نمی١٨جا ديگر زمان با  در اين. آورند چون نمايشی به صحنه می ھم ن مکان می. گاه است اين مکان عبورگاه نيست، ق ند و اي توا

 .شھر گسترش يابد ھای يک تا اندازه

 : ھا پانويس

]١ [Vertigo ی آلفرد ھيچکاک ساخته 

]٢ [Before Sunset ليتر ی ريچارد لينک ساخته 

]٣ [Le Samourai ير ملويل پی ی ژان ساخته 
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 شھر تراژدی کالن
 

 
 

گذرد، و ما با زمانی که می
.گذرد شويم که نمی وارد ابديتی می

بوسوئه

دوزرھا ھاِی وياليیِ  قديمی، سست می خانه ودی، طاقت ھای از نفس شوند برج می. شوند در مقابل عظمت بول اده، عم ا شيشه  افت ا، ب ھای دودی و فرس
ليقه می. رنگی تمام قد خود را می شوند بناھايی با معمارِی نامعلوم، به اسارت کشيده شده، س ه رنگی ساز  ھر يک ب ند ای،  د در معماری: زن ھايی جدي

ازی ساختمان انونی س ير ق وند آپارتمان می. ھای غ ايی بی ش ده ھ بری از اي ه خ ت و ن راوت اس بزی و ط بری از س ه خ ه در آن ن ال، ک ور و ح ھا و ش
ای زيبايی جايگاه انه ھ ه بی آپارتمان. شناس ايی ک ه ھ ان و باغچ ه گياھ د ھا را می رحمان وند مجتمع می. بلعن ن، يک ش نگی، خش خت و س ايی س گ، ھ رن

ظامی چون اردوگاه متحدالشکل، ھم د، يک شوند شھرک می. ھای ن اطقِ حفاظت ھای بی چون توده دست، ھم ھايی فشرده، راک ده شکل، من شوند می  .ش
سقف قيافه: ھايی کاذب خانه اذب، روشنايی ھای کاذب،  اذب ھای ک ه می. ھای ک ا جمعيت شوند خان قر و فالکت، ب ا ف ره در فضايی ھايی ب دين نف ھای چن

 .محدود، يا ويالھايی رويايی و بزرگ با استخر و سونا و جکوزی
سمت ھای سرخوش اش، صبح شده ھای تصفيه اش، آب  اش، برف  ھوای پاکيزه. شھر و باالشھر شمال و جنوب، پايين: جا شھری قطبی شده است اين اش ق

 .ھا شھری ماند برای پايين اش می شود و دود و دم ھا می باالشھری
گذرد. ھا  اند و يا حاصل تخريب خانه يا حاصل تخريب درختان: اند جا ديکتاتورند، با تخريب متولد شده ھای اين ھا و آزادراه بزرگراه ه ب احتماالً کمی ک

 . ھا خبری نخواھد بود باغ ديگر از کوچه
يران خانمان اغلب محلی ھستند برای خواب بی. اند اند، دکور اند، آويز تبليغات ھای تجاری جا اتيکت شرکت ھای ھوايی اين پل دايی فق ا گ ھا، ي ھا و معتاد

د ھا عبور می مردم درست از زير پل: شود وجودشان اغلب به سخره گرفته می. يا دستفروشی بينوايان گاھی پل اين. کنن م  ا طبيعت ھ به سخره ج ھا را 
ده ا ھای ھوايی اين پل. شوند اغلب آنھا پس از ھر برف و باران غيرقابل استفاده می: گيرد می ای قطبی ش تار دني شھری و ھای پايين پل: ست جا ھم گرف

 .باالشھری
ا خيابان اين ی دارد ج ای انقالب ه. ھ ا و بزرگراه ھا، خيابان کوچ ه ھ ا پشت قبال ده ھ ھيدان ش ام ِ ش ا مظلوم پياده. اند ی ِ ن اکت روھ د و س وم. ان ورد ھج ا م ي

رار می وارھا ق ه موتورس ا ادام د و ي ا می ی مغازه گيرن وند ھ ترين ميوه: ش ا، ماھی وي تفروش ھ ار دس ا، محل کسب و ک لطه اين. ھای متحرک ھ ا س ی ج
ده است و سرعت حرف اول را می ھا برقرار است، قوانين رانندگی ماشين ردی ش د اش ف ه. زن ی خبر از نظري پردازان دانشگاھی، اتوبوسی و متروي

 .اند ھيکل شده ھای درشت ھاست ميزبان موش نوازند، سال جا مھمان ھای اين فاضالب! دھند الوقوع شھر به پارکينگی بزرگ را می تبديل قريب
د اين د، محل ِ پرسه مراکز خري ا مرکزگريزان ھنری و نمايشگاه گالری. ی تشعشعات مصرف زنی وعرضه ج ا، محل محل عرضه_ھا  ھای  ی ھنرھ
ده تمايزھا و برتری شمال و جنوب نمی ھای اين ماھواره. اند ھا ش ا  ا ام ھر پشت ج باالی  ر از ديش شناسد،  که ھرزگاھی تلنگرھای بامی پ ھايی است 

 .گردند سر جای خودشان شوند و دوباره باز برمی خورند، جمع می نابودی می
ھايش را بر کس مسئوليت زباله جا ھيچ اين. اند زنند و در حال شکار ھا پرسه می ست که در خيابان ھای کوری جا پر از موش جا خفاش شب دارد، اين اين

ه جا مکان اين. جا پر از موبدان مخفی است اين. استراتژی دوستی، استراتژی پول است. زند جا اعتمادھای کاغذی موج می اين. گيرد عھده نمی ھا به ھم
ند چيز شبيه د باش که باي ده الگوی فضای عمومی و خصوصی ِ اين. اند جز آنی  نزوی ش ا توھمی بازيگوشانه است، و شھرسازی علمی م ا اين. ج ج

ھای جا گروه اين. ای دارد جا مافيای دانشگاھی دارد، مافيای رسانه اين. رسانه موزه، شبه دانشگاه، شبه شبه: شوند بازنمودھا در خفا جايگزين واقعيت می
 . جا مراسم اعداِم مجلل دارد در مألعام اين. زدا دارد ھای حقيقت سنج جا حقيقت اين. اند اجتماعی در حال نابودی

اِن اين ب لباس آدمي ا اغل يره می ج ای ت ياھی لباس ھ ند، س ه درون پوش ان آرام آرام ب ه می ش يز رخن ان ن د ش ان اين. کن ه پوچی آدمي ای شھر ب ا دودھ ا ب ج
ان اين. شوند رسند و آھسته مضمحل می می ال تفريح آدمي به دنب ا  ه يکديگر می ج دام ب ند و م د ا ان اين. خندن قان، کارناوال آدمي ا در خف شادی راه ج ھای 
د می ادی: اندازن ادی ش اتی، ش ادی ھای انتخاب الی، ش گاه ھای فوتب اح فروش تانه از افتت ورايی ھا، کارناوال ھای سرمس ای عاش ان اين. ھ ا، آدمي ا در خف ج

شفه ای سھمگين آن اند زلزله جا فراموش کرده آدميان اين. اندازند ھای تخريب راه می کارناوال ان مشغول مکا د، و ھمچن بی ھای عيب ھا را خواھد بلعي يا
تند  اطرافيان ان ھس ان اين. ش ا فراموش آدمي د ج ده: کارن دگی زن انون زن ان اين. گان است فراموشی، ق ا بی آدمي د حرف حوصله ج ا خودشان بلندبلن اند، ب

د شان تف می جا به زمين و زمان و اطرافيان آدميان اين. اند اند و با سرخوردگی به لودگی مشغول زنند، سرگرم ھجوھای ُمنَزل می ان اين. اندازن ا آدمي ج
ئل ھستند ازی دو ان اين. اغلب مترصد فرصتی برای ب سرگرم زيبايی آدمي ا  شده ھای دست ج با دماغ: اند کاری  بی،  سبز و آ ھای سرباالِی با لنزھای 

.گير اش زود گوشه شوند و ھنرمندان جا زود خاکستری می آدميان اين. زنند ھای الکترونی خط می شان را با قفل ھای ناامنی جا کابوس آدميان اين. قسطی
 .شوند جا زود مستھلک می ھا در اين ھا، آدميان و رابطه ھا، ماشين خانه
 .شھری که فريب مدرن را خورده است شھری پرگسست، کالن شھری پرگسل، کالن کالن. شده جا تھران است، سست و کرخت اين
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 دريچه
 

 )عاصی. ک. ساسان م( مارکووالدو 
 

 ی ايتالو کالوينو نوشته
 ی سمانه سادات افسری ترجمه

 1370انتشارات سروش، چاپ اول 
 
سندلی کنار پنجره بگذاريم«ی  آن خدای نمايشنامه(واقعاً وجود داشته باشد »  شيخاگ«کنک پيش خودم گفتم اگر قرار بود  خوش طوری دل بار ھمين يک

بال او عباس خان نعلبنديان را می»  و بنشينيم و به شب دراز تاريک خاموش سرد بيابان نگاه کنيم به زاری اق گويم که چون نيک در انسان نگريست و 
به چاره پردازد پی برد، بر آن شد که از سرير خويش فرود آيد و  ايش ب سطوره)جويی دردھ دايی، ا ود خ رار ب گر اگر ق ه قولی دي يد ؛ ب ای، چيزی بيا
رای نمی. توانست کالوينوی کبير باشد کران کند، آن خدا حتماً می روی زمين تا اھل زمين را مھمان يک سرخوشی و تنّعم بی ما ب م، ا خواھم شوَرش کن

ست؟ سه  اينکه خالقيت بی انه الزم ا د نش ان ثابت شود، انصافاً چن به ديگر آدمي يا  گانه مرز يک نفر  ا  ان م امريی«ی نياک ھای کمدی«يا »  شھرھای ن
 ھمتا؟  خور بی اند به اين اسپاگتی که ھنوز ايمان نياورده کافی نيستند برای آنان» تی صفر«و » کيھانی

ل شدن چشم خواستم بگويم چطور می ھا که بگذريم، از اول می ھرحال از اين حرف به دون قف رد ب شھر فکر ک به  نه  ھا شود موقع نگاه کردن به کتابخا
 روی کالوينوھا؟ 

که. آورد را به ذھن می»  شھرھای نامريی«ترکيب کالوينو و شھر، احتماالً پيش از ھر چيز  م  عتراف کن يد ا چون با دارم؛  اب ن اما من کاری به اين کت
ين می در ذھن ندازد ام، پيش از اين، نام کتاب ديگری طن ه زعم من شھری. ا ه ب ابی ک ر کالوينوست کت دو«. ترين اث ابی. گويم را می»  مارکووال ه کت  ک
 :شود اش با اين جمالت شروع می ی فارسی ترجمه

 ..."برند ھای حساس به آن پی می آورد که فقط جان ھای غريبی با خود می وزد، ھديه وقتی باد از دور دست به شھری می"
 !ايدش نگوييد که ھنوز نخوانده

 
 )مخلوق( مکالمات 
 

 )وگو با ملک ابراھيم اميری گفت(مکالمات 
 اکبر رادی
 نشر ويستار

1379 
راِی تحليل معتقدم يک مصاحبه"...  لِب مطلوبی ب از، قا م دراندشت و ب چ، ھاِی خشک و استدالل ِی ھنری، ھرچه ھ اتکلِف آکادميک نيست، ھي ھاِی ب

ه برعکس، تمام جوانی و زيبايی حرف و گپ.) ام اگرچه من خود گاه از مضرِت اين زباِن سرد در امان نمانده( سته ب شيه ھايی از اين دست ب ھاِی آن حا
ه ا گوش ته، ب ه از دوش برداش نده خرق ه نويس ی، آن حس خلوصی است ک ه آھنگ طالي رف می ھاِی دل، ب اِی درون ح د ھ ان... زن ه ای مھرب ن! ک اي

چنانکه امروز وقتی... ام؛ نه بيشتر ِی خود داده کم صادقانه که من به زمانه در فرم روز نيست؛ شھادتی است دستِ »  زنده«ِی  يک مصاحبه»  مکالمات«
کرده ی بوده است که ھر چه خونِ »فصد«بينم کل اين مصاحبه در حقيقت  کنم، می از دور نگاه می پالوده  صاف و  را از درون  آلوده داشتم ريخته، و م

 )ِی رادی بر کتاب از مقدمه." (است
ين گفت. روايِت زندگی، آثار و ديدگاِه اکبر رادی نسبت به ھستی، ھنر، ادبيات، نمايش و نويسندگاِن بزرگ است»  مکالمات« ا نثر سراسر ا ا، ب وگوھ

تن گفت. ِی رادی ويرايش و بازبينی شده است ِی عاشقانه سرپنجه خاطره از ھمين رو م يار دلنشين و  يده است وگو، بس اِب. انگيز گرد ار ن ا آث نايی ب آش
 .ايران و جھان ھمراه با توصيِف زيباِی ھر يک، تنھا يکی از وجوِه ارزشمنِد اين کتاب است

 
 Scent of a Woman) مستعارنما( 
 

 .با سالم و درود به تمامی جان بر کفان راه سينما و فيلم و غيره و غيره
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ازی خورم که اگر در اين فيلم فقط يک تغيير می قسم می ه جای سرور ب نی ب الم  دادند، يع پاچينوحضرت (گران دو ع سمهال  قش)  عز ا کسی ديگر ن

ازی. شد فيلم را با خيال راحت انداخت توی سطل آشغال کرد، می  را بازی میسرھنگ سلـِيد دن يک ب رای دي ه ب لم خوب، ک پس نه برای ديدن يک في
. يا ھر چه که اسمش ھست و حالش را ببريد» بوی زن«يا » بوی خوش زن«يا » شميم يک زن«برويد سراغ ) برای ھزارمين بار(خداگونه، باز ھم 

 

 
 )نگين( بائودولينو 
 

 

 ی رضا عليزاده ترجمه -اومبرتو اکو / بائودولينو 
تر دير يا زود دروغگويی بزرگ:"شود نمای تاريخی است که سرانجام از روی مصلحت با استداللی از تاريخ حذف می حال بائودولينو يک دروغ شرح

 "از بائودولينو آن را تعريف خواھد کرد
اريخی  اشاره به پنھان کردن بسياری از ريشه،سرايی اکو و اين کنايه ازداستان اره-ھای ت مذاھب خاصه درب ستی است؛ عدم قطعيت در -ی  ام را به ن

-دانيم  گرفتن ھرآنچه از تاريخ و روايات می به سخره. داستان بائودولينو طنز تاريخ است. پی دروغ و راستی در گذر زمان در  وارونه شدن پی،حقيقت
واھيم دانست ز نخ ه ھرگ يا -ک ائودولينو اش تان ب ه در داس ل می چنانچ اريخی جع ناد ت دس و اس ر ی مق ان باورپذي ل چن ود جاع وند و سپس توسط خ ش

ده اين روايت طنز تلخ و تراژدی بی. کند گردند که تمام عمر را صرف جستجوی آن می می ساختن اي شدن نافرجامی در ھا و سپس دربدر آل نظيری از 
ی ی باورھای ساختگی و ريشه.  آنھاست پ زون بشر درپ کامی روزاف وده است نا درت ب خدمت ق اريخ در  ه در طی ت سی ک ائودولينو شرح.ھای تقدي ب

 . ناشدنی است ظاھر جمعی است و حقيقت در آن امری بدون قطعيت و درک ھای پنھان در رفتارھای به طلبی درپی و جاه ھای پی ويرانی
انه بستر داستان نيز ھمچون غالب رمان نيز افس تاريخی و  ی ھای آن دوره ھای امبرتو اکو وقايع واقعی قرون وسطی است و بنابراين آکنده از اشارات 

ذھبی است تاريخی به ستان ھمينطور حضور موجودات عجيب. ھمراه اشارات و کنايات ظريف و استعاری به موضوعات م ساطيری در دا قه و ا الخل
ان مخاطب را غافلگير و مجذوب خود می ن رم ه در اي انه،کند؛ بخصوص ک تاِن موجودات افس سين و  داس ه سرگذشت مقد در واقعيت دارد ک ای ھمانق

يران و شخصيت اھان و ام ندگان و ش ادی از نويس يار زي داد بس ام تع ه؛ و ن يای متبرک ا موجودات و شخصيت اش م ب اريخی ھ ای و ھای اسطوره ھای ت
خوانيم ی يک داستان می کنند که وقتی داستانی را درباره شوخی خاص اکويی را نمودار می-گيرند که بازی ساخته تخيل اکو چنان در کنار ھم قرار می

ه، اوی الي تان ح ود آن داس تان است  خ ری از داس ی.ھای ديگ م م اور نکني ايی ب ت را از ج رار است رواي ه ق رز،دانيم ک رای م انه ب تن نش ا گذاش  ام
 .اندازد ناپذيری ما را به دردسر می باور

ال درھم می ايی ديگراصالً نمی در رمان بائودولينو مرز واقعيت و خي ائودولينو شکند و از ج ه از ب ه دروغگوييش است،دانيم ک ترف ب خود مع ه  ، ک
تان ه از دروغ داس يت می پردازی ھايی را ک ايش روا د ھ ام آن،کن ا تم م ي اور کني يت به  ب ا را دروغگوييش در روا ام اين ھ يا تم م؛ و  ا را از شمار آوري ھ
 .باشيم تر داشته تر و قطعی شود تا جھانی مقدس پردازی اکو يا تاريخ ببينيم؛ يا آنچه از تاريخ پنھان می دروغ

 
 )نيما دارابی( شھر موش ھا 
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 )ازموسيس( زگفتار دھقان 
 

ده است مل خوان اھنامه را کا ه ش ثر، حاوی خالصه. سلطان محمود غزنوی آخرين نفری بوده ک بی است از نظم و ن که ترکي تاب  ين ک ای شيرين از ا
ده است ھای شاھنامه است و ھرجا الزم بوده ابيات مھم ھم به متن اضافه شده داستان ندنی در آم اب خوا ه شکل يک کت اھنامه ب ن ترتيب ش .اند و به اي

شان ھای ايتاليايی کالوينو را می اگر دکامرون بوکاچيو و افسانه ت، ن اريخ يک مل ه ت شد ک سمان با ته حوا خوانيم و الب د ب م باي تاب را ھ ای خوانيم، اين ک
 .کنيم، نه طنابی که دو دستی آويزانش شويم که مبادا به دّره افتيم مان آويزان می ی کت است که به يقه

 
 )اميرپويان شيوا( دستان در ايران جنبِش تھی: ھای خيابانی سياست 

 ی آصف بيات نوشته
 ی سيد اسدهللا نبوی چاشمی ترجمه

 1379انتشارات شيرازه، 
 

سه ی مؤّس اره ی بين آصف بيات مدير ايرانی کنون ژوھش درب ی پ درن  الملل ای م سيم(ی اسالم در دني تاد پيشين جامعه) اي د و اس دن ھلن شناسی در در لي
ِش تھدی اھره، نق ايی ق گاه آمريک ال  دانش ران در س الب اي يروزی انق ھری را در پ تان ش د تصوير می 1357دس ارزاِت آن بخش از. کن ر مب اب، ب کت

طه گروه ه واس ه ب د دارد ک اعی تأکي ای اجتم ارزات و تالش ھ ِت مب نی، سرنوش ر معيّ ا قش ه ي ه طبق ق ب دم تعلّ ای روزمره ی ع د ھ ا از دي رای بق ان ب ش
 .گرد و کارگران روزمزد ھای شھری، فروشندگان دوره نشين شناسی و علوم سياسی جديد پنھان مانده؛ يعنی حاشيه جامعه
شيوه در سال ه  ده و ب ته ش لِف تالش پی گرِد پيروزی انقالب ايران، خواندِن کتاب را که علمی و ھوشمندانه نوش رای گير تھی ھای مخت تان شھری ب دس

 .کنم ی آن برای انقالب اشاره کرده، توصيه می معيشت بھتر و نتيجه

 
 There will be blood) امين( 
 

Trailer - Overview in imdb

ه کشيش نيمه ل بوستون ب ه مردم ليت که می ديوان د  باور دارن ط روح ای  د راب فادھنده گوي دس است و ش دا می در زمين. الق فت پي ردم ن ن م شود و ھای اي
اه و افزايش مردی که باور کرده موفق است، مرد خانواده است و می. آيد تا از اين فرصت استفاده کند ای می چی خودساخته معدن ا آموزش، رف تواند ب

وان به نفت می. گيرد کند و کليسای او را به مسخره می چی از تقديس کشيش پرھيز می معدن. ی بھتری برای ھمه بسازد ثروت مردم، آينده ا عن رسد ام
 .دھند ی خون می اند و وعده فيلم و موسيقی زمينه شوم

 !ای برای ما دارد در نتيجه آخر فيلم ھيجان ويژه. است آيد چون حکايت ماست که در حديث ديگران آمده حکايِت نفت و دين و خون ما را خوش می

م را  ن«فيل د لقب داده»  ھمشھری کي فرت جدي ول و ن ه دست آوردن پ ايی، ب يت و تنھ تان موفق د، داس م کسی درست نمی. ان يک فيل د چه چيزی از  دان
آوريد که ھر بار ای را به دست می ی ديدن يک شاھکار اين است که حِس يگانه نتيچه. چيز الزم است اما کافی نيست عالی بودِن ھمه. سازد شاھکار می

 .با شنيدن نام آن فيلم به خاطر خواھيد آورد

 
 )بامداد( سمفونی تھران 
 

 سمفونی تھران 
 رضا مشايخی  علی

 ھنری ماھور -ی فرھنگی مؤسسه
 
 

د ما باغ«: ۵۶کنسرتو برای ويلن و ارکستر، و اپوس : ٩۶سمفونی تھران، اپوس : ۵٧اپوس  خواھيم دي شکيل»  ھای نيشابور را ھرگز ن وم دھنده ت ی آلب
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يز ھم. رضا مشايخی ھستند ِ◌ علی»  سمفونی تھران« ران ن ن پيش سمفونی تھ ار اي ری گوش چون ديگر آث ی، اث و ايران بزرگ موسيقی ن نواز و گام و 
د خصوص خود سمفونی تھران را شايد بتوان موسيقی به. راحت نيست د. ای ناھنجار خوان وق ممت صدای ب ند  ی دار فرازی از سمفونی گوي ازھا در  س

واری وی خيابان س د می ھای ت ا را تولي د ھ نی تمام  .کنن وير ذھ ران تص مفونی تھ اری از يک س ام آدم عي ا تم ھر ب ين ش ا، ماش زرگ ھ ا و ھا، ب راه ھ
 . ھای آن است کوچه پس

سد به چاپ رسيد می»  شھروند امروز«ی  نامه رضا مشايخی که چندی پيش در ھفته ی علی بابک احمدی در جايی از يادداشت خود درباره ه: "نوي او ب
 ."ی آدم ايرانی را بيان کرد شده ھای سرکوب کسی، تنھايی، حساسيت و اشتقاق اين اعتبار موسيقی ايرانی ساخت که بی

 
 )بھار( مصرف 
 

 نشر شيرازه. ی خسرو صبری ترجمه. رابرت باکاک
 

شان می ه و ن ع کتاب حاضر به تغيير نقش مصرف در رابطه با ساختار غالب اقتصادی در کشورھای غربی پرداخت که در واق ده  ن پدي نه اي د چگو دھ
ب، ای به عنوان يکی از عوامل اساسی در برآمدن نظام سرمايه عقالنی شدن و محدود ماندن آن در دوره دارانه تلقی شده است، اگر نگوييم به وجه غال

ست ده ا ديل ش ن نظام تب ندن اي دار ما ين. دست کم به يکی از عوامل محوری در پاي مری الزامی در مطالعات از ا وم را ا ين مفھ ه ا نده مطالع رو نويس
ی جامعه مار م ه ش ر ب ر حاض ی در عص ز. آورد شناس ف و ني اعی مختل ات اجتم ه طبق ترش مصرف ب ی گس ت و منف ايج مثب ه نت رای ارائ الش ب ت
 )به نقل از پشت جلد کتاب. (ھای اين کتاب است سياسی متفاوت يکی از ويژگی_ھای اجتماعی بندی صورت
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 ی آخر صفحه

 ُرما
 

 
 

 .ايتالياست
 . ُرم است
 .ھتل است

 .پياتزاناُوناست
 .است سرسرای ھتل خالی است، ولی در ايوان زنی روی صندلی ِ راحتی نشسته

 .آيند دوباره می. شوند گردند، در انتھای سرسرا از نظر دور می کنند، برمی ھای روی ايوان پذيرايی می دست از مشتری ھا سينی به خدمت پيش
 .است زن خوابش برده
 .دارد چشم از زن برمی. نشيند می. اندازد ايستد، نگاھی به زن ِ خفته می می. ھای ھتل است از مشتری. رسد مردی از راه می

 .شود زن بيدار می
 :پرسد مرد محجوبانه از او می

 تان شدم؟ مزاحم -
 .دھد جواب نمی. زند خند می نرمی لب زن به

د اين کنيد و می تان که سرسرا را طی می بينم ھر روز می. من مسافر ھتل ھستم - ا می آيي شينيد  ج م خواب). مکث(ن تان و من نگاه. برد تان می گاھی ھ
 .دانيد کنم، شما ھم اين را می می

 :پرسد مرد می. زن ساکت است. کنند به ھم نگاه می. کند اش می زن نگاه. سکوت
 ضبط تصوير راتمام کرديد؟ -
 ...بله -
 ھا ھم تمام شده؟ البد ديالوگ -
 .بودم برداری نوشته ھا را پيش از فيلم ديالوگ. بود ش مانده يکی. بله -

 :گويد مرد با صدايی بم می. تشويش آشکار است. دارند چشم از ھم برمی
 .باختن آفتاب ھمين حاال، با رنگ... شود، در اين ساعت جا شروع می فيلم احتمالن در اين -
 .جا شروع شده، با سوآل شما در مورد تصوير نه، فيلم در اين -

 .شود تر می تشويش بيش. سکوت
 طور؟ چه -
 .ام محو شد فيلم قبلی از زندگی. حاال با تنھا سوآلی که درمورد تصوير کرديد، ھمين -

 .تأنّی –مکث 
 ...دانيد که نمی... و بعد -
 ...طور شما ھم ھمين... نه، ھيچ -
 .درست است، ھيچ -
 و شما؟ -
 . لحظه، نه، نمی دانستم من، تا اين -

 :گويد زن می. گردانند سمت پياتزانُوا سر برمی ھر دو به
 .بوديد شما ھنوز به اين ھتل نيامده...  انجام داديم١١ و در ساعت ١٩٨٢ آوريل ٢٧ھا را در روز  برداری از فواره فيلم. من اصلن توجه نداشتم -

 .کنند  می به چشمه نگاه
 .بارد انگار باران می -
باران نمی. طور است ھا اين شب. رسد بارد، به نظر می نه، نمی - ن فصل در ُرم  ين ھای آب را می باد قطره. بارد در اي د روی زم ام ميدانچه. پاش تم

 .شود خيس می
 ...اند ھا پابرھنه بچه -

مارگريت دوراس

ی ھزارتو مجله

44

741 of 952



 .کنم شان می ھر شب نگاه -
 .مکث

 .ھوا کمی سرد شده -
 .دانيد که، سرمای درياست سرما، می. ُرم خيلی به دريا نزديک است -
 .بله. گمانم به -

 .مکث
 ...خوانند صدای گيتار است، نه؟ آواز ھم انگار می -
 .خوانند واقع آواز می ولی به. چيز در ھم آميخته است ھمه... ھا ی فواره راه با ھمھمه بله، ھم -

 .دھند گوش نمی
 .کل خوانند، به شايد ھم غلط می -
 ...توانيم تشخيص دھيم ديگر نمی. شايد اصلن غلط نباشد. مطمئن نيستم -
 يعنی ديگر خيلی دير است؟ -
 .از ھمان ابتدا ھم دير بوده. شايد -

 :دھد زن جواب می. سکوت
 .ماند ی وسطی انگار يخ زده، به سرب می نگاه کنيد، فواره -
 .ور است ھای داخل آب انگار در سردی ِ آب شعله نور چراغ... اش بودم ديده -
ھايی ھستند که از رودھايی دور، رودھای خاورميانه، شايد ھم دورتر، رد و اثر خيزابه کنيد،  ھايی که روی سنگ مالحظه می گی خورده بله، اين چين -

 .رودھای اروپای مرکزی؛ رد و اثری ھستند از مسير و بستر رودھا
 ...ھا ھای روی آدم و اين سايه -
 .اند ھايی که چشم به رودخانه دوخته ھای ديگرند، آدم ھای آدم سايه -

 :گويد زن می. مکث طوالنی
 ...ام اين است که مبادا ُرم وجود داشته نگرانی -
 .ُرم وجود داشته -
 ايد؟ مطمئن -
 .طور باقی چيزھا ھم ھمين. طور رودھا ھم ھمين. بله -
 ...کنيد شان می طور تحمل چه -

 :گويد زن با صدايی بم می. سکوت
اوت از آن آورم که اين چه ھيچ سر در نمی - ديس چه در چشم جور ترسی است، ترسی متف ن تن ين زن. بينيم ھا می ھای سنگی ِ زن ھای اي ديس-ا ھای تن

حاال بينيم، پنھان ھا را نمی دھند، مستوری مان می شان را نشان شده ھای حجاری راه وياآپيا فقط قسمت شاه ند  ه کدام می. ا د ب دمان؟ به خواھن سوی سو ببرن
 نقص، درست است؟ دست و بی ھای سفيد، شفافيتی يک ی شفاف برتابيده از سنگ کند، اين ھاله کدام شب؟ آدم حتا به اين سراب ھم شک می

 .شما آشکارا از ھرچيزی ترس داريد -
 .باشم ام از اين است که نکند از شھر ُرم اشباع شده ترس -
 از کمال ِ ُرم؟ -
 .اش از جنايات... نه -

 :گويد مرد می. گيرند بعد چشم از ھم برمی. کنند ھم نگاه می در سکوتی ممتد، به
 ...راه روز بمانيد به طور رنجور کرده، باعث شده کنج اين ايوان زندانی شويد و چشم مشغولی سمجی است که شما را اين اين چه دل -
 .دانستيد که من بدخوابم شما می -
 .بله، من ھم مثل شما بدخوابم -
 ...کنيد که پس، مالحظه می -
 تان چيست؟ علت اين پريشانی -
ه ُرم منحرف می اش اين است که چيز ديگری مدام ذھن علت - کردن ب د ام را از فکر  م... کن ايد ھ ه ش يرون از ُرم چيزی ک جايی ب شد، و در  زاد ُرم با

 ...کنيد  دور از ُرم، در شمال اروپا شايد، مالحظه می باشد، جايی دور، شکل گرفته
 فکر و خيالی که ھيچ حاصلی ندارد؟ -
 .ولی نه غيرواقعی ای گنگ؛ شايد ھم خيالی،  مگر خاطره. ھيچ -
 ياد سرزمين شمال افتاديد؟ در ُرم به -
 بله، از کجا فھميديد؟ -
 .دانم نمی -
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 .جا، در ُرم، و در اتوبوس مدارس بله، در ھمين -
 .سکوت محض

ی من اين شھر را از دوره. شود، توسکانی شھری است شمالی ھای شھر توسکانی می ھای وياآپيا شبيه رنگ رنگ گاھی عصرھا، َدم غروب، ام ی جوان
ته  کتابچه بار در يک اولين. ی کودکی شناسم، شايد ھم از دوره می عد در سفرھای دس نا شدم، و ب ا آن آش يّاحان ب ای س .جمعی ِ دوران تحصيل ی راھنم

ته شود به تمدن ِ از بين موضوع مربوط می لی رف ستم از زيبايی کاش می. ی ُرم فع ناطق برای توان ه ھای آن م م، ب ال ھ طرزی تان بگويم؛ آن فکر و خي
ه  اطق ب ان من انی، در ھم ب و ناگھ ره خورده غري م گ د ھ ت می ام می دل. ان اده خواس تم از س گ چشم گی آن آدم توانس ا، از رن ا و ھ ان، از جغرافي ھاش

ت اقليم ان، از کش ان، از آسمان داری زرع و دام-و-ش ويم  ش ان بگ ث–ش ل لب می -مک ت مث د، درس دتان، بيني دن خن د از آشکارش ه بع ه، ک و البت  مح
بدون وجود من. تان تان، جسم از بين رفته مثل جسم. شود نيافتنی می دست دون وجود شما،  ته ب ل عشق، الب چه. مث ب،  فت؟ چه طور می ُخ طور شود گ
 .شود دوست نداشت می
 

 .تناوب ھايی به نگاه. سکوت
 :گويد زن می. اش به دوردست است، به ھيچ مرد نگاه. اند ھردو خاموش. مکث

ه رخ می انديشيده، توجه می گمان نکنم که رم می - تدارش را ب د، اق شيده کني يده ھا می آدم. ک ناطقی ديگر انديش ه در جاھای ديگر، م انديشه در. اند، البت
 .ُرم محلی بوده برای صدور فرمان جنگ. جای ديگری موجوديت داشته

 چيز بود؟ ی راھنمای سياحان و آن سفر مبيّن چه ی آن کتابچه در اصل، مطالعه -
اريخی، چشمه–روست  جا آدم با آثار ھنری روبه که در ھمه مبيّن اين - بد، بناھای ت اکن خصوصی، عرصه مجسمه، مع عدنی، ام ارزار ھای م -ھای ک

 .چيزھا خبری نيست زار، از اين جا، در اين خلنگ ولی در اين
سته بعدھا يک. ی اين کتابچه مربوط به دوران کودکی است، بعد ھم فراموش شد مطالعه به گردش د ا اتوبوس مدرسه  ه بار که ب م جمعی رفت بوديم، خان

 .زارھای محل عبور اتوبوس مدرسه بود اش به خلنگ سابقه بوده، اشاره جا بی بود که عظمت اين تمدن در اين معلم گفته
اش ھای ما به حرف. بود ھا حرف زده ھا و يخچه ھا و جنگ زار ی خلنگ بنابراين خانم معلم درباره. شد رفت در آن بعدازظھر ھوا بارانی بود، جايی نمی

 .کرديم زارھا را نگاه می طور که خلنگ کرديم، ھمان اش می طور که نگاه داديم، ھمان گوش می
 :پرسد مرد می. سکوت

 آمد؟ چشم نمی ی ھمواری بوده، بدون پستی و بلندی، چيزی به منطقه -
.وقت، ابدن کنيد، ھيچ وقت، توجه می بود، ھيچ کدام از ما فکرش را ھم نکرده زار، بله ھيچ خلنگ. جز خطی از دريا در دوردست ِ دشت چيز، به ھيچ -
 طور؟ ُرم چه -
 .بوديم ُرم را در مدرسه خوانده -
 ...گفت خانم معلم چی می -
ه گفت که در اين ديد، می وقت که آدم جايی را نمی بله، خانم معلم ھمان - ده جا تمدنی ب طه در اين... وجود آم ن نق ا، در اي ره ج ه می. ی ارض  از ُک گفت ک

 .ھای بيابان  مدفون در زير خاک باشد، تواند وجود داشته ھنوز ھم می
 .انتھا آن بيابا بی -
د ھا و مغاک جز حفره ديگر از تمدن چيزی نمانده، به. شد بله، بيابان به آسمان منتھی می - امرئی بودن يا می. ھايی در زمين که از بيرون ن ه آ يديم ک پرس

ن حفره. باشند البته ھيچ معلوم ھم نيست که معبد نبوده. شنيديم که نه باشند؟ در جواب می ھا ممکن است گور بوده اين حفره ه اي ن است ک لّم اي ھا ولی مس
 .اند دست انسان ساخته شده، بنا شده به

صورت داالن و معبرھايی بوده منتھی اند، برخی شبيه قصر و برخی ديگر به ھای بزرگ شبيه بوده ھا به اتاق گفت که برخی از اين حفره خانم معلم می
انه ھای ديواره حتا روی بعضی خشت. ی دست بوده  ساخته بوده، دست انسان بنا شده تمام اين چيزھا به. ھايی مخفی به راه رين نش ِ ھای زي ش ھايی از نق

 .ھای باز، و گاھی مجروح  با پنجه ھايی از دست انسان، شد، نقش دست ديده می
 چيز بود؟ ی چه ھا، از نظر خانم معلم، نشانه آن دست -
 .ھا فرياد و ندايی برخاسته از دست. ھايی ديگر بشنوند يا ببينند ھا، فريادھايی بوده تا بعدھا آدم ھا، اين دست گفت که اين می -
 تان بود؟ جمعی، چند سال ھای دسته در آن زمان، زمان گردش -
بودم شگفت. سال و نيم دوازده - باالی آن حفره. زده  ر  سمان و ب ر آ دن در زي اھد تم وديم ھا ش ھم که طی قرن  ھايی ب سال روی  ه  سال ب ادی  ھای متم

 .ھای توی اتوبوس مدسه ما، دختربچه. که رسيده بود به ما بود تا اين انباشته شده
 .آورد ياد می به. کند زن نگاه می. سکوت

ا درست نزديک اقيانوس حفره - ه ھ يری ماس د، مس يب ان اک حاصل ای و ش ان دار، در خ ادی نيست. خيز بياب چ آب ان ھي ير بياب ن. در مس ل از بي جنگ
بعد ھم در وسط اين. جا مانده، در اين مکان، و در معرض زمان طور به ھمين. با از بين رفتن جنگل، ديگر اسمی از بيابان برده نشده، ابدن. است رفته

 .از بين رفته است. شود ديد، يا لمس کرد شود فھميد، ولی ديگر نمی اين چيزھا را می. شده از آب، پُر از الی و لجن شده خاک ِ اشباع
  دانيد؟  اين چيزھا را از کجا می -
ه که آدم ھميشه می شک برای اين بی. آورد ولی سردر می... داند درستی نمی وقت به دانم؟ آدم ھيچ از کجا می - دانسته، ھميشه سوآل کرده، و ھميشه ھم ب
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وده. ھمان شيوه جواب داده ن ب سال پيش چني چه. از ھزارھا  ھر ب به به  يده ی  ته می عقل رس ا گف ن چيزھ ازه. شود ای اي ھر چيز ت چه آدم  اد ای را ب ھا ي
 ».اند شده که اھل شمال بوده ھايی ساخته دست آدم بينی، به ھا را که می ببين، اين حفره«: دھد می

ان - ر می ھم ای ديگ ه در جاھ د طور ک ن تخته«: گوين نگ اي ادرانی بوده ھا را می س د، م ليب فرزندان بيني ل از تص ب قب ه ش د ک ن ان ان، روی ھمي ش
 ».کارشان خواند گان خدای يھوه که ُرم جنايت باخته اند؛ اين فرزندان، اين دل ھای اورشليم آرميده سنگ تخته

ند؛ می رفته طور، از اين مغاک می جا ھم ھمين ببينيد، اين: گويند ھمين سياق، می و باز به - ه آب برس تا ب ه آبادی رفته اند  تا ب ند  ه مسکن ا ند ک ھايی برس
طور برای تمام اين کارھا و ھمين. جا به دار آويخته شوند ھزنان اورشليم ھم بوده تا به کالِور بروند و در آن ھا معبر را اين مغاک. سوداگران شھر بوده

 .ھا، تنھا ھمين يک معبر بوده برای بازی بچه
 .سکوت

 ھای مشھور ھم حرف زد؟ توان از عشق در اين جا آيا می -
 .بله. شايد... دانم نمی -

 .تشويش. سکوت
 تواند باشد اين زن، در وادی اين عشق؟ کی می -
 . ی سامری است در روايات مکتوب، اين زن ھمان ملکه. ھا مثلن ی بيابان ملکه. نظر من ملکه به -
 دھد؟ شود کيست؟ کسی که کيفر می و کسی که در جنگ سامری فاتح می -
 .ی امپراتوری سرسلسله. ساالری از قشون ُرم سپه -
 .ام حق با شماست گمان به -
 .سنگينی اعصار کھن سکوتی سنگين، به. سکوت -
 .اند در سراسر ُرم از قضيه باخبر بوده -
الی باشد-و-تواند مربوط به جار در اين مورد مشکلی که سر راه عشق وجود دارد دقيقن می. ھا به اين موضوع پی برده بله، ُرم از طريق جنگ - جنج

 .ی سامری راه افتاده، عشق ملکه که بر سر عشق آن زن به
 اند؟ طور به اين پی برده ولی چه. بله، عشق باشکوھی بوده -
م. ھا پی ببرد، که توانسته آن صدای آھسته را در دل شب بشنود و به شمار زندانيان پی ببرد تعداد مرده طور که آدم توانسته به ھمان - در زمان صلح ھ

 .که زن را بکشد، گرفتارش کرده جای اين طريق حتا دانستيم که مرد به و باز به ھمين. برد طريق پی می آدم به ھمين
 .بله -
ته،  ملکه ی يھوديان، زنی در ميان ھزارھزار مرده، زن جوان سامری، ملکه - که  ی آن بيابانی که ھيچ ثمری برای ُرم نداش به ُرم مل ا احترام  ه ب ای ک

 ...گی نشد توان بدنام ِ شوريده طور می بله، چه... بازگردانده شده
ی صبرانه منتظر شنيدن خبرھايی از اين عشق بوده در سراسر ُرم بی ايی جزئ پيراھن... اند، ھر شب، ھر روز، حتا خبرھ ھاش اش، رنگ چشم رنگ 
 .اش ھق ھاش، صدای ھق اشک. ی زندان در پس ِ دريچه

 قدر باشکوه است که حتا تاريخ ھم از بيان آن قاصر است؟ اين عشق آيا آن -
 دانستيد؟ شما می. خيلی باشکوه، بله -
 .اش باشد ی معبد، طالب کننده که او، يعنی ويران تر از آن بله، باشکوه -
پس از آن. مند است دانسته که به آن زن عالقه ولی به گمان من او خودش ھم نمی. بله، باشکوه و در عين حال ناشناخته - جا که استحقاق آن را نداشته، 

 .ی اين غفلت عاشق ِ زن بود ھا را، غفلت را يادم است، و او در چنبره خوب يادم است، اين چيز... کرده؛ متوجه ھستيد که باور ھم نمی
 .اند، مثلن در پايان شب استثنای مواقعی که زن را در تاالرھای قصر در اختيار داشته، آن ھم وقتی که نگھبانان در خواب بوده و احتمالن به -
 .البته معلوم ھم نيست... مواقع، بله استثنای آن بله، به -

 :گويد مرد می. سکوت طوالنی
 اندکه ُرم قصد غلبه بر جھان انديشه و ھستی را داشته است؟ زار آيا خبر داشته نظر شما، مردان ِ خلنگ به -
 .اند ھا از اين قضيه باخبر بوده دانم که آن بله، بعيد نمی -
 .اند چيز باخبر بوده زارھا، در نخستين سرزمينی که سر از دريا بيرون آورده، مردم از ھمه در آن خلنگ -
پراتور، از در آن خلنگ. چيز طور است، از ھمه بله، ھمين - فراری ِ ام زارھا، در آن وادی ِ مدفون در زير ِ زمين، مردم از طريق فراريان، سربازان 

ند شدن خودشان بوده پاره اند، و شاھد تکه ھمه از قصد ُرم خبر داشته. اند شده چيز باخبر می گان، از ھمه طريق راھزنان و از خدابرگشته ه. ا ھم ک قتی  و
 .اند انديشی غرق شده ھا در تاريک ھای توی حفره اش را از دست داده، آدم ی انديشه ُرم اقتدار خودش را اعالم کرده، بله، وقتی جوھره

 اند بينديشند؟ ھا بلد بوده آيا آن... انديشيدن -
ی ھنوز اصل قضيه را برای. اند از معنی اين کلمات غافل بوده. ھا چنين بوده سال و حتا قرن ھای سال. اند بنويسند يا بخوانند ھا بلد نبوده نه، آن - تان ول

 .ھا ھا و تابستان زمستان. شان به بيرون بوده، به آسمان و دريا و باد ھای خالی چشم ھا خدا بوده، با دست ذکر اين آدم-و-فکر: ام نگفته
 .ھا بوده شان با خدا مثل بازی بچه زدن حرف. طوری بوده شان با خدا اين ربط -
 ايد؟ اش مطرح کرده شما در اين فيلم، عشق را به معنای کنونی -

ی ھزارتو مجله

47

744 of 952



 .ام، بله، فقط ھمين گمانم عشق ِ بالنده را مطرح کرده به. دانم نمی -
 مبنايی ُرم مرکزيت پيدا کرده؟ بر چه -
ت - ه گف ت ک ن واقعي ای اي ر مبن کل-و-ب و در ُرم ش ت. گرفته گ ق، طی قرن-و-گف اب عش و در ب ا به گ رده ھ انده است صورت پ .ای لطيف ُرم را پوش
 .جان ِ تاريخ ُرم جاری خواھند کرد شان بر پيکر عظيم و بی ھايی از تاريخ ھايی از عشق و اشک گان سرانجام اشک داده دل

 ريزند؟ برای کی اشک می -
 .ريزند شان وحدت دارند، اشک ھم می گی برای خودشان؛ جمعی که در پراکنده -
 زنيد؟ گان معبد حرف می داده شما از دل -
 .زنم، بله ھا حرف می از ھمين... زنم، ولی دانم از کی حرف می راستش، نمی. البته -

 :گويد مرد می. اند در سکوت، چشم از ھم برگرفته. مکث
 ...طور است بله، ھمين... گان معبد باقی نمانده، نه رمزی و رازی، نه خيالی داده ھيچ کالمی از دل -
 .و ميل، از ھمين برزخ سکوت سربرآورده، سکوتی مطلق، ناخواسته. کرده و نه به زبان سامری زن نه به زبان ُرمی تکلم می -

 :گويد بعد مرد می. مانند خاموش می
 .شده که ماجرا ناشی از عشقی است بھيمی و ظالمانه گفته -
 .دانم البته من اين را ھم ناشی از نفس عشق می. ناشی از عشقی بھيمی و ظالمانه. گمانم، بله به -

 .مکث
 .طور زن را ترک کند بار واداشته تا به او ياد دھد که چه سنای ُرم باخبر شده و او را، يعنی حاکم را، به اين کار مشقت -
 ...دھد پيغام را حاکم ُرم به او می -
رد. رسد قريب از راه می دھد که کشتی عن شود و با لحنی خشن خبر می اش می يعنی وارد مسکونی. بله، شبانه، و خيلی سريع - ه م ھم ب د  چندروز بع

 .انگار گريه ھم کرده. تواند بکند اين است که آزادی را به زن بازگرداند گويد تنھا کاری که می می. گويد که زن به چزاره بُرده خواھد شد می
 . ديد وقت زن را نخواھد کند که ھيچ بعد ھم اضافه می. اش ادامه دھد گويد که الزم است از او دوری کند تا زن بتواند به زندگی می

 .داند زن چيزی از زبان ُرمی نمی -
 . بَرد ی زن پی نمی مرد اّما به علت گريه. گريد ی مرد می  زن از گريه. ريزد بيند که مرد اشک می ولی می. نه -

 .مکث
 .ولی نه، باز ھم به زندگی ادامه داده. بايست مرده باشد زن می -
رد می ميرد، به دام دل می بعدھا می. ميرد کند، نمی زندگی می. بله - به او دل می افتد، گرفتار م دد شود،  ی درعين. بن ان می ول خر زم ا آ ند حال ت ا. ما بق

ه يابد، به يُمن وقوف و بصيرت به اين می تا  که عشق ھنوز ھست، حی و حاضر، ب يرم شکسته ح مام لحظه. کمال، گ ھا، ھنوز ھست، دردی است در ت
 .کمال و ھميشه پابرجا ھرحال ھست، حضور دارد، به به

 .نھد جان بر سر عشق می
 .ريزد اشک می -
زد بله، اشک می - ته در آغاز خيال می. ري تاراج رف ه  رای قلمرو ِ ب ه ب د ک خود اشک می کن خالء دھشت ی  رای  زد، ب سر راه ري ه  .اش است  ناکی ک

.با بصيرت ِ کر و کور شده از اشک، معترف است که دل به اين مرد ِ ُرمی بسته است. اش اشک است خور و خواب. يابد اش از اشک دوام می ھستی
 گی زن آيا ناشی از دل بستن به مرد است؟ علت شوريده -
 .دست يافتن به افسونی قھرآميز برای تعلق داشتن به مرد: گويم بله، من حتا می -
 گی دوست دارد؟ ھای زن، آيا زن را از سر شوريده کنيد که مرد، در عين گرفتار شدن به حربه شما گمان می -
 .کنم، نه گمان نمی -

 اش کنيد، نگاه
 زن را،
 تان را ببنديد، چشم
 ...بينيد بينيدش، اين مرد وانھاده را می می

 .اش بينم بله، می -
ه می. خواھد گرفتار شود اش می دل. طالب اين است که به ھيئت ملکه درآيد. زن خود را به دست سرنوشتی محتوم سپرده است - شود ک انی  خواھد ھم

 .مطلوب مرد است
 شود؟ خويی ِ مکتوم در وجود زن از کجا ناشی می اين فرشته -
رافی - الن از منصب اش ت. اش احتم ن باب ه دارد، و از اي اوتی ک م از ذک ايد ھ ان دّره  ش بيه زن ل است، ش ان انجي بيه زن ه مرگ را ش ليم ک ای اورش ھ

 .کنند گويی می پيش
 ...طور شده که مرد تا اين حد از نوميدی زن غافل بوده چه -
 .چيز را ازآن ِخود کند تواند ھمه می دانيد، او به خيال خودش می. ام است، به گمان خواسته -
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 :گويد مرد می. سکوت
 .ای سياه وجود داشته در پس ِ او ھميشه پرده -
ام چيزی ھم اگر از خلنگ. بيند گذارد نمی تاريخی را که پشت سر می. بيند چيز را نمی ھيچ. بيند بله، خودش آن را نمی - زار سياه در او باقی بماند، ھنگ

 .رود خروج از تاالر برای ھميشه از ياد می
 زار سياه؟ خلنگ -
 .بله -
 ...کجاست -
 .ھای ساحلی ِ دورترين شھرھای شمالی جا، در دشت از نظر من، ھمه -
 کشد؟ مرد آيا رنج ھم می. بله -
 .ای که بترسد مثل بچه. ھا کشد، شب ھا نعره می شب. کند گريه که نمی. معلوم نيست، نه -
 .بخشيد، قبول کنيد که او متحّمل دردی ھم ھست ولی، می -
ب تحمل - م شب درد اغل ذير است، آن ھ دار می ناپ تی از خواب بي ه خود می ھا وق ه ب م ک تی ھ ود، وق د بيش ش ر می آي ی ت ود، خيل اد طول. ش ه زي گرچ

 .کشد نمی
 .ھا را به چزاره ببرد ای که قرار است آن با ورود کشتی... کند ھا را از ھم جدا می کسی آن -
شما را می يک روز صبح، کشتی می: ی پرنس است ی جمله وقفه در اين مرحله از ماجرا، تنھا چيزی که شاھديم، تکرار بی - ه آيد و شھريارتان  برد ب

 . آ چزاره، به سزاره
 .سکوت

 .بار شود، با حالتی مرگ اش که از تاالر خارج می بينيم روشنی می بعد ھم، بعد از اين مرحله از ماجرا، به -
 بعدش؟ -
 .بينيم بعد ديگر چيزی نمی -

 .سکوت
ه کشتی می ی چيزی که بعدھا پيش می توانيم درباره ما، شما و من، می - د ک قرار است بگوي ه او  تی ک ن وق زنيم، مثل برد آيد حرف ب تا زن را ب يد  يا. آ

کاه طور می که زن چه اين  ی خواھد آمد، يا درباره که اگر سنای ُرم زن را نفرستد چه پيش ی اين درباره ن  ايی، روی زمي پوش ِ سرسرای ميرد، در تنھ
 .ھا قصر ُرم، در شبی از شب

رد کشف بسته ی دل شود حرف زد، و درباره نيافته ھم می ی اين مرگ فرجام درباره د اش می گی به چزاره، وقتی که م اله است زن بيست  .کن مرد او. س
ھم نمی. برد، برای ھميشه قصد ازدواج با خود می را به برای کشتن می خودش  ه  د ک ی می دان رای ازدواج بردش؛ ول د ب برای ھنوز نمی. گوي ه  د ک دان

واه استخوان. ھای ُرم، کشف اسکلت زن ھا، و در خاک و خاشاک مخروبه شود حرف زد، کشف بعد از قرن ی کشف ھم می درباره. برد کشتن می ھا گ
 ...وقت و در کجا اين اسکلت پيدا شده چه. اند که اسکلت از آن ِ کيست بر اين بوده

 .ی ھنوز جوان، بعد از دوھزار سال کردن به او، اين ملکه  نگاه توان از نگاه کردن به او چشم پوشيد؛ از او، طور می چه
 .ی استغفار ھای عريان در پس پرده سينه. اش برجسته است، زيباست ھای سينه. بله. جان، عظيم است ھنوز بی. عظيم
 ...يادتان ھست که... شود ی اندام که به تمام بدن منتھی می حرکت نرم ميانه. ھا قدم... ی پا پنجه. پاھا
 .مکث

بعدش را ديگر آدم. ھا را، در تبعيد ھا را، تعفّن دخمه ھا را، گرمای ُرم و نيز گرمای بيابان زارھا را پشت سر گذاشته است، جنگل جسم احتمالن خلنگ
 .داند نمی

ھا به سبزی ِ چشم. ای است سياه سياھی ِ موھا سياھی ِ پرنده. گی ِ آدم مرده، ھمان که اوست حاال تکيده، تکيده. اندام است، باريک و بلند زن ھنوز کشيده
 .ی شرق آميخته است غبار تيره

سال ی اشک ھا ھنوز غرقه نه، چشم... اند ی مرگ ھا آيا حاال غرقه چشم تند ديده ھای جوانیِ  اينک  ست، از جسم پوسته. اش ھس حاال از جسم جدا تن  ی 
 .اسکلت

 .ماند اين زن ھا می به ريگ چشمه. بردار نرمی ِ حرير، و شکن تاب، به پوستی مات و کم
 .ی چزاره است ملکه ای که حاال شده مرده

 .ی سامری زنی است معمولی، ملکه
 

 .است تر شده فضای بيرون تاريک. شوند ھای سرسرای ھتل خاموش می چراغ
 .اند فواره ھای پياتزاناُونا فرو نشسته

 .است مند شده وقت که زن را درازکشيده در ايوان ھتل ديده، به او عالقه مرد شايد بگويد از ھمان
 .است حاال روز شده

ه در است که وقتی زن را در مقابل خود خفته ديده، نگران شده مرد ضمنن گفته ناخته را ک ين نگرانی ِ ناش د بالفاصله از او دور شده، علت ا است، بع
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 .است دانسته بوده نمی ھاش ھم نفوذ کرده تمام جسم و در چشم
 
 

     ی قاسم روبين، نشر نيلوفر ی مارگريت دوراس، ترجمه اَبان، سابانا، داويد، نوشته/ ھمين و تمام / نوشتن 

ی ھزارتو مجله

50

747 of 952



  

  
ت و وی      مار

ص   ر
  

748 of 952



 

 فھرست
 ی اول صفحه

 رقص ايرانی
 

 
 مقاالت

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ی آخر صفحه

 

 :سياوش کسرايی

خواسِت حرکت :عاصی. ک. ساسان م

سه عشق :کيوان

رقص در نيمه ی ارديبھشت :مريم مؤمنی

جادوگری در سوراخ سوزن :مستعارنما

ستايش ھوا :نگين

ضربان قلب زمين در سينه من: ِسما َچِکه :آزاده کاميار
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 ی اول صفحه

 رقص ايرانی
 

 
 

 چو گلھای سپيد صبحگاھی
 در آغوش سياھی

 شکوفا شو
 

 بيا برخيز و پيراھن رھا کن
 گره از گيسوان خفته وا کن

 فريبا شو
 گريزا شو

 چو عطر نغمه کز چنگم تراود
 بتاب آرام و در ابر ھوا شو

 
 به انگشتان سر گيسو نگھدار

 نگه در چشم من بگذار و بردار
 فروکش کن
 نيايش کن

 بلور بازوان بربند و واکن
 دو پا برھم بزن پايی رھا کن

 
 بپر پرواز کن ديوانگی کن
 زجمع آشنا بيگانگی کن

 چو دود شمع شب از شعله برخيز
 گريز گيسوان بر بادھا ريز

 بپرداز بپرھيز
 ھا در روشنی شو چو رقص سايه

 ھا رو چو پای روشنی در سايه
 گھی زنگی بر انگشتی بياويز

 ای با ھم بياميز نوا و نغمه
 دالرام
 ميارام

 گھی بردار چنگی
 به ھر دروازه رو کن

 سر ھر رھگذاری جستجو کن
 به ھر راھی نگاھی
 به ھر سنگی درنگی

 برقص و شھر را پر ھای و ھو کن
 

 به بر دامن بگير و يک سبد کن
 چين کن نيک و بد کن ستاره دانه

سياوش کسرايی
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 نظر بر آسمان سوی خدا کن
 دعا کن

 نديدی گر خدا را
 بيا آھنگ ما کن

 منت می پويم از پای اوفتاده
 منت می پايم اندر جام باده

 تو برخيز
 تو بگريز

 برقص آشفته بر سيم ربابم
 شدی چون مست و بی تاب

 چو گلھايی که می لغزند بر آب
 پريشان شو بر امواج شرابم

 
 سياوش کسرايی
 1332سوم ارديبھشت 
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 خواسِت حرکت
 

 
 

د م دست می اگر بد بشنوم، حس آدمی به... چسبد ام به کام می اش بگويم اما زبان دوست دارم چيزی درباره. گيرم تپه می شود دل حرف رقص که می دھ
م نيست اين! نه"اند؛ نه تاب شنيدن دارم و نه توش گفتن که  اش را اشتباه گرفته که رفيق نيک دگی نيست،". طورھا ھ من درون زن رای  آخر رقص ب

مه ام به آرزوھای رقاصانه و حاال که ھنوز نتوانسته... يک ھجوم... شکل ديگری از آن است؛ يک پيشروی ل آن ام جا ده مث رايم ش شانم، ب ی عمل بپو
 .قدرھا ھم دور از دسترس نيست با اين تفاوت که رقص آن... دھد انگيز وسط زندگی عادی که به آن رنگ و بو می اتفاق رويايی و خيال

 . چيز در جھان ما، پوچ و بيھوده است شکی نيست که ھمه«
 در چنين روزگاری است که بايد جسورانه عمل کرد؛ 

 ».مان اضافه کنيم بايد کمی رويا به جھان
 رومن پوالنسکی

ه ن ھاپ تا باباکرمی، راک ی يک شوستاکوويچ گرفته تا ليبرتانگوی پيازوال، از ھيپ از والس ِ سوئيت جز شماره رول تا ديسکو يا تکنو، ھر چيزی ک
ن قانون(کنيد  تان بخواھد بلند می صدا را تا جايی که دل. گذاريد پخش شود يکی را می... تان بخواھد دل ی رقص، اي می، وقت شکل حرکت آد دترين  من
ا دل ، درھا را می)کند چه بوده، چقدر دلبخواھی دلبرانه پيدا می خواھد برسد به بُن آن می يا ھر ج د  که چشم چشم را ببين ايی  ا ج ور را ت د و ن ان بندي ت

 ...دھيد کنيد، و تن به موسيقی می بخواھد کم می
انه که سر می اول موج آرام و ريز روی گردن و سر و ش پايين می ھا،  ا کمر  ا ت د خورد از بازوھ ه دّوار می. آي رم ب سخير کمر ن ھا را ت د و زانو افت

ا موسيقی چپ و راست می! رقصيد داريد می! و يک، دو، سه... افتند ھا به تبع زانوھا راه می پنجه... کند می د ب ايين می. روي اال و پ ان را تن. شويد ب ت
تاق ھست را آن. شوند بسته می ھا نيم چشم. سپريد به موسيقی می دری می در و ديوار و ھر آنچه در ا که به ق د  د بين ان ذھن... شان نخوري ان تحت فرم ت

م می. افتد تان توی ريتم می ضربان قلب. چرخيد دور اتاق می... سه... دو... يک... تحت فرمان ريتم... آيد صدا در می وی ريت ان ت د پاھات موسيقی. افتن
 ....بايد صبر کنيد تا از دور بيافتد. ھا ممکن نيست پايين پريدن از آن به اين سادگی. ايد شود که به شيرينی گرفتارش آمده طناب که نه، تابی می

اند پوستی که با ضرب طبل خودش را به خدايش می مثل سياه. رقصد پوستی که دور آتش می مثل سرخ. ايد شما حاال يک رقاص شده ل رقاص. رس مث
نوز شايد بعدھا خودتان ھم باور نکنيد، اما با تکان دادن دستان... يی خاص خودتان*»مودرا«شود  تان می کاتاکالی، ھر حرکت تن ی ھ تان مثل مغروق
راھی... رقص يعنی راھی برای رھايی... رقصيد و اين يعنی آزادی شما داريد می. خواھد تان عاشق شدن می گفتيد چقدر دل اميدوار، شايد داشتيد می

 ...به رويا
توی دل... ورھا از قواعد تانگو و والس و چاچا ... با بدن نوشتن. ماند ھا می سوررئاليست» نگارش خودکار«اين رقص به  ن و بنشين  ذار ت ات و بگ
ن نداشت. شان را بکنند بازی موسيقی عشق رای گفت تی در آغوش... بگذار يادت بيايد رقص چرا و چگونه اختراع شد، آنجا که زبان حرفی ب ل وق مث

 .شود ات گرفتار آھنگ او می دھی و تن اش می ی روز را نشان ھای نگفته ات ساکتی و داری تمام حرف معشوق

 . وقتی کلمات نارسا ھستند به حرکت نياز است«
 ».ھا چيزی عميق در درون شماست ی تمام رقص شالوده

 مارتا گراھام

بود ترين برنامه حتی قبل ازينکه رسماً دانشجوی تئاتر بشوم، اصلی ا خوش. ام کار کردن روی رقص  ال، دل ب يروی خاص آن سن و س الی پرن ام خي
الی دنس گرفته تا قاسم ھا را ياد بگيرم؛ از فالمنکو و تانگو و والس و تپ توانم انواع رقص خواست تا می می ا اينکه... آبادی و لزگی و رقص کاتاک ب

الی شيفته د مثق نی ی ادبيات بودم، چندان برايم عجيب نبود که بخواھم روی صحنه به جای تکان دادن زبان چن د م ردن ام، از ھيکل چن ان ک رای بي ام ب
يانی نيست برای غربی کالم ھمه«که گفته بود " آرتو"ی  جمله. استفاده کنم چ امکان ب دون آن ھي می» چيز است و ب سرم زنگ  وی  تم زد و می ت دانس

گاه را از«اش که  برای رسيدن به آن حرف نی ناخودآ ه فشارھای روا د ک ه کن ان رخن ر قلب و روح او چن تئاتر بايد تماشاگر را به شدت برآشوبد و ب
ا وسيله نيست»ميان بردارد و تماشاگران را وادارد تا خود را چنان ببينند که واقعاً ھستند يانی نظرم را. ، کالم تنھ ين ھر امکان و روش ب رای ھم ب

دن ام بند می با تماشای چند دقيقه تانگو نفس. آمدم فھميدم، به وجد می ديدم و می ھرجا نقشی از يک مودرا می. کرد جلب می م پيچي ھا، و آمد از آن در ھ
د و می... رفت برای آن صالبت و شيدايی رقص فالمنکو ام می دل ته بودن انی ديگر است گف که رقص زب ين را  که می بسيار پيش از من ا دم  بينم، دي
 ...فھمم اين يعنی چه ديدم که می می

عاصی. ک. ساسان م

ی ھزارتو مجله

4

752 of 952



* 
چيزی درون شنوم يا ترانه ای از باخ می وقتی قطعه بدانم چرا،  که  د ام را می ای از موريسون، بدون اين ه ده. لرزان صدھا جمل ا و  ی غريب در سرم ھ
ا می توانم به کالم بگويم اندازند که نمی طنين می ان، ام ه سخن درآوردن آن... شان فھمم ش اتوانی در ب ن ن تن، اي ن نتوانس ه ام می چه در ذھن و اي د، ب آي
 . ی فھميدن است ترساندم از دور افتادن از تمدن؛ چرا که برايم امکان آزادانه ی آن موسيقی، نمی واسطه

 با تمام تن؛ چرا که نه؟... با جمله يا تصوير اگر نشد. شود داد شود فھميد انتقال ھم می حال چيزی را که می با اين
چيز ھمه. بينی اين گفتن و فقط گفتن کافی نيست زمانی می. ات دارم گويی دوست ات می به معشوق «گفت  افتم که می ياد حرف يکی از اساتيد تئاترم می

کرده را آزاد نمی چه در ذھن يابی که اين ھم تمام آن جايی درمی. دھی ات را نشان می کنی و در نگاه عشق ش می پس نگاه. نيست پا  د ات طوفان به  .کن
د بينی نه کالم، نه نگاه، نه بوسه، ھيچ رسد که می ای می و لحظه... اش بوسی می. کنی اش می پس نوازش ا. کدام توان بيان آن ھمه عشق را ندارن پس ب

 »...اش داری گويی دوست ات به او می تمام تن
ه ترين ھای بيان و بروز است و معمول رسد که گفتن و فقط گفتن ھرچند يکی از بھترين راه رسيد و می برای ھمين به نظرم می ترين ھم ی شان، اما بھ

له. کنيم مان را کنترل می مان، حرکات ما بيان. رويم فقط روی دو پا راه نمی. ما فقط يک مشت جانور سخنگو نيستيم. آنھا نيست يک جم ا  ظاھر ی به ب
به مخاطب می بی ان را  انيم ربط يا تکان دست يا سر منظورم به کسی بگوييم دوست می. رس تن  با  وانيم  يم از ت رت کن راز نف اه اب با نگ ا  يم ي اش دار

 ... ديگری
 مان بيان کنيم؟ شايد جھش بلندی به نظر برسد، اما انصاف بدھيم، چرا نتوانيم ھملت را با تن

 خواھم، با بازوانی گشوده در زمان و فضا،  من چنين انسانی می«
 . ھايش را به روی شکم دردمندش چليپا کرده باشد نه انسانی که دست

 ** ».برانگيز باشد ـ بايد حرکت برانگيز باشد رقصنده نبايد کارش احساس
 آلوين نيکالئيس

ره زده وسط خيابان. ی بعدی که قرار است پخش شود چيست ھام ھستند و درست به خاطر ندارم قطعه بلندگوھا توی گوش ام و ام؛ ابروھايم را به ھم گ
 ! ی بعدی برسم پيش از آنکه روزم تمام شود بايد زودتر به مرحله. روم تند و شايد حتی خشمگين راه می

ار  اما اين... يف؟ آبا؟ شايد ھر کدام از اينھا موريسون؟ باخ؟ گورجی... خواھد سر برسد ای می ی تازه شود و قطعه صدا چند لحظه قطع می Smoothب
رو می. شود ھا و جيغ گيتار شروع می اش با ضرب طبل سانتاناست که ناگھان سر و کله ه ف اال می. روم توی م ايم ب د و گوشه ابروھ ايم را ی لب رون ھ

...روم خورد و راه نمی بينم سرم با ضرب آھنگ تکان می آيم می به خودم که می. کنم فھمم چه می برای چند لحظه انگار نمی. کشند ھم با خود باال می
چه می کنم و در آخرين لحظه فکر می سريع خودم را جمع و جور می. گذارم رو را زير پا می با رقصی نرم پياده ام کنم  ن صدا تم ھان اي شد اگر ناگ

 ...گرفت شھر را می
ردم بھت ال م ده زده را می در خي يره ش م خ ه ھ ه ب د آرام. اند بينم ک ان شروع می بع د زن ان دادن بدن آرام لبخن ه تک د ب ان کنن ا حرکت اتومبيل... ش ا ب ھ

ان خيابان پرند، مردم دست ھم را می شان باال و پايين می رقصندگان ياھو کن د می گيرند و رقصان و ھ ا را بن ند ھ يان و خانم... آور ه آقا ا بل م... ھ من ھ
ردم در خيابان... يک رويا دارم ه م ا دست روزی ک ه ھ ه مرحل ر رسيدن ب ند و برقصند و نگران دي م را بگير ند ھای ھ اِه. ی بعدی نباش ا نگران نگ ي

 ...ديگری

 ای که در زندگی شخصی خود داريم،  ی عاطفی، جسمانی يا ذھنی ھرگونه بازدارنده«
 ».گيرند ی ما را می ھمان موانعی ھستند که جلوی بيان کامل آفريننده

 آنا ھلپرين

ھر دو. قاعده که شبيه يک مراسم آيينی است مند، که به گفتگو شبيه است، و رقص بی رقص منظم و قاعده: کم دو شکل دارد در ذھن من رقص دست
وگ. اند؛ اولی در طلب ارتباط گرفتن با ديگری و دومی در پی برقراری ارتباط با خود سعی در فراتر رفتن از خويش حتی مونول ا  يالوگ و ي يکی د

 .لوگ است و آن ديگری سولی

*          *          * 

Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the tip of the« 
»tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth 

Lolita - Vladimir Nabokov 
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ير را می. رقص از و در ھر جايی ممکن است آغاز شود اکوف کب ای ناب نده(خوانم  ھر بار اين سطر از لوليت ار خوا شايد نزديک صد ب ه  سطری ک
نرم و آرام. شوم خود می انگيزش از خود بی در برابر تانگوی حيرت!) ام بخوانم در واقع اين تنھا بخشی از لوليتاست که موفق شده... اش باشم حرکت 

"L" ،ھا"F" ھا و"M" ھا، مثل چند قدم اول، مثل گرم شدن رقص، و بعد در ھم پيچيدن جنون آميز"T"خود می... ھا ه  اھی ب ی آيم و می گ بينم پنھان
 ...ھستم" عطر خوش زن"در ) آل پاچينو(اش با رقص سرھنگ اسلِيد  مشغول مقايسه کردن

* 
 شود کلمات را رقصاند؟ اينکه آيا می... برايم شايد تالشی بود برای کشف رقص در تن کالم خودم» شعرتانگو«نوشتن 

 .رقص کلمات: کنم تاکيد می... گويم از رقصيدن با کلمات نمی

 شعرتانگو

 نويسم بعضی شعرھا را برای ھمه می
 "تو"بعضی را برای يک 
 بعضی برای خوِد تو
 اين را برای دِل تو

 نويسم ھا می که با کلماشقانه
 ام دلپَر ِ ياد تو گرفته برای چشَمفسونت و حاال که دل

 ذوق صدايت و تشنه
 ست گريبانگيرم شده اين حاال که چند روزی

 روزھام دوستم گرفته چقدر آرزوی ابديت دارد، چقدر خوشروزھای اين
 تو ام وقتی روبه دستی ھايت با ماتخيرگی و چانه ست با چشماحرف چه زيستخوشی خوب
 ام پيشه نقابی قدر رخ ام ھميشه که اين من پايانھراس بوده

 آوری تو  باری چه شوقی چه شوقی چو شوق
 کنند ات می رقصی ھايم سالومه که من

 ت خدمتی ھايم خوش که حرف
 ملکه امپراتريسی و غرب تو شرق

 تو پادشاِه ھرجا باشمی
 پيچانم فرمانبرم و اين جاده و فرماِن لغاِت به ھم می... دھی فرمان می

 سازم و شرماشوق شرماعشق می
 کنم وقت حرفآوازت شوقيدن می
 شوم وقت آنسونگاھی ماتيده می
 خورم که چفت تو باشم من پيچ می

 ات کنم به تن خندذوقی حرفدوزی می
 کنم ات شعربافی می راستی به پيشانی من راست

 کنم عينکحسودی می
 ات نشدم حريف نگاه
 نويسم شعرشير می

 کنم شجاعکالمی می
 شود تا تنگْ کنارت نشستن يادم می دل

 شوم يادتا زياد می
 کنم ات می شوم دورگردی ز باد می
 شوم که شعر دفتر می
 شوم به توخوانی شعر می

 شوم ذوقانه لبآوازت می
 ھا خياِل دستورکتاب بی

 شوم بر می توفرمان
 کنم سرايی می نوشاعرانه شعرآيلی
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 چسبم رقصانه چسبکالموار به شعراشقانه می پيچ
 نويسم کلماشقانه می

 ...تنھاتوخوان شعر
 خواھم روزھا می اين

 نويس باشم حاالحاالھا شعرآيلی
 ھرکه برای ھرکه نوشته
 نويسم اينھا را من برای تو می

 ...تونويس باشم من

 کنيد ھا را آزاد می ھنگامی که منابع درونی آدم«
 ».دھد خيلی دلپذير است ديدن آنچه رخ می

 مارتا گراھام

رای رقصاندن. قالب دارند. کلمات تن دارند... برای به رقص درآوردن کلمات ھم، به زعم من، بايد گوش به اين حرف گراھام داد د گذاشت ب شان باي
 ... بايد آزاد شوند از آنچه تنھا و تنھا قرار بوده ھميشه باشند. منفجر شوند، بر باد بروند و باز پيدا شوند و ذره ذره به ھم بچسبند

*          *          * 

 .چرا که از و در ھر جايی ممکن است آغاز شود... کشم سو سرک می سو و آن در جستجوی رقص به اين
چون رقصيدن برايم فقط روی صحنه... کنم بلد نيستم برقصم حال احساس نمی طور که دوست دارم رقصيدن را ياد بگيرم، با اين وقت نتوانستم آن ھيچ

و و شود رقصيد، وقتی رقص نه فقط يک شيوه ھرجايی و به ھر شکلی می. کند يا در يک مھمانی معنی پيدا نمی انی ن ه زب تن، ک ی خاص تکان دادن 
 ... رھا باشد

سالن نيست ھنگام رقص ممکن است تمام يک سالن بزرگ را زير پا بگذاريم، اما ھدف ا رقصيدن نمی! مان جايی رفتن يا اندازه گرفتن  ا ب يم م خواھ
ان ھای روزمره زدن مان، فراتر از قدم برد جايی فراتر از زندگی عادی به جای خاصی برويم يا برسيم و ھمين است که رقص را می ِ... م ن رقص آيي

 ".حرکت"خواسِت ... پرستش سرخوشانه زيستن است؛ آزادانه زيستن

 .وقتی کلمات نارسا ھستند، به حرکت نياز است«
 ».ھا چيزی عميق در درون شماست ی تمام رقص شالوده

 مارتا گراھام

*          *          * 

چيزی بنويسم...  توانم  برای ھزارتوی شھر و رقص ب يش از يک دغدغه. برايش گفتم که چقدر مھم است  چيزی ب رايم  اده شھر و رقص، ب ی ی س
سم نمی. کند گفتم ھمين ھم ھست که کار را برايم سخت می. روزانه ھستند م و چه بنوي حتی خودم را نگران. دانم از کجا شروع کن وانم  د نت ه نکن ام ک
که اين... ُمصر بود که حتماً يادداشتی بنويسم... راضی کنم رای موضوعاتی  ود ب وب ب ردن شکلی مطل دا ک مدام درگير پي ھم  م ذھن خودم  در براي ق

 ... اند مھم
ه دست! خب ن است ک رای ھمي ايد ب تم بگويم ش ط خواس م است فق بيه ھ ن دو يادداشت ش ه نظر خودم شکل اي رايم پرسه. کم ب د، آن ب زنی در ھرچن

 .ای که از راه برسد ای با ھر موسيقی ھای شھر بود و اين يکی رقصی آزاد در اتاقی شيشه خيابان
* 

ته موسيقی مدتی. ی پاھايم خواھم که بايستد روی پنجه می. گذارد کنار سرم سرش را می. اش گيرم در آغوش می...   را گرف اق را ف ه ات شروع... ست ک
دن نيست. کنيم به رقصيدن می دن و چرخي می... رقصی چنان ساده که به ظاھر چيزی بيش از چرخي ه خود  ه ھرچه در ذھن ب اده ک ان س ا چن پيچم ت

انگو... رسد ست که تانگو به آرام می کنم اين جايی سرانجام فکر می... مانم اش کنم، باز وا می بتوانم با کلمات توصيف يان ت نی پا ن يع ه... اي رقصی ک
 .خواھم تمام شود نمی

1386اسفند 

----------------------------- 
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*  Mudra) بان اشارات و حرکات است ترين جنبه يکی از مھم): در رقص کاتاکالی ن حرکات و اشارات رمزی،. ھای فن تئاتر در ھند، خلق ز اي
ار ی نخست، وضع و حالت دست مودراھا در وھله. مودرا نام دارند شه و يک ک ھاست و ھر وضع و حالت، نمودار يک واژه، يک شخص، يک اندي

 .است

ز" فقط"رقصنده نبايد کارش : نيز به آن اضافه کنم" ھم"و " فقط"دھم ھنگام يادآوری يا خواندن اين جمله، يک  شخصاً ترجيح می**  احساس برانگي
 .باشد" ھم"باشد ـ بايد حرکت برانگيز 

 سروش: ی مصطفی اسالميه؛ چاپ سوم؛ تھران  از استانيسالوسکی تا پيتر بروک؛ ترجمهتئاتر تجربی): 1382(اَِونز، جيمز  روزـ
 نمايش: ی جالل ستاری؛ چاپ اول؛ تھران  تئاتر رقصان ھند؛ ترجمهکاتاکالی): 1377(واتسيايان، کاپيال و دانيلو، آلن 

ی شرق خوانده بودم، اما متاسفانه در حال حاضر دسترسی به آن ام را قبالً در روزنامه ای که در آغاز يادداشت از پوالنسکی نقل کرده جمله: توضيح
 .تری در اختيارتان بگذارم توانم اطالعات دقيق متن ندارم و در نتيجه نمی
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 سه عشق
 

 
 

ودم،  زنانه بود مجلس،  يك جايي، يك شھرستاني، ه مي من ھنوز نامحرم نب يدند،  مي رقصيدند و ھلھل ينه كش د و خم و  ھا  س به شدت مي لرزاندن را 
 . مي ترسيدم از اين حركات نمي كردند،  شدند، نديده بودم تا آن زمان، مردھا راست مي

 
خانواده زد و ديگري روي ميز مي رقصيد، يكي روي نيمكت مدرسه ديمبولي دامبول مي ته باشد آن يكي  بعدھا فھميدم كه بايد  اوت از من داش اي متف

ه مي. رقصد كه مي م جرق تر، خوشي. زد خيلي ھيجان انگيز بود، دوست داشتم، يك ھيجان جديدي در درون به دف ان  يد، بردنم به غروب نكش م مان   ني
اي باور نمي كنم كه ظرف ده دقيقه چه گريه. ساعت جھنمي را سيخ كنار ديوار ايستاده بوديم تا باالخره آقاي مدير سرش را از روي كاغذھا بلند كرد

از  . استثنائن بخشيده شديم. كرد، ھيچ فكر اينجايش را نكرده بوديم خواست به پليس اطالع بدھد، خطر اعدام حتا تھديدمان مي مي. مان درآورد از ھمه
 .ي دار برگشته باشد، ھضم آن محاكمه خيلي برايم طول كشيد  حس محكوم به مرگي را داشتم كه از پاي چوبه دفتر كه بيرون آمدم،

 
اد در گوشه ھمه مرد بودند، طبقه تان دام ندنفر از دوس اال و چ ود ب مده ب سيم آ يك  ا  ه ب اي ي دوم در تاالر معروف شھر، صداي موزيك از بخش زنان

داقل دويست جفت چھارده سالم بود شايد، خيلي دلم مي-سيزده  . شلنگ تخته مي انداختند ردم، ح اه ك خواست اين تجربه را امتحان كنم، به اطراف نگ
راي.  ھم نبودم، چه رسد به رقص كرد، مرِد يك لحظه ايستادن جلو آن ھمه نگاه چشم داشت نگاھشان مي يد ب تم را كش ا خشونت دس ه ب اد ك رادر دام ب

 .داد ھا آزارم مي ھايي كه به سمتم برگشتند تا مدت  نگاه اي كه به آن چسبيده بودم ولو شدم وسط سالن، شب تلخي بود، خاطره رقصيدن، با صندلي
 

باور كردني نبود، دختر و پسرھاي غريبه و بي حجاب قاتي ھم نشسته بودند، موزيك بلند بود و دونفر آن! دبيرستاني بودم، با پسرعمويم رفتيم پارتي
د و. ي محفل نبودم ميانگين سن مھمانان زير ھجده سال بود و شايد من تنھا ھيجان زده. رقصيدند وسط مي نوبتي مي رقصيدند و بقيه دور نشسته بودن
كرد،! شان ي چراغھا روشن بود، ھمه زدند و ھمه دست مي ند  ان بل د كم من و پسرعمويم را ميزب سي مي آوردم،  نباي د مي شد،  ي ب م  خيل ايد ھ ثانيه ش

قيقه كمتر رقصيدم، حرارت سرم به گرماي جھنم نزديك مي شد، ار ش ودم و عرق از كن يق و  سرخ شده ب ه در چشم ِ دق اھم ك ود، نگ ته ب ھايم راه گرف
شد آرزو داشتم مي. بود" كاره پيروزي نيمه"احساسم اما . ترين صندلي نشستم تا از مھمانان افتاد ديگر تحمل نكردم، روي نزديك سه ي دو برانداز كننده

 .مثل بقيه بود، راحت بود
 
الي مي شد آدم ه. ھا خيلي بزرگتر به نظر مي رسيدند و يك پارچ پر از چيزي شبيه آب پرتقال دائم پر و خ ود ك ه گذشت ديگر كسي نب م ساعت ك ني

صيدم،. آن شب فھميدم كه آن آب پرتقال كم رنگ چه تاثير شگرفي در خوب شدن حال جمع دارد.  ھمه روي ھوا بودند نشسته باشد، ا رق ا من ھم حت  ب
ينه. آرش البته ا س م، چشمانش را ي اه كن ن را نگ يد زمي ازش را، چند دقيقه ھم دختر ميزبان با من رقصيد، نمي دانستم كه با بودم، ھاي ب ا  سردرگم   ام

م ھمه با اين وجود خدا خدا مي. حس خوبي بود جا ھ ايد چون آن ام شود، ش تر تم ه آن آھنگ زود ردم ك ود ك ا روشن ب ي. ي چراغھ شب خيل آرش آن 
ايين ي پاگرد طبقه اش پاشيد روي پنجره  رفتيم توي راه پله، آنچنان عق زد كه محتويات معده خورد، ھنوز مھماني تمام نشده بود كه حالش بد شد، .ي پ

 .خيلي زود فھميدم كه آب پرتقال كم رنگ مشكالتي ھم دارد، تازه سالھاي اول دانشگاھم بود
 

ي خوش تازه به زير و بم انواع آب پرتقال و چيزھاي ديگر درآمده بوديم و بعضي شب.  معمولن سه زوج ھفت نفر، –سرجمع مي شديم شش  ھا خيل
ا آب ي ما مي  از نسل قبل از ما و بھتر از ھمه جي كوچكترينمان بود،-دي. گذشت مي از است ت ال ني كم دانست كه چند درصد آب پرتق ال ِ  گ، پرتق  رن

ط ھا را كم مي چراغ. آورم حساب مي ام به ھاي زندگي ھنوز ھم آن دوران را جزو بھترين دوره. از كار در بيايد  "گيرا"خوش مزه و  اھي فق كرديم و گ
دا مي. مان بود سو ناظر خوشي چند شمع كم ده رقص در آن روزھا برايم مفھوم پي وام ش ه ت وه و معشوق ك ك و آبمي ود از موزي بي ب رد، رقص تركي ك

نده،. بودند با حركاتي آرام در فضا ندگي مي  رقصنده فضا تاريك بود اما بي نھايت ز تن ز ام  ا تم د، در سكون حتا مي ھا ب ا كردن رقصيدند، آن روزھ
 .براي اولين بار عاشق شدم

 
شد و خدا مي.  ھمان شب بھترين كانديدا براي تصاحب اين عنوان خواھد بود ،"فقط رقص"اگر بخواھم بگويم  داند چند مدل آب پرتقال آنجا سرو مي 
ه حساب مي اعتراف مي. حال من خوب بود ل مختلف آسماني ب ل رقصم كنم كه خيلي خوبتر از يك انسان زميني بودم و به دالي ان دالي به ھم دم و  آم

ين نگه مي نور كم نبود، اما عالي بود، فلشرھا احساس خلسه مي. آمد مي باالي زم سان را  تند دادند و رقص نورھا ان سكوي. داش يِك آن دي صداي موز
رد تر شنيده مي ساحلي تا يك كيلومتر آنطرف م آنسوتر مي ب پروت ھ ا آدم را از ھ وي دري ه. شد و ب د از آن شب تاريخي ھرگز ب ا بع ل ي ندارم قب ياد 

ان در اطرافم پرسه. دغدغه و سرشار از انرژي و در عين حال معصوم رقصيده باشم اينطور بي اط جھ دختركان زيباروي لبخند بر لب از اقصي نق

کيوان
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خواست، و دانم اوھم چيزي بجر رقص مي  اما بعيد مي سالي بزرگتر از من بود، 8پارتنرم شايد . خواستم زدند و من ھيچ چيز بجز يك پارتنر نمي مي
ذت يكي از بي تكلف... ھاي طلوع رقصيديم رقصيديم، تا دمدمه حال ل دگي ترين شب بخش ترين و درعين  ه دست. ام شد ھاي زن ي اراده ب ان ب ھايم آنچن
اب مي كردند و بدنم آنچنان بي اطراف حركت مي ير و دار از خودم تعجب مي كنترل ت اھي در آن گ ه گ ودم؟ خورد ك تعد ب در مس ردم، مگر من چق ك

يش  پسركي كه از مدت. دانم كه اينگونه نشد فارسي وجود داشت يا نه، اما مي دانم آيا امكاني براي پايان آن شب با سناريوي يك فيلم نمي ني دو(ھا پ يع
رھم زد خاطرخواه اين خانم شده بود، نزديكي  )سه روز قبل داد خمار. ھاي صبح طاقتش طاق شد و بساط رقصمان را ب ه آن بام د ب حتمن.. مي ارزي

 .ارزيد مي
 

كرده  وارد كه شدم ھرگز تصور نمي فرق  در  شد، چق ود كردم او ھم آنجا با ود! ب بل درش نب شاني از آن كودكي دو سال ق چ ن تم زمان و نمي. ھي دانس
دارد ي دلنشيني از اواخر نوجواني مكان چگونه ما را به آنجا كشيده، اما حواسم بود كه خاطره من ن ود و رقصيديم،. اش با  خاموش ب ا  مي از المپھ  ني

وز مي اواخر شب مھمان. كردم خطري احساس نمي ما ھن د و  شدم،. رقصيديم ھا كم كم مي رفتن زديكش  د از اين  احساس مي ن ردم بع د ك ه وقت باي ھم
ينه. بتوانم باالخره يكبار ھم كه شده ببوسمش اھم. ام صورتش را كنار كشيد و با كف دست كوبيد ميان س ھردو ب دند،  اب ش ه عقب پرت م ب م و روح .تن

ينه اشك به چشمانم آمد، مھلت نداد، دستم را گرفت و محكم به سمت خودش كشيد، د اول،  سينه به س از، چشمانش را دزدي تاديم ب م ايس د آھسته ي ھ  بع
م مي  اينبار تصميم گرفتم رھايش كنم، در آغوشم آھسته مي زير گردنم را بوسيد، ديگر را. رقصيد لغزيد، شايد ھ يديم ھم ايش را دور. بوس م پاھ د ھ بع

م... اي در شرف وقوع است فھميدم چه حادثه كمرم حلقه كرد و رقص كنان به عقب برگشت، موھايش به زمين كشيده مي شدند و من ھنوز نمي باز ھ
 .عاشق شدم

 
ود ناور ب ان. خدايا آخرين بار چقدر بزرگ شده بودم، ھنوز ھم تصور پيرمردي را از خودم دارم در مقابله با آنھمه انرژي كه در محيط ش ھردونفرم

خ زدگي تھديدشان مي بالغ، به شدت بالغ بوديم، يك مدل بيش رد  دوتا آدم بزرگ تمام عيار، دوتا آدم بزرگ كه خطر ي تيم،. ك راري نداش چ ق واقعن ھي
م  مدت تري در خودش داشت، خواستيم آن جشن بزرگ را خوش باشيم، باز ھم فلشرھا و نورھا بودند اما اين بار پارتنرم چيز جذاب فقط مي ود ھ ھا ب

دانم چرا، ھيچ نمي دانم چگونه، اما بوسيدمش و از شرمش و ھيجانش غرق در ھيچ نمي. شناختيم و احترامي عميق درميانمان حاكم بود ديگر را مي
ه در ترين معاشقه  عجيب اي به تن ديگري دست درازي كنيم، تمام آن شب را در بستري كوچك رقصيديم بي آن كه ذره. لذت شدم ود ك ي درد داري ب

. عاشق شده بودم...  خيلي آرام  و براي آخرين بار،  باز ھم،  ھمان روزھا بود به گمانم،. طول عمرم تجربه كرده بودم
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 رقص در نيمه ی ارديبھشت
 

 
 

 )برای پدر ِ پدرم( 
 

 لک لک ھای موقر سپيد
 

 ايستاده به خواب رفتند
 

 آن گاه که تو
 

 از خانه تا گورستان
 

 با شانه ھای شکسته ات
 

 بر دست ھای خميده ی سنگينمان
 

چرخ می زدی 

مريم مؤمنی
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 جادوگری در سوراخ سوزن
 

 
 

کنند بين معنای کلمه شناسند و سعی می ھا ھست، برای ھر حرف معنايی می ای نوعی روش جادوگرانه برای معنا کردن واژه ھای خاورميانه در تمدن
ای است؟ خرد کھن است؟ تصادف است؟ کالشی است؟ کشف حقيقت بازی است؟ رسم قبيله. اش ارتباطی برقرار کنند دھنده و معنای حروف تشکيل
 .داند ھيچ کس نمی. دانی تو ھم نمی. دانم پنھان است؟ من نمی

 
 .طبيعتا به معناھای ديگری مثل ابتدا، آغاز، رئيس، سرکرده و فکر ھم مرتبط است. يعنی سر» رش«يا در واقع » ر«

 
اممکن است و در يک ضرب. »سّم الخياط«گويند  ھمان که در عربی بھش می. يعنی سوراخ سوزن» قـُف«يا » ق« المثل ھم ھست که کنايه از کار ن

در دو. ؛ يعنی مگر اين که شتر از سوراخ سوزن رد شود»حتی يلج الجمل في سّم الخياط«روايت عربيش اين است که . ھای سامی رايج است زبان
 .کنايه از دقت و ريزی و سختی و تنگی است» ق«خالصه . کتاب آسمانی ھم اين مثل آمده، قرآن و انجيل

 
رفتن«. اند شصت گفته ھمان که زمانی در فارسی بھش می. يعنی قالب ماھيگيری» صاد«اما لعبتی است؛ » ص« شنيده» ماھی به شصت گ ايد  را ش

 .باشی
 

داختن. حاال رقص ه دام ان رای ب ار فکری ظريف است ب اه يک ک ين نگ ينی حرکت می. رقص در ا ا چرخش نش ا گردش ھ ا مالحت ھ ا خشونت ھ ھا ھ
 .کنی تا به دام بيندازی ھا را طراحی می ھا دلبری زيبايی

 
 .بگذريم

 
.ھا ھست، آخرين بار در کدام فيلم اين واژه برايت ملموس شد؟ به ھمان مراجعه کن در تمدن امروزی نوعی روش جادوگرانه برای معنا کردن واژه

»Dirty Pretty Things «ای؟  را ديده»Audrey Tautou «ازی می ن در اين فيلم نقش يک دختر ترک را ب ه و عشقش اي دن گريخت ه لن ه ب د ک کن
رد شکم طبيعی است که مثل يک سوسيس خوب سرخ. يک دختر زيبا و تنھای شرقی. است که به اياالت متحد مھاجرت کند ده چنگال ھر م چرانی ش

يف و غيربھداشتی و –اش را بدھد  کليه. در عين حال پيشنھادھای ديگری ھم ھست. را سمت خودش بکشد نه در يک بيمارستان که در يک جای کث
ليم می. و مدارک تميز جديد مناسب برای مھاجرت بگيرد –غيرقانونی  نھاد تس ين پيش ه ا سحرآميز در. شود بعد از يک شبه تجاوز، خسته، ب واری  ن

 audrey.png.رقصد رحمانه، القيد، دردمند، باشکوه، تنھا، و گيج می گذارد، و بی اش می ضبط صوت قراضه
 

رقص برای من آخرين سالح من است؛ آخرين سالح زن. رقص برای من آخرين سالح انسان تنھا است. رقص برای من چيزی از اين دست است
 .است

 
 .بگذريم

 
اگر غم لشکر انگيزد چه توان کرد؟ جز اين که نرم نرم و بی قصد و بی ھوا برقصی برقصی برقصی تا آن که يا تو از پا دربيايی در عين خوشی يا

 .غم از پا در بيايد و تو بمانی رقصان
 

ان بازی به دام ه بيا باز  رديم ھای جادوگران ين؛ می. ی شرقی برگ تی می. شود قصر رقص را از درون بب ی رقصی حس نمی وق اخ جادوي نی در ک ک
خودت ھستی؟ 

مستعارنما
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 ستايش ھوا
 

 
 

 

  

 ترين لمِس خاک سبک
 نوازِش ھوا
 ،ھای حيات ستايش نُت

 ترين استخوانھايم با نرم
 

 شويد و موسيقی جانم را می
 

 ھای سبک با گام
 شوم ھوايی می

 "تو"با يک 
 درخشش نگاھی

 پيش از آنکه حيات بر من خيره شود
 

 ،ھمپا رقِص بی
 :خواراِن دور آتش است لذت ماليخوليايِی آدم

 ی حيات مسِخ معجزه
 ھای عشق مسخ ورق: ام ولی"تو"رقصيدن با 

 آنکه رو شوند پيش از
 که باورم کنی بيش از آن

نگين
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 ام چه خود باور داشته بيش از آن
 

 تر سبک
 تر سبک
 !تر و نرم
 روند کجا نمی ھا ھيچ اين گام

 ...آيند ھا ھرگز نمی گام نيم
 چرخند می
 چرخند می

 آويزند ھای زمان می ھای مرده از شاخه و نُت
 

 بچرخ
 !روی بگردان

 ! ھوايِی من،برقص
 موسيقی ھنوز ھست

 ...داند که رقص می و آن
 ھايی چنين سبک و گام
 روند چنان شادمانه می که آن

 #کنی ھنوز زنده بمانی  که ھوس می
 

 ٨٧ھای بھار  اول/ الف نقطه
 

....................... 
 
ا ھراس می/ با نوزايی خاک خواھی رفت/ آيی تو با برف می: # ی تو ب ا گام/ آي اد خواھی رفت ب ان ش ايی چن عزم زيستن می/ ھ و  ه آدمی از ن د ک کن
 ) اميلی ديکنسون(
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 ضربان قلب زمين در سينه من: ِسما َچِکه
 

 
 

 . رقص محلی مازندران است) Chakkeh-Sema(چکه سما
ردان مجری آن که م داقل آن بخشی  ا ح ه ي ی مردان بعد از انقالب که ھنر رقص را جزو گناھان و رسمی مذموم انگاشتند، بسياری از رقصھای محل

ن چه من ديده رقصند اما بر اساس آن ھرچند مردان مازندرانی ھم چکه سما می. اما رقصھای محلی زنانه بسيار مظلوم واقع شدند. بودند حفظ شد ام اي
ام، نمی دانم داستانش چيست، از کجا آمده و آن قديمھا چطور اجرا ھيچ سند مکتوبی درباره تاريخچه اين رقص پيدا نکرده. است رقص به شدت زنانه

 .ام را تعريف کنم باره نيست، می خواھم تنھا آنچه ديده قصدم ھم نوشتن دراين. شده است می
م روی. رفتيم، ساز اين رقص تشت مسی يا رويی بود آن وقتھا که کوچک بودم و برای عروسی به روستا می ن را ھ نده وردستی مالمي معموالً نواز

د تشت می دتر کن ا صدايش را بلن داخت ت و می. ان ه می دو زان ايش تکي ه پ م می نشست و تشت را ب ر آن ضرب داد خ د روی سازش و دو دستی ب ش
يد صدای آن تشت کنند، از من اگر می آيند و با آالت موسيقی روز اين آھنگ را اجرا می  می نوازنده ای  حاال اما در روستاھا ھم دسته. گرفت می پرس

 .کشد ھرچند در کودکی انگار ھمه چيز چيز ديگری بود و اين اصل مکرر زندگی آخرش يک روز مرا می. مسی چيز ديگری بود
نويد ناخود ه بش ه، آھنگ را ک ا ن يد ي ده باش ن رقص را دي ه حال اي ا ب م نيست اصال ت يد، مھ ا باش م نيست اھل کج ان تکان مھ اه چيزی در وجودت آگ

 .اش ھمين است و ھمه. خواھد با ضرب آھنگ تکان تکان بدھيد خودتان را خورد و دلتان می می
 . آيند با اين آھنگ زنان وسط ميدان می

شود از تاريکی ای که خودش را می ھايتان جوانه ايی است که در دل زمين ثابت مانده، و پاشنه ھايتان دانه فرض کنيد پنجه کوبد به سطح خاک تا آزاد 
ه می. لرزاند ھا تمام اندام را می اين حرکت مدام پاشنه. اعماق، برسد به نور ل از اين رو است ک دری، مث ثل رقص بن ه است، م ن رقص زنان ويم اي گ

ا ھمراه. کند، درک کند طور که زن احساس می ھا را آن کنم اين لرزه فيزيک بدن مرد طوری است که من فکر نمی. رقص عربی ن تکانھ با ساز و اي  
در چکه. اصال چکه در زبان مازندرانی يعنی دست زدن که خصوصيات متمايز اين رقص است. آن چيزی که از ھمه مھمتر است دست زدن است

 .رقصد زن با آھنگ تن خود می. شوند سما نوا و رقصنده يکی می
د فرقی نمی توانيد پاشنه می يد ھا را باال و پايين کنيد يا به چپ و راست تکان دھي ا ھر تکان بلرزان ان را ب ام وجودت د تم ن است بتواني م اي د، مھ ا. کن ب
 . شوند رقصند انگار از ھرچه غير آن لحظه فارغ می ای که می که زنان روستايی در مازندران به شدت اعتقادات دينی دارند، لحظه اين

ين رقص نوعی تقديس. مطمئنم اين رقص بايد تاريخچه بسيار کھنی داشته باشد و چه قدرتمند بوده که خودش را تا اينجا کشانده است ه چشم من ا ب
ه جلو خم می کند چه سن و سالی داشته باشند وقتی می زنان فرق نمی. زنانگی و باروری است شان را ب ا حرکت دامن دور رقصند کمی خود د ت کنن

زان می يدی آوي ينه لباسھايشان کل ينه کپلشان بيشتر به چشم بيايد، يا خاطرم ھست قديمترھا به سرس لرزش س د،  د، حرکت کلي شان کردن ھا را بيشتر ن
 . کنم اين رقص نوعی تقديس اندامھای زنانه است به خاطرھمين حرکات خاص است که فکرمی. داد می

ن اين اخمھايش را می. آورد برای زن سنتی مازندرانی اين رقص بسيار جدی است انگار مراسمی آيينی به جا می م و در عي ه روی کشد درھ ه رو ب ک
ظ می ھمرقصش ايستاده، ھماھنگ با او می د رقصد، فرديت خود را حف يم ھمان. کن مان باش ه ماست؛ خود ای ھم نی آنچه روي باھميم يع که  در  ن. ق اي

 .رقص تمرين تحقق اين روياست
ارغ ھرچند اين رقص مختص زنان نيست و مردھا ھم به ھمين شکل می ما ف ند ش رقصند اما مطمئن باشيد اگر زن و مردی وسط ميدان به رقص باش

 .مانيد که زن باشيد يا مرد، به آن زن خيره می از اين
کنی چرخد که فکرمی شود، انگار پوستت نازک شده باشد و خون داغ در رگھايت چنان تند می رقصی آن وسط دنيا، دنيای ديگری می برای تو که می

يرد اکنون به ھر چه دست بزنی گر می جه. گ دن پن ن ھا انگار وصلتی می ثابت مان و و زمي ين ت ياوری، حس. شود ب کم اگر ن ه برقصی،  ی ک طوالن
تودنی،  پاھايت نيست، انگار چيزی از دل زمين تو را می کنی اين تکانھا از حرکت پاشنه می لرزاند و تو را با خودت، زنی که ھستی کامل، زيبا و س

ر خودش می. کند تو را زن می. کند يکی می دام طوالنی که برقصی، کم اگر نياوری، زمين انگار وزن بودنت را ب ين حرکت م ايد اصال ا ذيرد، ش پ
ا باشد آورد، اصال کسی چه می کند، با تو به رقص در می پاھا زمين را ھم بيدار می داند شايد باروری سرزمين ھميشه سبز من زاده ھمين کوبش پاھ

 .زند تا او را وادار به زايش کند انگار جنينی که به رحم مادرش لگد می. کند که بيدارش می
 .کنی ات حس می ايستی، اگر طوالنی رقصيده باشی، اگرکم نياورده باشی، شک ندارم ضربان قلب زمين را در سينه وقتی می
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 يک رقص با خود خدا... ھا دوردست
 

 
 

به من. من و تو فقط يک شب زير ستاره ھا با ھم رقصيديم ه به. من شرمگين به زمين خيره شده بودم و تو  اھم را ک م نگ ی در ھ دست آوردی طوالن
دتر طبل. ھا ھا خيره شدی و من ھم به دنبال تو به دوردست خيره شديم و بعد تو به دوردست دتر تن د تن د و بع پش افتادن ه می. ھا آھسته آھسته به ت تران

تو. ريتم ھم را يافتيم. و ناگھان اتفاق افتاد. من در جستجوی ريتم تو و تو در جستجوی ريتم من. سوخت تو  نه  ودم و  من من ب ده. ولی ديگر نه  ا ش م
ه می. بود چيزی فراتر از من و تو بوديم. رقصيديم ما ديگر فقط با ھم نبود ک ده  به رقص درآم مام ھستی  ا ت يم. انگار ب ھم رفت ا  ا تالطم. و ب م ت رفتي

م از خستگی روی شانه... و آنگاه. ھای سکوت گم شديم در دشت. عبور، تا ميان ابرھای سر در گم ھای بی ھا، تا دل کوھستان موجھای اقيانوس ھای ھ
 .آخر با خود خدا بود که رقصيده بوديم. افتاديم

آذين
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 توانم برقصم من نمی
 

 
 

 مشاوِر عزيِز مجلّه،
تا حال، دوست دارم برايتان از دشواری عجيبی که چند سالی با اين. ممکن است مشکل من به نظرتان مسخره بيايد ده، بنويسم  ست دست به گريبانم ش

 . تر شوم طور آسوده دسِت کم اين
 

ه ضرباھنگِ موسيقی . ام تر از ھميشه ام و حاال به ھنگاِم جوانی درمانده در کودکی رقص نياموخته. توانم برقصم من نمی ه ب انی و –گاھی ک ه پنھ البتّ
ا  ی –در خف الش م لنگ ت يزی نيست مگر ش انم، حاصْل در نظرم چ دنم را ھماھنگ بجنب اموزون و بی تخته کنم ب ترھا . ريخت انداختنی ن الً –پيش مث

شنا می ھا شاگرِد اّول کالس وقت آن. کردم ابداً به اين چيزھا فکر ھم نمی. اصالً رقص برايم مھم نبود –سال قبل  پانزده ده ه  ردم مان بودم؛ بھتر از ھم ک
مان می طوری –آمدم  زِن اصلی تيم به حساب می ھای دوستانه، گل و در فوتبال ی من تيم ه. باخت که ب اال، ھم ا ح ّت و ی اين اّم ار، اھمي ا انگار اعتب ھ

ه. توانستم مثل ديگران برقصم گرفتند و در عوض می ھايم را می کنم کاش تمام توانايی به ھمين خاطر، آرزو می. اند شان را از دست داده ارزش ی ھم
نا می يا با دخترھا در ھمين رقص. رقصند دخترھاشان می ھا، با دوست ھا و ميھمانی ھايم در پارتی سن و سال ھم ا. شوند ھا آش ودم تنھ ا مجبور ب من اّم

ه، خواھِش دوستان و ديگران  ھا شرکت کنم و آن در ميھمانی عذر و بھان ھزار  ا  م ب ا ھ ارو  –ج ژه دخترھای زيب ه وي ا را بی –ب ذارم و تنھ پاسخ بگ
 .ی ميداِن رقصی شورانگيز باشم زده تماشاچی فلک

 
ود . آمد ديدم و خوشم می ھا می چند بار پيش آمده بود که دختری را در ميھمانی ا دانشگاه  –ھرجای ديگری ب ان ي ه می –در خياب ھا را ب تم دِل آن توانس

م و. ھا کامالً ناتوان بودم ولی در ميھمانی. آسانی به دست بياورم م گفتي ا ھ ی ب مده، کلّ اّولين بار که در ميھمانی احساس کردم دختری از من خوشش آ
ان را می اّما چه فايده؟ درست وقتی که بايد بيشتر با ھم آشنا می. خنديديم حرِف دلم ديم و  اِن رقص فرارسيد ش د از اين. گفتيم، زم به دختر بع د  ه دي ک

ا کس ديگری برقصد که برای خوش ای نيافت جز اين کنم، چاره رقص دعوتش نمی د می. گذراندن ب با چشمان الب تی  اک است وق در دردن چه ق د  داني
ار. شود تر می پای رقصش ھر لحظه عميق ی دختر محبوبم و ھم ديدم که رابطه خودم می ت تکرار شد و ھر ب ن موقعيّ در طول اين چند سال بارھا اي

ردم. خواست موھايم را دانه دانه بکنم شدم، دلم می ھربار ھم که با چنين وضعيّتی مواجه می. بيشتر از پيش آزرده شدم ھرچند بعدتر، با خودم فکر ک
يد مان کم ھای بعد وقتی به ميھمانی برويم و پيشنھاِد رقصيدنش را رد کنم، دوستی بار با يکی دوست شدم؛ دفعه گيرم اين د پاش که. کم خواھ ند  تی ببي وق

امربوط می کنم به کمک کردن به صاحبخانه؛ يا به بھانه دليل شروع می خود و بی کنم؛ يا بی درست در زماِن رقص، خودم را جايی پنھان می م ای ن زن
سايه. من شگردھای زيادی برای پنھان کردِن نقصم بلد بودم. بيرون، مطمئناً با من نخواھد ماند ر  دگی زي دارد اّما زن ّذتی ن االخره. ی وحشت ھيچ ل ب

ی: کردم ھا چه رنج مضاعفی را تحّمل می به اين ترتيب، اميدوارم بتوانيد درک کنيد که در ميھمانی. رفتم روزی لو می ه درست وقت ود ک ن ب ديش اي ب
 .ساخت ندانستِن رقص برايم نقصی بود که به شّدت منزويم می. بُردم نھايت رنج می کردند، من بی بردند و ِکيف می ھمه داشتند حسابی لّذت می

 
د. انديشيد دانم به چه می می ادم بدھ شتم از کسی بخواھم رقص ي ی جرأتش را ندا ودم؛ ول رده ب ن موضوع فکر ک ه اي دبار ب د چن .حقيقتش را بخواھي
ه. ھای تنھايی ديدمش را پيدا کردم و در ساعت» ُخرداديان«باِر اّول فيلِم آموزش رقص . ام کنند ترسيدم مسخره می توانم حرف يش از  م ب ود اّما فيل .ای ب

ردِک عشوه. کردم بتوانم با ديدِن آن چيزی بياموزم حتّا تصّور نمی رمش بيشتر حرصم را در می م دِن ن با آن ب ين ای  سم را از ب ه نف اد ب آورد و اعتم
رد می تی اين. بُ تی بي وق االخره از دوس يدم، ب ه نرس ه نتيج اده طوری ب ه س ديھيّات را ب ا ب تم ت ان و صميمی و رازدار، خواس ت مھرب ترين شکل نھاي

د. ھا محروم نکنم رقصم، دسِت پايين خودم را از ميھمانی ای نمی ی ھمان دوسِت شفيق اگر حرفه تا به گفته –آموزش دھد  ق نش م موفّ ا آن دوست ھ اّم
گدکردن می اين حرکاِت ِسفت و ُخشک و بی«که دسِت آخر، به شوخی اّما با زخِم زبانی گزنده گفت  و بدتر اين ِل ل ه درِد گ ط ب ده فق و را. خوَرد قاع ت

ا نمی حرکاِت پاھايم با ھم، دستانم با يکديگر و نھايتاً دست. دانستم کردم؟ رقص نمی چه می. »چه به رقصيدن؟ ا پاھ ه ھا را ب م؛ چ تم ھماھنگ کن توانس
به کردم برقصم، در می وقتی مذبوحانه تالش می. ند ديدم که مھم گفتند و می که می –برسد به کمر و گردن  بدنم غري با  به غايت  ه  افتم ک احساسم،. ام ي

ی نمی دلم می. احساِس کسی بود که به تازگی فلج شده تم خواست تکان بخورم، ول بود. توانس دن از آِن من ن ن ب نابودم. انگار اي ی ذّره ذّره  درِد عميق
ابقه باور نمی: کرد می اِن مس ه خط پاي را ب ه م ر از ھم شنا می کردم بدنم ھمان بدنی باشد که ھميشه گوش به فرمانم بود و زودت اند ی  ام ھمان. رس پاھ

را از مان می ی کوچه ھا را به دروازه ترين گل پاھايی نبودند که ماھرانه انی م ه زم مانی ک رساندند و فکرم ھمان فکِر خاّلِق ھوشمند ھميشگی نبود؛ ھ
اه می. يافتم خواستم برقصم تنم را غريبه می کردم و وقتی می ھا را درک نمی نافرمانی آن. ساخت ديگران متمايز می ه خودم نگ ه ب ردم، جلوی آينه ک ک

ام می. آوردم چه شده سر در نمی ودم اويی که در آينه آن حرکاِت زننده و غريب را انج م و ضرباھنگ را. داد، من نب م ريت د؛ در درون ه خطا نروي ب
که حتّا بيش از ديگران از –فھمم چطور و چرا اين ذھن و بدن  اّما نمی. نيستم» کِر موسيقيايی«ھا  فھمم؛ مشکِل فيزيولوژيکی ندارم و مثِل بعضی می

 .کنند يا از ريتِم موزيک فرمانبرداری نمی» من«از  –برند  موسيقی لّذت می
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 مشاوِر عزيز، سنگِ صبور،

که در –ای را  بازارآمده به بار وقتی سراغ موسيقی تازه ھمين چند وقِت پبش يک. اندک از دست دادم نه تنھا اعتمادم را به خود که به دوستانم ھم اندک
دا ازش نگذرد  –گرفتم، ھمان دوسِت شفيقی که قبلتر يادش کردم  –ھا شنيده بودم  يکی از پارتی ه گفت  –خ ه طعن ع و ب ه می«در جم نی ک خواھی اي

ای را در دلم زنده شده کاِر شناخته پاسِخ آن دوسِت پيشتر رازدار و صميمی، حس جنايت. »تو برو شجريان گوش کن. موسيقی مخصوص رقص است
رو –دررفته  ازبناگوش قدر که آن قاتِل سبيل ھمان. را کرايه کند» حسنی نگو يه دسته گل«ی محلّه رفته تا کتاِب  کرد که به کتابخانه که برای خودش ب

ردم در آن حالْت احساِس خواری می –و بيايی دارد  ت ک تش گرفت. کند، من احساس مسخرگی و خفّ ين، خارج از ميھمانی. روحم آ ل از ا ا در قب ھ
بروی جوخه جمِع دوستانم کامالً راحت بودم؛ ولی آن لحظه يک ه رو تانه ک تاده ی آتش نگاه دفعه حس کردم نه در محفلی دوس ده ايس ايی تحقيرکنن .ام ھ

خودم حرف زده. دھد آگاھی از موقعيِّت پَستم در گروه دوستان است آنچه آزارم می ه پسر –ام  خيلی با  ول! ک ا قب ّتی دارد؟؛ اّم چه اھمي رقص اصالً 
م توانم به ھيچ کنيد که در برابر بعضی افکار و احساسات آزارنده نمی شديدم. وجه مقاومت کن چاِر اضطراِب  قتی کسی. من د من اضطراب دارم و

دتر از اضطراب، حسادت است. ست پا ی فالنی ميھمانی و بزن و بکوب به گويد اين آخر ھفته خانه می يد ھيچ. ب وقت آدِم حسودی راستش را بخواھ
به من حسادت می ام؛ ولی چون ھميشه ديگران بوده کنم شايد بوده اين روزھا اّما فکر می. ام نبوده جالی نمی اند که  د، م ادتم را کشف کردن ا حس افتم ت ي
ِل زنند و به مردِک عشوه ام را درست جلوی چشمانم قاپ می به دوستانم که دختراِن مورد عالقه: بگذاريد اعتراف کنم که به شّدت حسودم. کنم ای داخ

به خودشان اجازه می ترس از اين. از اضطراب و حسادت بدتْر ترس است. کنم ويدئو، حسادت می ن که ديگران  ه من توھي به خاطر نقصم، ب د  دھن
 . من در حضور ديگران، امنيّت ندارم.  ناامنی کنم باعث شده به شّدت احساسِ  –اضطراب، حسادت و ترس  –ھا روی ھم  ی اين ھمه. کنند
 

 مشاوِر عزيز،
ه نم ھم ه روی من بسته به من حق بدھيد در اين شرايط فکر ک ا ب دگی می. ست ی درھ اامن زن ايی ن ايه من در دني ِر س ن. ی وحشت کنم؛ زي من در بي

ما کمی آسوده گمان می. کنم دوستانم ھم احساس امنيّت نمی رای ش ا اين کردم با نوشتن ب شد تر خواھم شد؛ اّم حاال ديگر. طور ن يد  راستش را بخواھ
ه دانم دفعه نمی ستم انداخت ه د ط می. ی بعدی که به خاطر نقصم مورد اھانت و تمسخر قرار بگيرم، خودم را خواھم کشت يا اويی را ک بار فق ن  دانم اي
 . کار نخواھم نشست بی
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 يکی از ھزار
 

 
 

يش آرام و متين گام برمی. گذشت رنگ از بازار می حبری* و ْکلغی*  بود که مردی با قنطوره خورشيد به قلب آسمان رسيده ر پا ن را زي داشت و زمي
از مرد دست. »برقص«ايستاد و گوش سپرد، بانگ دوباره برآمد که . »برقص«ی بازار که رسيد بانگی برآمد که  به ميانه. کرد نوازش می ھايش را ب

مرد می» برقص«شد که  نوا بلندتر می. به آسمان نگاه کرد و چون گردش افالک به دور خود چرخيد. کرد بازش آسمان را در دست. رقصيد و  ھای 
گ، آن ضرب، حقيقت. ماند ھايش از اشک بازنمی شد و چشم تر می سيمايش ھر لحظه برافروخته. زد داد و چرخ می جا می گويی آن موسيقی، آن آھن

بر او می گويی قصه. شد ھستی بود که بر قامت او دوخته می ود و  ان ب ه درون ساز پنھ ام ک به انج د ی او بود از اول تا  رد را چون عشقی. خواندن م
شيفته،. پی ِ مطرب. گشت ريخت و پی ِ نوا می چرخيد و اشک می می. باشد از حقيقت ِ آھنگ، توان ايستادن نداشت فراگرفته پی ِ ھمان که او را چنان 

نه مطرب را توان ِ ايستادن بود نه. ھا ی چرخ ی اصوات؛ ميانه ھا؛ ميانه ی ضرب ميانه در حقيقت مکتوم ِ. ی جمله جھان بود در نانوشته مجذوب ساخته
ه. جا که شروع شد و پايان نيز در بطن اوست ھمان. ھمان عظمت. ھمان نقطه. شود جا که تمام می ھمان. عالم گودی بود منزل ِ آخر ِ. رقاص ان ک ھم

ود و مطرب. او بود و آدم بود و رقص بود. ی ناديده را ور شود و گم کند اسم ِ ناگفته زاد زمان را که بزايد آدم را؛ که در آن غوطه ود و آسمان ب او ب
ه آسمان دست نه گود قصد دل. ی ثقل جھان بود او بود و گودی بود که نقطه. بود ه ساز ھا را پس می کندن داشت از رقاص، ن عجيب شوری. داد؛ ن

ته می. بود از جنس آسمان ھفتم نوا را مرد را از اول و آخر خبر نبود و ساز ندانس ه. نواخت آن  بود و ھم رده  ه ھر دو را مبھوت ک ود ک اش رازی ب
و يکی از ھزار دانست که خالق ِ آن شور، معشوقی بود که عاشق را. نواخت ھا را می ھای پنھانی آھنگ بود که دست اش قصه ھمه. مردم را مدھوش

 .ھا رقصاند؛ ايستاده آن اطراف، به تماشای گود و ساز و آسمان و دست به ضرب عشق می
 .الدين محمد بلخی کرد در آن حال موالنا جالل اش می الدين زرکوب بود و آن ديگری که فلک بندگی آن يکی، ھمان مطرب صالح

 
------ 

 .نوعی لباس که دامنش کوتاه است و بند بسيار دارد: قنطوره
 عمامه: کلغ

داالِن دل

ی ھزارتو مجله

19

767 of 952



 

 انتھای رقص ستارگان چون بارش بی
 

 
 

و و زندگی. ماند مثل سنگی قديمی و صيقلی در کف رودخانه می. قاصدکی نيست که با نسيم دوری تو پرواز کند. آرزوی تو ھنوز در دلم ھست ياد ت
شيرين دست تی بس  ه قراب دون ديگری ممکن نيست يافته من ب دگی ب ی زن که گوي ن دلتنگی. اند  دا در و اي و، شرحی ج ستان ت رای د م ب دام دل ھای م

ه آن غربت ھای بی تواند ياد دستانت را از من بگيرد، نه اين جاده ھای لعنتی نمی ھا و نه اين فاصله نه اين دوری. طلبد ای اندوھگين می مرثيه ا و ن انتھ
 .لعنتی حتا

 
ر ات در قلبم تازه است و نرمش ابرگونه ھای کودکانه ياد خنده. ات در دلم پھن است دام غم شيرين نوز در چشمم ت ن، ھ صدای م ه روی  ی چشمانت ب

شکوفه. روزھای بی تو چون آسمان بدون ستاره چيزی کم دارد. شود می ا  د ب ھم می اما بھار که بياي تو  ی ھا،  ه. آي ه صدای چھچھ و ک ھای ی پرستو ت
 .دھد ات در خانه شکوفه می ھای زود بھاری، با بھار، دوباره خنده مھاجری در صبح

 
ه شکوفه ار، ن ن روزھای آغاز بھ ه نه اي ر نمی ھا و جوان تو را پ خالی  بز، وسعت  د ھای س ودی و جای يکی از سين. کن م ھا در ھفت کاش ب سين دل

فيروزه. ھای تودرتوی دلم ھزارباره تکرار شود  مانم تا باز صدايت در داالن منتظر می. نشستی می ه  و ک د خاطره ت ر طاق بلن ه ای ب و ک ه، ت ھای کھن
ارش کننده ی بودن من، تو که رازی مگو ھستی ھنوز، در روزھای مکرر و کسل ی تيره درخشش خورشيدی بر برکه تانی؛ يک شب چون ب ی زمس

. انتھای رقص ستارگان در آسمان تنھا، بر قلب من فرود خواھی آمد بی

سرزمين رويايی
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 رقصی بر خيابان يک طرفه والتر بنيامين
 

 
 
 
 

م جست و. تقريبا ھم قد بودند . يك دفعه برگشت و با آرنج كوبيد به صورتش مرد افتاد و حتي به نظر نمی رسيد كه آخي ھم گفته باشه اون ديگري ھ
و بي... ديدم كه روي دستانش ھم راه رفت جل الخالق. خيابان يك طرفه بود. خيزكنان دويد اون طرف خيابان ھم يکھ د  ياده بع كف پ اد  رو و ھوش افت

 .ديگه جم نخورد
 

..... 
 

شه اھد ا درست تا يك ربع بعد که شخصی كاله به سر از كنار مرد اول رد شد، من از ترس به در شي ات را ش ين اتفاق ام ا بيده، و تم تاب چس ي شھر ك
اب. اي مي خورد م يخ كرده بود و از شدت ھيجان به درب شيشه نوك بيني. بودم با دستھای يخ كرده و نوك انگشتھای خواب رفته ديگر به سنگيني كت

ار اون. قطوري كه خريده بودم، فکر نمی کردم د و كن دمي عقب آم باره دو ق د دو تاده دور شد و بع ن اف رد روي زمي قدمي از م مرد كاله بر سر دو 
ين برداشت. ھايي سياه به دست داشت دستكش. بعد دستاش و از جيبھاش در آورد. ايستاد و بھش خيره شد د و چيزي رو از روي زم خم ش ه. كمي  ب

باال رفت و روي چپش  يكباره به تندي بلند شد نگاھي به طرف شھر كتاب درست ھمانجايي كه من خشك شده بودم، انداخت و مي تونم قسم بخورم اب
ه چاك اي زد و شانه يكدفعه قھقھه اي باال انداخت حتي به من تعظيمي ھم كرد كالھش را ھم به نشانه احترام بيرون در آورد و بعد قبل از اينكه بزند ب

ه ھمانطور كه مي. ھاي كوتاه و ساق پاھای سفيد و پاھای برھنه و دوان دوان دور شد با پاچه! مغسي مسيو بنيامين، مغسي -: داد زد ه دويد برگ ھايی ب
ه. انداخت و انگار كتابي بود كه قبال از روی زمين برداشته و پاره كرده بود ھوا مي و مرد روي زمين افتاده ھم يکھو بلند شد يكي از ورق ھا رو از ت

ی. ھوا قاپيد و خوند بعد ھم دوباره دراز به دراز افتاد روي زمين د ب ود و بع ته ب تانش راه رف رده و روی دس خيز ك ه جست و  ھم ك گر  يارو دي اون 
رد. دلم ھري ريخت تو نافم جمع شد و دل پيچه سر گرفت. حرکت شده بود، بلند شد گوشه اي نشست، دست دراز كرد به گدايي كردن شروع ك م  قلب

ش ه پي ا. به گرومب گرومب کردن درست مثل پانزده دقيق ه قفسه کتابھ ردم ب اه ک نارم رد شدند. نگ ي از ك رد و زن د داشت و زن. م ايي بلن رد موھ م
دادرنگي. گفت و به دستھايش که خالکوبھايی بنفش داشت، پيچ و تاب می داد  داشت باخنده چيزكي مي ه م ه داشت ب م ھا دست مي دخترکی ک زد چش

ايين بوي شاش مي. دوخت به من که داشتم به خودم می پيچيدم لوارم سر خورد پ تم. آمد و جويي باريك از پاچه ش اھكي انداخ اره نگ د شد دوب الم ب ح
اره سرم رو از روي قفسه. فشار آوردم نشد كه بند بياد. كسي حواسش به من نبود و دخترک ھم داشت با مدادھا ور می رفت ا پشت دوب ھا كشوندم ت

 .دستھام شروع كرد به لرزيدن. اي در شيشه
 
.... 
 

تاده. نبود نه گدا و نه مرد كاله به سر و نه اون مردي كه به صورتش مشت خورده بود ا کيپ ماشين پشت ماشين ايس ھر دو سمت خيابان ھم کيپ ت
خوب. آورد و ديگری سازدھنی می زد رقصيد و لودگي در مي مردي با لباس سرخ و صورتي سياه، داشت مي. بود ردم چشمام  از ك در را با فشار ب
اره بوق. ديد، دويدم بين دو الين خيابون و با پاھاي باز شاشيدم روي كتابي كه تو دستم بود نمي د و صدای موسيقی پ سرم ھاي كشدار و ممت رد و  ام ك

ا. قلبم دوباره شروع كرد به گرومب گرومب كردن. ھم داشت از شدت درد می پکيد د و ب می اوم يرون  انگاری از دور نافم يه ريسمون بلند داشت ب
فالت مي. كسي که تقريبا ھم قدم بود، محكم خواباند تو گوشم. صدای سازدھنی اون يارو می رقصيد ه كف آس ل از اونکه سرم بخوره ب تم از قب دونس

 .جھه و می رقصه بين ماشينھا جست و خيزكنان روي پاھاش يا شايدم دستاش داره باال و پايين مي
 

سورا 
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 دريچه
 

 )نگين( دل سگ 
 

 
 

 ترجمه مھدی غبرايی –ميخائيل بولگاکف / دل سگ
 ١٣٨۵چاپ سوم / کتابسرای تنديس

 
 .شود کم تبديل به انسان می کم" فيليپ فيليپوويچ"ی سگی که در اثر آزمايشات پروفسور داستانی ھجوآميز درباره

 . نوشت آميز می ھای طنز ھا مقاله و داستان ای است که بولگاکف برای روزنامه  در دوره،خلق اين داستان
ه ای است که شرايط و ناھنجاری کننده  از يک جنبه ماجرای مضحک و سرگرم،داستان دگی مسکو در دھ دازد؛ و از ی بيست را دست می ھای زن ان

اره" سگ"بولگاکف اين : تر دارد  طرفی معنايی ژرف ع دارد درب ستان درواق ن دا ته و در اي ی انقالب روسيه حرف را تمثيلی از مردم روسيه گرف
 .زند می

ه. پيوند عمل قلب انسان به يک سگ: دھد پرفسور عمل پيوند دشواری را که برای تبديل سگ به انسان الزم است انجام می انورخوی،در ادام ين ج  ا
ود او تنگ می درمان ر خ ان عرصه را ب ذير چن د معکوس درپيش ناپ ور رون ه پرفس د ک ن  کن ه و اي وين"گرفت ان ن ه " انس اره ب دل" سگ"را دوب مب
 .سازد می

د  بيان می،برند ی انقالبيونی که به اشتباه خود پی می  نظريات تلخ خود را درباره،بولگاکف در اين داستان ای انقالب را: کن ه مبن روشنفکر روسی ک
ه  خود محکوم به تن دادن به حکومتی است که توسط مردمانی اداره می،گذاشت ير يافت خود او تغي که تفويض  انسان،شود که سرشتشان توسط  ھايی 

 . توان تاريخ را به عقب برگرداند با اين تفاوت که ديگر نمی. بار خواھد بود ھا فاجعه قدرت به آن
نه رئاليسم خيال"ھای شگرد  اين داستان يکی از بھترين مثال ده،ی بولگاکف است" پردازا ان سرشت غيرعادی آزاردھن با ھم د،ی خاص او    و عقاي

 .کند گر می پيرايه و خالی از احساس جلوه تناسبی که در قالب روايتی بی بی
 

 
 Les Meilleurs) عاصی. ک. ساسان م( 
 

از نيست کنم دست حال احساس می شود گفت و با اين رقص برای دريچه؟ رقص و دريچه؟ خيلی چيزھا می م ب دان ھ رای انتخاب چن اً چه... ام ب واقع
دن م ب ن ھ د کمی برقصيد! ھايتان دارم بگويم؟ خب اين شما و اي د شويد بروي د، علی! بلن م اآلن موسيقی خاصی در ذھن نداري Les«الحساب  اگر ھ

Meilleurs «کنم، کار  را پيشنھاد میJo Privat .يد اگر ھيچ کدام از رقص د، صدا را در اتاق... ھايش را ھم بلد نيستيد ھيچ نگران نباش ان را ببندي ت
 .تان خواست برقصيد ھر طور دل. کند ھيچ کس داوری نمی... بلند کنيد

 

 
 )کيوان( گدا 

 
 نجيب محفوظ

شده است داستان شرح حال مردي ميانسال و مرفه است كه دچار سرگشتگي شديدي نسبت به روند زندگي ر آن  حاكم ب شرح حال. اش و روزمرگي 
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ياي زندگي"عمر" ه و ناپو ا زود از نظام سازمان يافت ر ي كه دي ياري است  نان بس ردان و ز ا آزرده مي شوند و ھوس و ، شرح حال م ته ي شان خس
ند و . چرخد روياي ھيجانات جواني يك بار ديگر در سرشان مي خانوادگي خود موفق دگي  ار و زن ن سرگشتگان در ك اق بسياري از اي "عمر"از اتف

ستان  دا"قھرمان دا ن انسان" گ كي از ھمي يز ي ا ناراضي است ن ق ام بدون ھيچ قضاوتي . ھاي موف نده  نه و  "عمر"نويس ايي پرھزي را وارد ماجراھ
ست زرگ ا ار ب .دردسرساز مي كند تا به ميل خودش براي بازيابي ھيجان و اشتياق در زندگي خود ريسك كند و كل ماجراي كتاب درمورد ھمين قم

 . ي كتاب ھست كه بسيار تاثير گذار و عميقند  اما فرازھايي در ميانه حساب آورد، شود يك شاھكار به اين داستان را نمي

  

 
 m88:88 Minutes) مستعارنما( 
 

د mاول اين که آن حرف  شان بدھ وان را درست ن ا عن نم ت م اضافه ک وان فيل ه عن دش. را مجبور شدم ب ده بگيري ا عدد شروع. پس ندي لم ب وان في عن
 .شود می

 
ردم. شناسم را نمی Jon Avnetاين آقای  لم را ک م نشان می. اما کيف في ند فيل م نفسگير و ت ارگردان خوبی است ريت ا ک ن آق د اي دانم انتخاب نمی. دھ

خود فيلم. بازيگرانش کار کی بوده اما واقعا کارش درست بوده ه جای  ه ب م ک ا. نامه ھ ه دقيق ن؟ ن ن نوشته. ھمي ترام کامل و اي دون ادای اح اه ب ی کوت
ينما  انم  Al Pacinoھميشگی به سرور س ن خ م داشت Leelee Sobieskiو اي چيزی ک ازيگران  اقي ب ه ب يمان نمی. و البت دنش پش يک. شويد از دي

 .است اين فيلم 2007ی ديگر؛ محصول  نکته

 
 )آزاده کاميار( پل مارتين لستر: ذن و عکاسی يا چطور با دوربين ذھن خود عکس بگيريم 
 

ازار ھست تومان منتشر کرده اما من می 4800کتاب را زانيار بلوری ترجمه و نشر حرفه ھنرمند به قيمت  دانم ترجمه ديگری ھم از اين کتاب در ب
يرم. تری دارد که بدون عکس است و قيمت پايين بايلم عکس بگ يم مو ا دورب يد ب دارم و با ال ن ردا. شبی بسی غرغر کردم که چرا من دوربين ديجيت ف

:ای است از جمالت قصار آقای عکاس مثل اين يکی اين کتاب مجموعه. شب خان داداش اين کتاب را برايم خريد که انگار پاسخی بود به سوال من
 ."دھد نه برعکس اين عکس است که عکاس را نشان می"

کردم تصاوير را با دوربين کوچک موبايلم ثبت کنم، خودم را از بعد از خواندن اين کتاب چيزی را خيلی خوب فھميدم در تمام اين مدت که سعی می
 .کنم گيرم بيشتر نگاه می حاال کمتر عکس می. کردم تماشا محروم می

 
 )اميرپويان شيوا( ھای پريان شناسی قّصه ريخت 

  ای، انتشارات توس ی فريدون بدره والديمير پراپ، ترجمه

کرده کند نشان دھد قّصه پراپ تالش می. ست کاِر پراپ، از مھمترين آثاِر کالسيِک ساختارگرايی دا  ته و نظم پي آنچه او. ھای پريان چطور سامان ياف
رای. ھاست بندی آن ھای عاميانه و شناسايی و دسته ھای داستان روايت –شناخِت فرم و ساختار  –انجام داده، مورفولوژی  ھرچند پراپ از اين شيوه ب

شکل روايت –ھای عاميانه استفاده کرده؛ روِش او  تحليِل داستان ون  می –شناسی  خصوصاً به  ِر مت د در ديگ م و موسيقی  –توان ه –نظير خبر، فيل ب
اِم ريخت از اين کتاب به گمانم ترجمه. ای به دست دھد کننده کار رود و نتايِج خيره ه سال ی ديگری به ن ه شناسی قّص ا ترجم يش ب مديا کاشيگر ھا پ ی 

 .ست، که زمستاِن ھشتاد و شش برای دّومين بار منتشر شده ای خواِن فريدوِن بدره ی دقيق و خوش کتاِب حاضر، ترجمه. منتشر شده

 
 )سورا( مولويه 
 

ا. کاری زيبا اما کوتاه است" مولويه"آخرين آلبوم شھرام ناظری با عنوان  موسيقی آن را حافظ ناظری و توسط گروه مولوی، به مناسبت سال موالن
وان يکی از  2007در دسامبر ) مولويه" (شور رومی"اين آلبوم . اجرا شده است جالل الدين بلخی ه عن 5از سوی باستن گلوب و لس آنجلس تايمز ب
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 ی آخر صفحه

 حضور واقعی
 

 
 

اده م در ِده دورافت ه ھ ه ی  ب امانگادين ه ن م ک ه داشت دل دادي يرينی دوگان ايی محو می: اش ش ذت ھجاھای ايتالي انی در آن در ل ای آواھای آلم د رؤي .ش
ای جنگل ناخته پ کاج را می ِگرداِگردش، سه درياچه به رنگ سبزی ناش ايی از  ا و ستيغ يخچال. ُشست ھ ق را می ھ ی ھا، گونه شب. بست ھايی اف گون

ان ، آنماريا سيلسی  ی درياچه مان را بر کناره ھای آيا ھرگز گردش. کرد ھا را چندبرابر می فضاھا نرمی ِ روشنايی ه پاي گاه که روز در ساعت شش ب
سوی آب شان را به ھای سبز شيرين و رخشان صفايی داشت، شاخه کننده چه شان کنار برف خيره ھا، که سياھی کرد؟ شربين رسيد، فراموش خواھيم می

ه مان بسيار مساعد بود؛ در چند لحظه، خورشيد شام شبی ساعت برای. گسترانيدند رنگ، شايد بنفش، می آبی ِ کم به ھم جان ی رنگ گاھی آب را  ا و  ھ
يده ناگھان حرکتی کرديم، يک، سپس دو، سپس پنج پروانه. ھا درآورد ی لذت ھمه من و تو را به ه از گل ی کوچک صورتی را د اره بوديم ک ی ھای کن

ده به. کشيدند ما به فراز درياچه پر می دند، آن ای می زودی غبار نامحسوس صورتی پراکن ه گل ش اه ب اره گ يدند، برمی ی ديگر می ھای کن تند و رس گش
ی گاه چون گل بزرگی که بپژمرد به رنگ شده، روی درياچه که آن گرفتند، گاھی انگار وسوسه شان را از درياچه از سر می آھسته عبور ماجرايی ھاي

پر ِ اشک شد از اندازه زيبا بود و چشمان بيش . ايستادند آمد، از پرواز می فاخر درمی ه. مان  اپی از روی آن پروان مودن درياچه پي ا پي ھای کوچک ب
اده که از ھيجان در برابر آن–پياپی از روی جان ما . گذشتند ما می جان  شيده و آم اری ک بايی چون ت ه زي ود ھم ذت چون آرشه -ی ارتعاش ب ناک ای ل
سطح آب. گذشتند گذشتند و می می به  وازش می نمی  حرکت سبک پروازشان  ا را ن ا، دل م ا چشمان م ا ھر ضربه خورد ام رد و ب پر ِ کوچک ک ی 

يديم از آن. شان کم مانده بود از ھوش برويم صورتی ه د ناره می ھنگامی ک که سرگرم بازی سوی ک يافتيم  د و در نه روی آب می آين د و آزادا د، ان گردن
ذت ارمونی ل ه ناکی برای ھ ال پروان ن ح د؛ در اي وا درآم ه ن ان ب چ م زار پي ا ھ ته ب م ھوس-و-ھا آھس ه خ ازين را ای برمی بازان ارمونی آغ ه ھ تند ک گش

رواز بی شده جان ِ آھنگين. کننده رقم زد ای با تخيلی افسون دگرگون کرد و نغمه ا موسيقی صدای آن مان در پ ده از افسون و آزادی می ھ نيد و ای آکن ش
شيرينی ی ھارمونی ھمه ادويی ھم ھای ماليم و ژرف درياچه، جنگل، آسمان و زندگی خود ما آن را با  ان ج ه راھی می ای چن ه گري ا را ب که م د  کردن

 .انداخت
ودی بودم و در آن سال حتا از چشمان ھرگز با تو حرف نزده م دور ب ه چه . ام ھ ا در انگادين م می ام با ھ ديم عشقی  تو سير نمی! ورزي چ از  شدم، ھي

–روزی . ديدی خفتی، در اندرون من خواب می شدی، در بستر من می غذا می ام بودی، با من ھم راه ھا ھم در گردش. گذاشتم در خانه بمانی ھرگز نمی
ا باشد که خود از نزديک در آن ای باخبر نکرده آور اسرارآميزی، تو را از کارھای کودکانه ھوشی، پيام ی به شود که غريزه آيا می ھا نقش داشتی، و ب

)بوديم که تا آن زمان ايتاليا را نديده(روزی ھردومان -داشتی؟ » حضوری واقعی«راستی زندگی کردی، بس که در درون من  ھا زندگی کردی، به آن
ه راھی آلپ." شود تا ايتاليا را ديد جا می از آن: "واج مانديم-و-شد انگار ھاج  گفتهگرون  آلپی جمله که درباره با شنيدن اين ال ک ين خي گرون شديم، با ا

ان می ی واقعی و لمس شود، منظره جا که ايتاليا آغاز می انداز گسترده در برابر قلّه، آن در چشم ان پاي ی ناگھ نه کردن ر زمي يرد و ب ا دّره گ ای ای از رؤي
ان نامحسوس است ی زمين را دگرگون نمی ياد آورديم که يک مرز رسمی چھره در راه به. شود سر الجوردی باز می يک د چن م بکن کند و حتا اگر ھ

 .بوديم خنديديم گی کرده قدر بچه تر آن سرد شديم اما به اين که اندکی پيش کمی دل. توان به آن پی برد  نمی باره که يک
ديم ات مان يديم م ه رس ه قل ون ب ا چ ه. ام ال کودکان مان خي ر چش د مان در براب ت ش ان يخچال. مان واقعي ی در کنارم رق م ايی ب ر پای. زد ھ ان زي م

ه آن. ی سرزمين وحشی انگادينه روان بود ی سبز تيره بارھايی بر زمينه جوی شيب سوتر، تپ دک اسرارآميز؛ سپس سرا به ای ان ه ھای بنفشی  تناوب ب
ازه ھم ھا ديگر آنی نبود که بود، و بی نام. شد می سوی ايتاليا، گاه باز و گاه بسته روی دياری آبی، به راھی اخگرافشان به يرينی ت آھنگ درنگ با آن ش

ه برھوت طبيعت سپس به جايی بی. مان دادند  را نشاندی ويوال پوسکياوو، پيتزو دی ورونه، والی  درياچه. شد ايی ک اندازه پرت و وحشی رفتيم، ج
ا نمی جا دست ھيچ و اين يقين که آن امرئی و شکست کس به م د، و ن ّذت باھم رس ايد ل ون می مان در آن شدن ناپذيريم، ش د جن ه ح ا را ب انيد ج اه آن. رس گ

تم،. ام، با منی ام، در واقعيت تمنّای ی حسرت ماّده در کنارم نيستی و فقط در جامه راستی تا عمق اين اندوه را حس کردم که چرا تو به به کمی پايين رف
اده ی تک خانه در مھمان. آمدند تا جای ھنوز بلندی که مسافران برای تماشا می که نام افت فتری ھست  ند شان را در آن می ای د ار. نويس ام خودم را کن ن

و را به ای به نام تو بود، چون محال می ترکيبی از حروفی نوشتم که اشاره يوه توانستم واقعيت ِ حضور ِ معنوی ت نم ش ات نک رای خودم اثب مادی ب .ای 
ه ان نظرم می ب ه ج اری ک نگينی ب دازه از س ان ان ه ھم تر، ب و در آن دف ود ت دکی از وج تن ان ا گذاش ه ب د ک ارش کرده آم س ام را گرفت ودی و نَفَ اش را ب
ام گاه، با من از آن ھم باالتر می جا ببرم تا آن خط را بخوانی؛ آن وانگھی، اين اميد عظيم را داشتم که روزی تو را آن. کاھم گرفتی می می ا انتق آمدی ت

آوردی؛ و تو باالروان خودت ياد می چيز را به تر ھمه بيان به فھميدی، يا به چيز را می بی که نيازی باشد چيزی بگويم ھمه. ھمه اندوه بگيری مرا از آن
ان لب راستی کنار منی؛ و من ھمه بار به تر حس کنم که اين انداختی تا به ات را کمی روی من می کردی، سنگينی را رھا می ات ھای ی فراموشی را مي

زنيم و آمد می مان درمی صدای بلند ھرچه از دھان به. ھا بود ات با آن يافتم که عطر سبکی از سيگارھای شرقی می گفتيم، تنھا برای اين لذت که فرياد ب
ا می ھای کوتاھی با نسيم بلندی مان را نشنود؛ سبزه ھا صدای کس از دوردست ھيچ د ھا تنھ ن گام. لرزيدن اال رفت ا ب د می ھای ب نفس شد، کمی نفس ات کن
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نار درياچه رفتيم که درياچه جا می نيز آن. شديم ديوانه می: ات را حس کند آمد تا نَفَس ام پيش می زدی، و صورت می ياه ماليمی است، ی سفيدی ک ی س
ياه د س ار مرواري فيدی کن د س م می. چون مرواري ا ھ ه عشقی ب ی در  چ تای پرت ديم در روس هورزي تان را می! انگادين دھای کوھس ا بل ه تنھ تيم ک گذاش

ه چشمان ان را بازمی نزديک بيايند، مردان ِ چنان بلندبااليی ک ه از  شان چيزی سوای چشمان ديگر مردم يز انگار ک د و ن د»آب«تابان ا. ی ديگرن ام
دون ديگر نمی. رسد اشباع می عشق افالطونی ھم به. است سيری پيش از کاميابی فرارسيده. ديگر در بند تو نيستم که ب ببرم  خواھم تو را به سرزمينی 

ه اش، حتا بی شناختن درک دن. اش آوری يادم می اش، با دقتی شورانگيز ب رای دي انیِ  نام ات ب يادآوری ِ ناگھ ھا يک افسون دارد، افسون  ا ام تن ايی ب ھ
 . سليس ماريا، سيلوا پالنا، کرستالتا، ساماِدن، چلرينا، يوليرس، وال ِد ويوال: شيرينی شگرف آلمانی و ايتاليايی

 
   ی مھدی سحابی، نشر مرکز ی مارسل پروست، ترجمه ، نوشته»ھا و روزھا خوشی«از کتاب 
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Witches' Cradle
Marcel Duchamp and Maya Deren

 .در صورت فيلتر بودن ويديوھا از فيلترشکن استفاده کنيد. ھر دو ويديو در يوتيوب ھستند
 

First Part

 

Second Part
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 مشاراليه
 

 
 

 .شود تان، بّچه کچل نمی حاال آقاجاِن ما يک ِشَکری خورده، گفته ريِش مرِد بالغ بماليد به فالن
 
 تر از ما نبود؟ بالغ

با صورت. که طوری شده باشد نه اين يد  ه فرمود اً زده ولی از سرصبح ک ا غفلت اراليه را بريده تراش ِ م يد مش ه محاسن ا ن کپّ يد، اي د ُزق می مان ُزق ا کن
. مان بوی شنبليله گرفته مشام. قربانت

النگ شات
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 آيين خيال
 

 
 

شته است رده است، فقط کمی. شب از نيمه گذ اق را روشن ک ه کمی ات الی. نور چراغ مطالع شقش. ام ھستم روی صندلی مشغول پيپ خي با قا اول 
گذارم گير ام را می پيپ خيالی. کنم  را با زور جا می اش توتون گذارم و با سنبه توتونش را می. کنم  درزھايش را باز می با ميله. کنم خاکستر را خالی می

اه می. شود زنم و با چند بار امتحان باالخره پيپ روشن می گيرم که کبريت می ھا و قيافه متمرکز می دھم الی دندان می چوب. کنم کبريت سوخته را نگ
شد و موج آن. آورند؟ شايد مال درختی است که نزديک اقيانوس است ھا را از کجا می اين ر پايت با کنی زي وه را رد  خود را قدر که اگر يک ک ھايش 

بی بکوبند به ديواره يانوس بی. ی سنگی زير پايت و تا دورھا فقط آبی باشد و آ ن قضيه اق ير اي کران و ھنوز درگ ير خود  ھم درگ ايد  کران ھستی؟ ش
رد انگار يکی از کافه. اش را در خانه پخش کرده است ام بوی خوش پيپ خيالی. کران و ذات بی تم م ند و خوشحال ھس ھای طھران است و منتظرم بياي

زد تر می توانم دختر تنھای ميز روبرويی را ديد بزنم و فکر کنم اگر کمی سايه تيره کشد و بيشتر خوش ھستم که تا آن موقع می ميانسال کناری پيپ می
تابی می. درخشيدند شايد چشمان درشتش بيشتر می زنم چه ک نر باشد؟ نمی بعد ھم سعی کنم حدس ب يد ھ چرا با نر؟  تاريخ ھ نر؟  د، ھ ستان خوان ند دا توا

گوی را می ھايی چون فيل شايد دارد داستان تپه. کوتاه باشد؟ چرا کوتاه؟ شايد رمان، ولی کاش داستان کوتاه باشد فيد ھمين د ھای س شود چرا نمی. خوان
ه اش می سوخته اش و صورت آفتاب ی ذھنت او را با ريش و موی جوگندمی ھمينگوی را فراموش کرد؟ چرا ھميشه گوشه ه در خان نی ک با بي اش در کو

يده است. ديوانگی کردم پيرمرد و دريا را نياوردم اين طرف اطلس. زند نويسد و خط می نشسته است و می نوز نخواب ستاجر روبرويی ھ ال. م نور ھ
م فقط شمعدانی را خوب می. آورم که بگويم چه ھستند از گل سر در نمی. اش را ببينم ھای لب پنجره اش را آنقدری روشن کرده که گلدان آشپزخانه شناس

يچ دغدغه. شدم رفتم تبريز، خانه، ھمان می که ھر وقت می ی ھ دارد و ب تاب می يک شمعدانی که کاری به کار کسی ن خودش ای فقط آف رای  گيرد و ب
ه. گويد ترسو چقدر قرص و محکم که به خودش می. ای باشد که بشود فرار کرد اوف چقدر ترسو، انگار ھميشه بايد خانه. کند عشق می در احمق ک چق
ال می ود دارد خي ودن وج م ب رای قرص و محک ی ب د دليل ی می. کن دارم ول ور ن ان ن دن درخت آن طرف خياب رای دي م ب الش کن وانم خي دم. ت صبح دي
د از سه ماه قبل منتظر بودم ببينم آيا واقعاً ارغوان است يا شش ماه قبل فقط آن چه دلم می. اند اش باالخره سر زده ھای ارغوانی شکوفه خواسته يادم بمان

م. سه سال قبل بود که اولين بار يکی ديدم. کنم ارغوان است مانده و خيال می پدر بپرس الی درختان ديگر ارغوانی ارغوانی ايستاده بود که زنگ زدم 
ه می. درختی به اسم ارغوان داريم که مقابل من سر به آسمان کشيده و پس اين فقط يک رنگ نيست ه چند دقيقه از ارغوان ک ود ک فتی يک نيمکت ب ر

تم قط در دل گف م ف شايد ھ م،  الی. قرار بود به دختری آنجا بگويم دوستش دارم ولی به جايش آن سر شھر زير چنارھای پاييزی گفت شده پيپ خي مام  ام ت
 .دير وقت شده است. است
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 ُسرفه
 

 
 

1 
 

سازد اش را می گذاشت و تمام ِ سعی اش پا می نَمک به روزھاِی ميانی ِ زندگیـ  ھا من مردی بودم که نَم در آن سال خودش ب ايند از  .کرد که چيزی خوش
ودن و بی به نظرم، اندام و لباس و چھره َج ام شرح ِ نمايانی براِی گفتن نداشت و از اين خنثا ب گاه ل ان،  اه خرسند  ام می حرفی ِ عري .شدم میگرفت و گ

مان ای که در ذھن گری و گفتگوِی آشفته مّدتی بود که تصميم داشتم از احساساتی به چيزی بيش از ھ ه  ه کسی و ن ه ب ام جريان داشت خالص شوم و ن
لوار می: براِی اين کار تمرينی در نظر گرفته بودم. ِی ابتداِی تأثيرش اعتنا نکنم چند لحظه اِی آب عصرھا بعد از کار، کت و ش ام را زده پوشيدم و موھ

لوغ ِ شھر زدم و در حالی که تمام ِ مّدت، عينِک آفتابی به چشم داشتم، در يکی از خيابان خيلی مرتّب و بادقّت به يک طرف شانه می رّدد و ش ھاِی پُرت
شتم. رفتم راه می لّذتـ  گه. از کت و شلوار متنّفر بودم و شانه زدِن مو و عينِک آفتابی را ھم دوست ندا ه ھرگز از سيگار کشيدن  ن ک ه رغم ِ اي گاه، ب

ساکت و آرامی می ج ِ  تش می نبردم، فقط به قصِد فھميدن، کن سيگاری آ سر. زدم نشستم و  لِ  ارديبھشت  اِی اواي ه در يکی از روزھ خاطرم ھست ک
 .ِی بھبودی و عبور از آشفتگی باشد توانست نشانه ای نکرده بودم؛ اين براِی من می کردم و خيلی وقت بود که ديگر تعّمداً سرفه می
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ر خواستم از ھمه مخفی شوم، يا راھم را طوالنی کنم، به آن نمايشگاِه معروف و بزرگی می سه بار، وقتی میـ  آن روزھا، حين ِ قدم زدن، دو ه ب رفتم ک
خاطرم ھست آن روز. خواستم تسليم ِ افسوِن چيزھا نشوم اش، اغلب خالی و خلوت بود و کشش داشت براِی منی که می گری خالِف مرکزيت و افسون
دانستم چه جور چيزھايی را اغلب نمی. روھاِی جلوِی پارک تمام شد و به درِ  نمايشگاه رسيدم، تو رفتم ھاِی معمولی، وقتی پياده نيز، بعد از پرسه زدن

ال مثالً چه. جا ببينم، يا پس از ورود چه کار ِ درخوری را بايد انجام دھم بايد آن جور راه بروم که مناسب باشد يا چقدر وقت صرِف ھر اثر بکنم که خي
افی م ک تم آن نمی. اش است کن ا چطور می دانس يز را جالبِ  ج چ چ تی ھي رد وق اری ک د ک ه نمی ش ودم توج ذتی نب وع ِ ل ا منتظر ِ وق دم، ي ال،. دي در آن ح

خود را اش گزينه پيچـ  درـ  دار و پيچ شد و مسيرھاِی شيب روھاِی خيابان می راھروھاِی آن فضاِی فاخر، امتداِد پياده ن و  براِی راه رفت بود  ھايی معمولی 
اختن دِن ھر کس در آن. نب دباره دي ق ِ چن ا تزري ينه و صورت ج ه س ود ب تند می. ام ِی اضطراب ب تم ھس يع، در آن می. دانس اختماِن وس تم در آن س دانس

نم. تراش و مقّدس، تنھا نيستم راھروھاِی خوش اختمان ببي تم کسی را در آن س ھا باشم، و دوست نداش ساختمان تن تم در آن  تم. دوست نداش دوست نداش
بيِه. ام که او آمده جا آمده ام به تن ِ کسی نزديک باشد، يا در شعاع ِ بينايیِ  کسی قرار گرفته باشم که فکر بکند من براِی ھمان کاری به آن تن گر ش حتّا ا

شتم کسی از من ھم بودند و از حضور در آن فضاِی نمايشگاھی و مصاحبت با آن آثار چيزی نمی خوش ندا باز  د،  که نفھمن تند  فھميدند، يا تصميم داش
انه ام می شان راضی یِ  پچ و خندهـ  شنيدِن صداِی قدم زدن و پچ. برم ببينمـ  وـ  جنس ِ خود را دور ه نش ايه و کرد، و حتّا برخوردن ب ھاِی حضورشان، از س

ر می که فضاِی نمايشگاه را پُ ثار  رای کرد؛ اين بو و فيلتر ِ سيگارھا گرفته تا خوِد آن آ بود ھا ب افی  ِی آن رھگذران در آن لحظه، در حکم ِ ھمه. ام ک
ن. داد؛ ھيچ برخورِد مستقيمی مطلوب نبود ام می شان دلداری ھاِی خواستنی و عزيزی بودند که صرفاً آگاھی از بودن شخصيت بدوِن اي در آن لحظات، 
ه بارھا می. رفتم ای، ولو محو، براِی فھميدن داشته باشم، پيش می که ايده ن ِ فاصله شد که بخواھم دست بکشم و از ميان ا ھميشه بي ِی ِی راه برگردم، اّم

تم کجای شدم به ادامه دادِن مسيری که نمی کردم، و مجبور می شده شک می ِی طی مانده و فاصله ه دانس رار گرفت حال، ذھن. ام اش ق ان  ام ھميشه در ھم
پا کند، اّما حضورِ  مسلّطـ  وـ  ای براِی ھوس کردن و خواستن دست ای را حدس بزند، يا مايه شد که درگير ِ چيزی بشود، نزديک بودِن واقعه وسوسه می

 .افزود کرد و بر کيفيِت درمان می ام می مورد منصرف شد و از نفوِذ احساساِت بی ام را يادآور می و ملموس ِ عينِک آفتابی مسئوليت
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می به ياد دارم آن روز به جايی رسيدم که صداِی شفّاف و گيرايی، داشت آرام و مؤّدب درباره تابلو حرف  يک  له. زد ِی  ن در وھ اش ِی اّول، لحن ِ متي
يده را به خاطر دارم و درست به عنواِن تصويرِ  بعدی، چھره ه ضبطِ  ِی کسی در نظرم مجسّم می ِی صامت و کش ابلوِی شود ک ه ت صوت در دست ـ ب

ظره و. پيچيد جور ِ اتاق میـ   وـ  شد و در فضاِی جمع آن صداِی پُرھيجان و آرام، داشت از ضبط پخش می. اش خيره مانده بود رویـ  به روـ ن من با ديدِن اي
ھايی ای از نور پا گذاشتم؛ به داالن شده ام دست کشيدم و به فضايی سرپوشيده، با مقدار ِ مشخص و تنظيم روھاِی ناشناسی شنيدِن آن صدا، در َدم از پياده

ن می مفّرح و رازآلود؛ احساس ِ نفھميدن می ه آن ت ه بايست ب می چشماِن او را می. دادم کردم، اّما طبقِ  قرارم، اين قطعاً چيزی نبود ک ه آرا که ب دم  دي
ال می ابلو را دنب ايی از ت ه می جاھ رد ک ات، می ک يزی در آن کلم ن، چ ان حي ا ست و در ھم م کجاھ تم ببين ق ِ توانس ِه ذّراِت معلّ توانست آدم را متوّج

قِک نقاشی گردنده م ِ اتا ور ِ مالي ه در ن د ک د ھا عروج می ای بکن به او می. کردن ن جمالت را خطاب  دّ  صدا انگار داشت اي ه ق دی داشت و ِگفت ک  بلن
 :ميخکوب شده بود
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اره! از اين موضوع بگذريم عزيزم...  - چيزی درب ه  ن ک يم از اي شِت ھر . اش بگوييم بيا با ھم، اين تابلو را دوباره بسازيم و نترس پ

ه است ته تو می. گفتن و دانستنی، اراده کردنی نفھت ت، از ھس رد، از فردي بدن فرعی از ف بدن است، و  ايه فرعی از  که س ی  ِی  دان
اره ولی اين بار می. ای دارد ھر کس سايه. اش اصلی ِ ھر کس، از روح ستقيماً چيزی درب ايه م دنی، س ِی  بينی که با يک جھش ِ فھمي

ستقيم نشين ِ اصلی ِ توده گويد که بدن، اين ھم فرد می ن م ن ِی لطيِف درون، اي به گفت ادر  ه ارواح، ق ال ب . اش نيست ترين زنجير ِ اتّص
انه ِی خروس ِی برآمده به آن کلّه. ِی اين آدم اصالً شبيِه خودش نيست بينی که سايه می ه آن ش ن، ب ه و آن  ماننِد سايه نگاه ک ھاِی فرورفت
شندـ  به ـ  ببين، انگار براِی مّدتی کوتاه، بدن را دست. اش نشسته ِی مرموز که بر لب خنده می. سر کرده با و  من و ت ه،  ن  البت که اي دانيم 

دن برمی تی ست؛ ب تی مشخصاً موقّ اد می موقعي ه انقي ايه را ب اره س ردد، و دوب بيِه خودش می گ د و ش د کش دن برمی. کن ا  ب ردد و ب گ
واه ه شکل ِ دلخ ور را ب دورت و ھيوالصفتی، ن ی ک ِت ارواح را می اش درم ويد و دور می آورد و حقيق زد ش وبی . ري دن رس ار ب انگ

 ...حّساس و مکّدر است و تاِب رويارويی ِ حقيقی با نور، با حقيقِت ارواح، در او نيست

 
تم ام بُردم و عينک ای گمان کردم که عينِک آفتابی مزاحمِ  خوب ديدن است و خيلی سريع دست به صورت لحظه ه. ام را برداش ابِه ھم تم مش تم داش ِی ح

ن کردم و بر خودم لعنت می از خودم تعجب می. تر ديده بودم گفت ِی بسياری از تابلوھايی که پيش شود درباره آن کلمات را می چرا قبالً اي که  تادم  فرس
بودم خوب می گشتم؛ ھمه باز، دنباِل چيزی در خود می. ام چيزھاِی تا اين حد ساده را با خود نگفته ا نمی ِی چيزھاِی خوبی که مطمئن  ناختم امّ تم ش دانس

ا. ای مبھم به صدا در آمده بودند شان را بگيرم در من به شيوه کجا سراغ اينده ب ساتی و فرس ی احسا به گفتگوي تم  يارانه، داش از ناھوش بودم و ب برآشفته 
ِ. گيری خوشبخت احساس کردم خودم را در يک لحظه از اين غافل. شدم خود وارد می مام بودم و درست پشِت سر ِ او، ت ديگر تقريباً نزديِک نزديک 

 .کردم اش بود را دنبال می جزئياتی که صدا در حاِل تشريح
 

ر می...  - دن ب ايه ب دن س دوِن ب ون ب ردد، چ د ای نمی گ ته باش ود داش د وج ايه دارد. توان ه س دن است ک ط ب ن فق فافيتی . اي روح از ش
ان ِی ننگی محسوب می ای لّکه برخوردار است که حضور ِ ھر سايه ر دام ُرِف . اش شود ب بدن در ُش گار  ه ان يک َدم ک ن،  و ببي ا ت امّ

ه شود، آن حذف شدن است، براِی يک لحظه در آن بين که دارد تفکيکی اساسی مياِن روح و بدن ايجاد می ا در آن منطق متراکم،  ج ِی 
ايه در آن آستانه شده، س امی از روح خارج ن به تم دن  قدرت  ِی جدايی، آن فضاِی ترکيبی و چندگانه، جايی که ھنوز ب ن  ِی روِی زمي

ده،  کند که در مرز ِ بودن و نبودن، در برزخ ِ حضور ِ تن، با استعانت از تّکه پيدا می باقی مان داريش  وز مق ه ھن دامی ک در ِ ان ھاِی ک
تر لحظه چيزی درباره که در کم اورد  يله ِی روح به بيان بي تر وس ا کم ان ای می ای، و ب ه بي اش ھمان لحظه . اش آوْرد شود ب ا نقّ گوي

يرون از  ببيند، و تصوير ِ او فقط و فقط محض ِ يک خوش) يا شايد ھم نبايد(جايی بوده که بايد باشد، و چيزی ديده که بايد  شانسی ِ ب
 ...شانس بوده بله، نقاش ِ ما فقط يک فرِد خوش. قاعده است که حادث شده

 
اھی دست ه، گ نی من در اين حال، از شّدِت ھيجان و از سرِ  عادِت ديرين وِک بي سمِت ن ا را می ام می ام  به رفت و آنج ا  التی اِرادی امّ ا در ح د، ي خاراْن

رفه زی س اگزير و غري ور ِ ن ی می ط ردم ھاِی کوچک و احساس رفه. ک م س ن ھ ا دروغي ود، اّم ی نب ارتی؛ واقع ه عب ا ب ود، ي ی نب ه اصالً معمول ای ک
طور ِ واقعی و عملکردی ذّره سرفه نمی. توانست باشد نمی ه  ی خواست ب خارجی را از مجارِی تنفّس ضافی و  ر ای ا راِی بھت ا راھی ب ند، ي نار بز ام ک

ه اّما شکل. صحبت کردن و شفّافيِت صدا باز کند وا از ري يرون دادِن منقطع ِ ھ شبيِه سرفه اش، که ب ود، آن را  ن. کرد ھاِی ديگر می ھا ب ضاد، اي ين ت ا
می سبب می -اش بودم  و من باعث -ام بکنند  ِی معناِی سرفه اشتباه که ممکن بود ديگران درباره نم دارم اَداِی سرفه کردن را در  ه فکر ک د ک آورم و ش
ن می به اي شم اين اَدا در آوردن منجر  ارم شرمنده با ه از ک د ک ه می. ش شتم بصيرت ناباوران از دا که ب دم  شرمندگی،. دادم ام را از دست می دي سرفه، 

قتی بيشتر آزارم داد ِی اين ھمه. اش بودم ھاِی بازگشِت مرضی بود که مّدتی سرگرمِ  از خود دور کردن اشتباه، درد، آلودگی و خطا، ھمگی نشانه ھا و
ی. ام گمان کرد که مزاحم ِ ديِد من است و اندکی کنار رفت ھای که ديدم او در اثر سرفه ھيچ رنجشی خود را تنھا بخِت من در آن حال، تنھا چيزی که ب

ن داد و نگران بودم مبادا سانحه ادامه می م ِ اي ای حضورش را بر ھم بزند، آن صدا بود، که دلدار و مسلّط، بی آن که از اين آشوب چيزی دريابد، يا فھ
 .داشت مان نگه می ساخت و ما را سر ِ جای دار کند، جمله می آشوب تسلّطش را خدشه

 
ايه ای نداريم که اجازه داشته باشيم درباره شده ِی قطعی و تثبيت ما ھيچ نشانه! دانی نازنين ِ من می... - ا  ِی س م، ي ِی کسی قضاوت کني

ا و مجراِی قضاوت تن. اش ببريم اش پی به کيفيت و ھستی به عبارتی، از سايه تند ھا مخاطِب م ا ھس ه اساس ِ  آن. ھاِی م تند ک ھا ھس
ايی می مان می اّما چه زود به اشتباه. دھند ھاِی ما را تشکيل می دانايی د اندازند وقتی با معنايی چندگانه، جسمی واحد خودنم دستی . کن

اره خورند و گاھی، حقيقی ھايی را نشان بدھد که جايی حوالی ِ اجسام تکان می خواھد به ما سايه پنھان دائم می توِی  تر از بدن، درب ِی 
يده،  پس تو را دعوت می. ِی توِی متکثّر ِ چيزھا گويند؛ درباره چيزھا سخن می سايه را بلع دن  جا، ب کنم به تماشاِی تابلوِی بعدی که آن

ه . ھيچ چيز سايه ندارد، جز يکی. و يا شايد بشود گفت؛ ھيچ جسمی مانع ِ عبورِ  نور نشده انگار که فقط يک جسم راستگوتر از بقي
 .است
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ه خياِل اطراف، تابی به تن و چرخشی به آن چشماِن بی بی. در اين حال، او دگمه را فشرد و صدا قطع شد گری ک نيازش داد و رفت به سمِت تابلوِی دي

ه می. درست آن سوِی اتاق قرار داشت ودم ک ئن ب ساکت و بی من مطم ی، نزديکی خواھم  مان حوال جايی در ھ ھم صدا،  بر  مانم و چيزی را  ھاِی او ب
يوه، سه سال و. زننده ھست يا نهـ  ھمـ  ام بر نزنم، ولی مطمئن نبودم که نفس ِ بودن ن ش از حسن ِ تصادف بود يا صرفاً از سر ِ آزمونی ديگر، که به ھمي

 .گذرد و با اين که خيلی چيزھا تغيير کرده، من کماکان در ھمان حوالی اَم نيم از آن ماجرا می
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The significance of trivials in the life 
 

 
 

ا شود از رخت ھوا نمی جوری بی ھمين. دھد، که يعنی صبح شده ات صورتم را قلقلک می مانده ريش دو روز  وی دني يرون ت د ب تو پري خواب و آغوش 
رو بردن ھا و دوباره زير پتو خزيدن ی آن کش و قوس البد حکمتی دارد ھمه. که ام می بو کردن. ھا  ھا و در گودی زير بغلت سر ف که تم بد ت  شود، ال

ته شدم«گيرم که  ی گوَشت را گاز می نرمه اِرت ديگه، خس که  می. »برو پی ک خدمتتون؟«خندی  ارم رو تخت  وم، اوھوم«، »صبحانه رو بي و»  اوھ
 کند مگر؟ ھيچ عاقلی بوی لذت طوالنی تمام شب را به ھمين راحتی ول می. ُسرم زير پتو می
 
صبحانه ھای کش اصلن من عاشق تمام اين صبح.. ھوووممم.. »ست بانوی من صبحانه آماده« وه. ھاش دارم با سينی رنگارنگ  ا کمی شکر قھ ات را ب

با اه اه، خيلی بورينگ«. بلعم دھی به تماشای من که سينی را درسته می کنی و تکيه می زنی؛ سيگاری روشن می می  ارزد ھم که به لعنت خدا ھم نمی ی 
و می. »ھا صبحانه بخوری وقت نبرمت جلو غريبه عوِضش حواسم ھست ھيچ«خندی که  ، می»اين صبحانه خوردنت فس ناِن تازه داغ شده را ب شم، ن ک

ازه ش ھم می تری کره و بعدتر شھد مربا و گل ی ضخيم ماالنم رويش، بعد اليه برش نازکی از پنير را می. عميق ردوی درشت ت دو. شود يک نصفه گ
ه من چه؟«کنم که  آورم و قبل از به دھان گذاشتنش سرم را باال می می سر نان را به سختی ھم داری ب صبحانه ن چيه خوب؟ تو اصن درک درستی از 

ته می دونی چه لذتی داره وقتی تمام اين مزه نمی قاطی می ھا آغش چايی و  ا  مل می شن و ھم شن ب که ديگه رو کا و ھم»  .کنن  اد داری در و ت چنان اعتق
ه. روزی مشغول به کارند ی من سه گاو درسته به صورت شبانه معده سبک ام معاشقه می ی صبحانه من با ھر لقم نت را جرعه جرعه  تو فنجا کنم و 
 »دين سينی رو ببرم سرکار خانوم؟ اجازه می«. رود باال ات می کنی و دود از اطراف سر و کله می
 

شاری و تو می»  !اصلن خوشم نمياد يه جوجه تيغی بياد اين زيرا، گفته باشم«. ھا ام زير مالفه سينی که نباشد، البد من دوباره خزيده به خودت  ف گه«م  ا
ھم می يم خاردار  شم به دادشون نرسی س ه با ازه، گفت ه.. »شن ت ا حرب ن حرف تنھ صبح ھا، اي بيرون آوردن من است از رخوت  کای ی  گاھی و خن

 .ی روزم اصلن من عاشق اين تکه. ھا مالفه
 

وی. مان را ھم بردارم ماند سينی ھميشگی شويی؛ سر راه يادم می روم سمت دست کشم يورتمه می ھام را از گوشه و کنار به تن می تکه لباس حاال زِن ت
وم و می. ای رھا مانده باشد به حال خودش آن اطراف که حتا طره آن بندد باالی سرش، بی آينه دارد موھايش را می غ و ژل و ف ساط تي روم سر وقت ب

وی نشيمن و پاھايت را نشسته. ای تا آن موقع پيراھنت را درآورده. شان توی سينی چينم می. ِشيو و چه و چه-ِشيو و افتر-فور بی بل چرمی ت ای روی م
 .ايم پايين تر گذاشته ھاش را ھم قبل مان، قاب عکس گذاريم روی ميز کنار دست سينی را ھميشه می. ی جلويش ای روی چارپايه گذاشته

 
ھه، عمرن«ام که  و من خنديده»  !خدا الاقل اين يه بارو به خير کنه«ای  ای و زير لب گفته ھات را بسته تو مثل ھميشه چشم. ام روی پاھايت حاال نشسته

 . »!بذارم به خير کنه
 
يد حاال گيرم گاھی فرچه می. کنم زاد صورتت را غرق کف می مثل آدمی. ھاش ھميشه محترمانه است اول ه نبا ايی ک کن دختر«. رود جاھ ،»شيطنت ن

و حاال من پادشاه. کنی بجنبی ، تيغ که دستم باشد اما، جرأت نمی»دم اصن خوب خوب، قول می«. پيچانی دستم را می تا ت يِش ته. ترم  ی ر ين خوب نده ا ما
نو ات، قيافه توانم کلی نقش بزنم رويش، بعد ھی کف ھا را پاک کنم و بمالم روی سينه است که می باره از  م و دو شانت دھ ين وسط. ات را توی آينه ن ا

نم که بعد آرام. ام ھا را ببوسانی داری و کف ھام را روی ھوا نگه بار دست که اين. ھات ی پر کف را ماليدم روی لب ھو ديدی فرچه يک تر بلغزی روی ت
بی که خط. ھا را جاده کنی تا باال ھام و کف  شوی به ساق که پيچک. جا جا و آن ھات را حک کنی اين و رد لب ند ھا راه و  شور بز تاب ھا شوند و آف راه 
رود جاده تا يک. مان کنند آلوده پرسه بزنند و آغشته ھام کف ھات و دست که حاال دست. ھامان روی تن له وقت که اصلن يادمان ب ه  ھای کج و کو ای را ک

 ..جا مانده روی صورتت
 

ل.. »ريش خواسته االن که ھی، دلم ته«ی کار و ھياھوی روزانه، پيامکی بفرستم که  ِی ميانه وقِت ديگر، يک ساعِت شلوغ تا يک دتر، ناغاف که کمی بع
 ..»کنيم بانو مان می ِتعطيل«سر برسی که 

 
ل ھميشه«ھا که تفسيرھاشان را فقط خودمان بلديم، ھمين  »ساخت-واژه«ھا، ھمين  »ھرباره«خواھم بگويم ھمين  بينی؟ می می مزه»مث ھم  ند ھا  ای دار

و می قاعده. ای باشی که تنھا از آن توست »ھرباره«ی مراسم  بسته يعنی دل. ھا يعنی آيين اصلن ھمين. برای خودشان ھا ت ی اش را تن ش را و ترتيب. دان
تو را شان، دست خِط من را دارد ھر کدام دست. ھام ی تکاتِک ھمين آيين بسته دروغ چرا، من دل. شناسی ش را و جاش را تو می ھنگام و فکر کن. خِط 

باره ھای پَرت و پالمان جا می ھزار سال ھم که بگذرد، رِد من و تو توی تمام آيين تا ھر د ماند  باالی سرش جمع کن ايش را  ه موھ وی آين ه زن ِ ت ای ک
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 ی مجلسی موجود است شده دوزی تاپ منجوق
 

 
 

ده است پيراھن چھارخانه چيز سھل و ممتنعی است و در واقع پوشيدنش به منزله ام ش کار انج ر  شتن در براب قرار دادن خوي ا. ی  ن دني در جايی از اي
شد و در لحظه حتماً چند نفری ھستند که ھنوز آن عکس من در يک مھمانی بسيار ممنوع که منجر به دستگيری سه روزه ا، مشغول  ی ما  ی ورود آنھ

ند  بودم را، توی آلبوم ی قرمز پوشيده ی آبی و پيراھن چھارخانه بازی بوديم و کت چھارخانه وزير و بطری دزد امر شنيع شاه ته باش ه. شان داش ند ھفت چ
ھی بعد يک نفر به من گفت می شه ديگه پيرن چارخونه نپوشی؟ و من آنقدر تيزھوش بودم که بفھمم منظور اصلی، زنندگی پيراھن چھارخانه در ھمرا

مان روز پيراھن تم، از ھ ك كت را داش ان ي قط ھم ان ف يار حساس است، و در آن زم می بس نين روح آد چون در آن س ه است، ولی  ا کت چھارخان ب
 .چھارخانه پوشيدن را بالکل فراموش کردم

 
کار. بعدھا، از خيابان چرچيل يک پيراھن جين مشکی ايتاليايی که محصول کوچه برلن بود خريدم لوار ارتشی  سربازی و ش وتين  آن موقع پوشيدن پ

که من متوجه نبودم که حتماً عده. شدم رفتم با اين سه قلم جنس ديده می شد و من اکثر روزھايی که دانشگاه می خوبی محسوب می ای ھستند در دانشگاه 
ھای من پيراھن. دادم، چون يک نفر به من گفته بود من عاشق اين پيرنتم شناسند، يا اھميت نمی می»  پسره که ھميشه پيرن جيم مشکی تنشه«مرا به نام 
د خريدم و ھمان يکی را می ديگری می م باي وز ھ ا ھن م آي کر کن ه ف ردم ک پوشيدم و خب زمانه عوض شد و من آن يک نفر را ديگر نديدم و فراموش ک

ستيک، بچه تا اينکه مدت. اينقدر شديد به پوشيدن اين پيراھن ادامه بدھم يا نه سلپ ا رايم يک پيراھن ھا بعد، يک روز طی يک مراسم ا ه دنگی ب ھا ک
 .اش کردند نارنجی خريده بودند، با تيغ تکه تکه

 
ً ند از ھمين.  اصل کادو آوردند بعدھا، از خارج برايم دو تا پيراھن پولو واقعا يک رنگ کمرنگ ديگر دار ا  ن پيراھن. ھا که راه راه سفيد ب ھا عيب اي

ير می شان اين بود که راه راه بودند، و عيب ديگرشان اين بود که آن اين بود که جيب نداشتند، مزيت بود و سخت گ د ن ته موقع پيراھن راه راه م مد الب آ
کاری محسوب می. خواستيد اش را نمی مايه ميان ھای کارمند اگر از آن مدل رای خودش  خوب، ب قدر بنابراين پيدا کردن يک پيراھن راه راه  د و آدم  ش

لی ی يقه و آستين انداخت که زود لبه شويی نمی دانست و آنھا را توی ماشين لباس ھايش را می پيراھن حرف خي فر  نه يک ن ھم،  ن وسط  رود و اي شان ب
ردم يزی را فراموش ک ن چ ه م ان می. خاصی زد و ن ط زم ن، فق ه روزی م د ک ای ديگری، و خداون ا چيزھ دون راه راه گذشت ب را ب ان است، م رس

 .گذاشت نمی
 

ه می. بعدھا، نه، بعدھا ھيچ اتفاق خاصی نيفتاد يراھن راه راه ادام به پوشيدن پ گر، من دارم  نج سال دي ين االن باشد چه پ عدھا چه ھم من. دھم اين ب
رده مسلکانه لباس پوشيده ساليان متمادی زاھد  باشم، ام و در اين فاصله پيراھن راه راه چندبار مد شده و چند بار از مد رفته و من، نه اينکه فراموش ک

نه من تحقيق ميدانی دقيق انجام نداده. ام  در جريان نبوده کالً  مده ام ولی بعيد است که در عصر حاضر، گزي پيراھن راه راه بوجود آ رای  جايگزينی ب ی 
اده توجھی به چھارخانه ھا و بی ھای راه راه مغازه ھای ناشناس در حال ورق زدن پيراھن من ھنوز ھم توسط آدم. باشد ده می ھا و س .شوم ھای رنگی دي

ين پيراھن دانم، شايد فکرھای خاصی االن به ذھن ، نمی...شايد احساس کنيد که ندارد پشت ا ھای راه تان رسيده باشد، ولی نه، ھيچ چيز خاصی وجود 
 .راه
 

پس شود و چرا شروع می ھيچ سنتی، معلوم نيست که واقعاً از کی شروع می انی در  يدا و پنھ ور. اش وجود دارد شود و چه حکمت پ ل سنت عب مث
ردم من دقيقاً نمی. چندنفر با ھم از يک در باريک يراھن راه راه ک دن پ ازھم خري دن و ب ه خري ين االن ھيچ. دانم از کی واقعاً شروع ب ا ھم وقت حتی ت

ودم يده ب والی از خودم نپرس ن س ه پرسش. چني دارم ب م قصد ن رای خودم مطرح می و خب، االن ھ ه ب دھم ھايی ک يراھن راه راه. کنم پاسخ ب من و پ
ما. دھيم و خوبيم مان آن شور و حال اوليه را ھم نداشته باشد، داريم ادامه می آميزی داريم و حتی اگر ارتباط ھمزيستی مسالمت ه ش دارد ک ی ن ه دليل البت

ا رو می و اگر بپرسيد که ھمه. بينيد که من خيلی پيراھن راه راه دارم کمد من را باز کنيد، ولی اگر کمد من را باز کنيد می ه پوشی؟ می ی اين و. گويم ن
 .کند؟ ھيچی، فارغ از تفرعن و تواضع، ھيچی اينھا چه چيزی را ثابت می

 
به من نمی. ام تر نبوده تيپ دانم که قبالً ھم خوش من می. شوم تر نمی تيپ دانم که خوش من می د، و  ه کم د چه چيزی را ب پيراھن راه راه جدي ھر  دانم که 

ندارم. کند من اضافه می ام می. من انتظار خاصی از او  ار را انج ن ک يراھن راه راه را خوشم می. دھم من اي ندگی، از من از پ ه از ران ان ک يد، آنچن آ
يراھن راه راه می زنم، من نمی من تيپ نمی. ساالد الويه، از در آغوش گرفتن من پ له . پوشم پوشم،  ن جم نه»  پيراھن راه راه پوشيدن«فعل اي است، 

ه. »پوشيدن« ه مقول به ذات است و ب ائم  ار ق وط اين يک ک انيت مرب پز و انس صاد و  لبری و جذابيت و اقت اس و د حی لب اطی و طرا ھای پارچه و خي
ھم برنمی. شود نمی حس خاصی در  نه  چون جلوی آي گيزيم، رابطه من و پيراھن راه راه، حيوانی نيست، چون به ھم احتياج نداريم، انسانی نيست،  ان

ای وجود ندارد، انگار من و او صرفاً در يک زمان و مکان واحد، که پوست اخالقی نيست، چون من تعدد روابط دارم، مھم نيست، چون اصالً رابطه
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 .ايم من باشد، به ھم رسيده
 

يده شود نه تی ه پوش يراھن راه راه دارم. شرت دارم، نه ژاکت، نه پوليور، نه ھر فرم ديگری از لباس که در باالتن قط پ تين. من ف ه، فقط آس م ن کوتاه ھ
يعنی اگر بيرون از خانه باشم به نحوی اين پيراھن راه. ھا کت يا کاپشنی شايد رويش بپوشم ھا آستينش را شايد باال بزنم و زمستان و تابستان. بلند آستين

ان پيراھن. ولی توی خانه، نه، چون ممکن است لخت باشم. راه ھمراھم است م، يکی از ھم ه از فعاليت و اگر لخت نباش ھای اجتماعی ھای راه راه ک
ن است و کنج عزلت گزيده  بازنشسته شده خابم را از دست داده. ام است است ت حق انت د و ام، چون ديگران می من  د چيزھای ديگری انتخاب کنن توانن

صورت ستون ھای مختلف را می ام، چون رنگ من حق انتخابم را از دست نداده. بپوشند ه  با فاکتوريل توان ب م ھای بی ھای عمودی و  ار ھ شماری کن
 .ای ساخت چيد و ھر بار چيز تازه

 
دارم می«آيد کجا، يک بار خوانده بودم که  يادم نمی تن ن ه حرفی واسه گف ايی ک پيرن راه راه می وقت ه  در. »خرم رم واسه خودم ي که اينق جالب است 

ه چون اين برای من ھم زياد پيش آمده، بماند که در مورد من می. ھا ھست شباھت بين آدم م داد ب که: توان تعمي رده  ه زور ب را ب ر م ه يک نف ايی ک وقت
م می برای خودش دامن بخرد، وقتايی که توی خيابون ھستم و زنگ می د بھ ه و زنن و يه خبر خيلی ب و جيبم ومن ت ه فقط بيست ھزار ت ايی ک دن، وقت

يده کفش الزم دارم و سايز پام رو تموم کرده لم ن، وقتايی که تنھا ھستم و سه روز است که نه کسی را د که حا ايی  من زنگ زده، وقت به  نه کسی  ام و 
جويی شده، وقتايی ھوا صرفه ام و بی جا نرفته ام ھيچ خوبه و جای پارک راحت گير بياد، وقتايی که بيست و ھفتم ماه باشه و من چون خيلی گرفتار بوده

ده باشه، آره، ی بعدش يه کاری رو که ھزار تا شنبه که قراره از شنبه عاً شورش در اوم ه ديگه واق تايی ک م، وق س که عقب انداختم، باالخره شروع کن
 .ھمين، شور زندگی در اومده باشه، شور زندگی
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 ھا در نظم سفره
 

 
 
رق نمی(ھرکسی سر سفره . پای سفره/ نشينم پشت ميز می ميز ف د روی زمين باشد يا پشت  شد) کن ته با خودش را داش از  يد حريم ب د اطراف. با اش باي
ی ماست را سمت راست پياله. گذارم، ليوان را پايين پارچ پارچ آب را سمت چپ می. اش آزادانه روی سفره حرکت کنند ھای قدر باز باشد که دست اين
ر  پاش را کمی اين نمک. گذارم می شته -تر راست–ورت پارچ گذا ھم کمی اين. ام از  خورش  ر  ظرف  ه -تر چپ–ورت سفره. ی ماست است از پيال گر  ا

له کاغذی خط ه، پيا پايين ی ماست نيم دار باشد، پارچ روی يک خط قرار گرفت باالتر تر است و ظرف خورش نيم خط  يوان يک. خط  پايين ل تر از خط 
قرار دارد. ی پياله و ليوان قرار گرفته خط فاصله پاش ميان نيم پارچ است و نمک د پيشدست  ده و بع ته ش ه. حاال دو خط خالی گذاش شق را روی لب ی قا

ند لحظه مکث. گذارم ی سمت راست می سمت چپ و چنگال را روی لبه ذا را نمک دارم اول ماست را نمک می پاش را برمی نمک... چ د غ زنم بع
ی م می قاشق را برمی. زنم م ذا را ھ د غ ارچ را برمی. زنم دارم اول ماست و بع ر می دارم و يک پ وان را پ وم لي وان را سر آب می. کنم س ورم و لي خ
گال را برمی. چيزھای متحرک سفره بايد متمايل به چپ باشند و چيزھای ثابت متمايل به راست. گذارم اش می جای خوردن را قاشق و چن غذا  دارم و 

 .گذارم ی سمت چپ پيشدست می ھا را با زاويه روی لبه کنم و آن شود قاشق و چنگال را جفت می غذا که تمام می. کنم شروع می
 

 .دست اگر باشی ھر روز خودت بايد نظام خودت را بنا کنی چپ. دست است نظام سفره تا ھميشه نظامی راست

بامداد
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 ای نجواھای جاده
 

 
 
 

د. جا و از ماشين پياده شدم ھمان شب که ساعت ھفت توی خنکای دلچسِب تاريک رسيدم آن. يک شب بھاری بود برای چن ن  چمدانم را که گذاشتم زمي
ه از آن. ھای کامل بود از آن شب. ھای نرسيده نگاه کردم ی بزرگ در بستری از گندم  وسط آن مزرعه لحظه به ھيبت غريب مسافرخانه از ب ھايی که ني

 . قابله ندارند برای زاييدن ِ يک اتفاق
شتم. چمدان را روی تخت باز کردم حس واضحی در آن لحظات ندا ودم. ھيچ  ال ب شتم. کمی آزاد. بی خي ير را دا يک. سنگينی و پختگی ِ يک آدم پ

فکر ھم نکردم حتی. که آوازی بخوانم دوش گرفتم بدون اين. داغ و مطبوع بود. سری به حمام زدم. آيد ھايی جوان باال می ھايش از ريه گو که نفس پيش
ی. کرد ھايی بود که بدنم را طی می ی حواسم پيش قطره ھمه. توی وان وی آب ا پت ود زير تنھ اق ب برگشتم و تنم را چرب کردم و روی تختی که وسط ات

اق. جا دراز کشيدم آن توی ات ود  ده ب ه از پنجره. بوی عطر و شمع و سيگار و چوب پيچي بادی ک بود و  از می ھوا تاريک  ه ب شعله ھای نيم مد،  ھا را آ
گم می ی ناخالص و ملس من وار ِ مست کننده اين طعم ِ جنون. آمدند ھای اتاق می ھا تا وسط پرده. لرزاند می اد  د از نمی. کرد  را در رخوت و صدای ب ش

بازی شايد کسی در عشق. رکودی که در آن به جريان ميفتی. نه رکودی که سر و ته ندارد. کشيدت به رکود يک چيزی می. آن حس اليعقل گريز بزنی
تاق ولی در آن لحظه من آن. اين را تجربه کند و يا يکی مثل ونگوگ در ديدن دشت و کوه و نور درخشان خورشيد بر مزارع بی يک ا وی آ را زير پت

د رفت و در محيط چون جريانی سيال پخش می حرارت بدنم به تدريج باال می. کردم ای خارج از شھر تجربه می محقر داخل مسافرخانه شتم. ش ين دا يق
ه. کند ته ذھن چسبناک من برای ھميشه جا خوش می. ماند اگر چيزی يا کسی در اين لحظه در زندگيم پيدا شود برای ھميشه می د شد و ن پير خواھ نه 

ه. چھار دقيقه طول کشيد تا از آن کاويدن خويش و دنيا رھا شوم. تواند بپوشاندش غبار ِ زمان می ساعت چھار دقيق ار  ه درازای چھ من ب رای  ه ب ای ک
ل شعله ھايی که کمی پايين ی کنارش نگاه کردم و درخت  پاره ی پنجره ايستادم و به ماه و ابر تکه لبه. بلند شدم و سيگار روشن کردم. گذشت ھايی تر مث

 .دوختم کردم توی ھوا و به سماجتش برای گريز از باد چشم می دود سيگار را ول می. رقصيدند ثبات در باد می بی
ته نجار شود گويند ھيچ يک وقتی نقاش بزرگی بود که می ا دم مرگ آرزو داش ا ت چون ھميشه حت زرگ نشد،  ن ھميشه غلت می. وقت ب خورده در اي

 .ھای زندگيم بودم و آن نقاش کردم و غرق فکر به حسرت وقت دوست نداشتم تجربه می ھای سنگين را که ھيچ پوک. حسرت
بود آن پايين بساط شب ا  به پ شينی  د و چيزی می ھمه می. ن ند و حرفی می آمدن د خورد تاق البه. زدن شان دادن ا افرخانه وقت ن صاحب مس ين را  الی ا

د می تک و توک آدم. رفتم پايين. ھايش گفت حرف د ھا در سالن رفت و آم د نوشيدند و می می. کردن اره. خنديدن الن آن کن رار ی س فاق خاصی ق که ات ا  ج
ود. بود از نور سرخ چراغ ديواری و کف چوبی ای درست شده داد که بيافتد يک ھارمونی قرمز و قھوه نبود بيفتد يا الاقل کسی احتمالش را نمی بويی ب

شان مشامم را مست می. ھای ريز آب در باد نه از باران که از قطره. از عود ھندی شايد، و خاکی که تازه خيس شده باشد صدای سازشان آتشف کرد و 
دگيم يک. داغ. پرحرارت. خواھد جا بود که فھميدم زندگيم يک چيزی مثل اين می آن. دانم چه بود نمی. آورد وجودم را ھر لحظه بيشتر به جوش می زن

ده آن. آل بود آن صحنه ايده. خواھد از جنس عشق چيز عميقی می خاطرآوردنش وجودم را قدر اي به  يادم ھست و  ايينش  باال و پ ام  ن االن تم که ھمي آل 
د و آن کس . کند سرشار از چيزی غليظ در انتھای آن ناپيدای خواستنم می ھر کسی را عاشق کن تا  بود  افی  بودم و آن وقت»  من«آن فضا و زمان ک

 .آمدی و درست زير نور قرمز ايستادی و نگاھم کردی و برق چشمانت مرا با خود برد» تو«
ه خاطر لحظه حتی نمی. افتاد يا نه دانم اگر کس ديگری جای تو بود باز ھم اين اتفاق می نمی ا ب ه خاطر خودت دوست دارم ي و دانم تو را ب ا ت ه ب ای ک

ه می شد؛ ولی چيزی ک که  دانم اين کامل  ود»  تو«ست  ِس ديگری نب ضا را کامل کردی و ک ه. آن ف ين را عقرب ين می ا کدام ھا تعي ه  د ک ما کنن يک از 
ته اين. ی ناجور اين ماجرائيم وصله صورت خسته. بودم ھا را نگف بان روی  که نورھای اتو م می خواست امشب  خاموش و روشن در ات يک دل ان  مي
اده ولی باز مثل ھميشه بعد از ھمه. باره بگويم شان را يک شوند، ھمه می ھای ج ه پشت چراغ ی اين فکرھا و نجوا ر ای ک ھای قرمز ماشين جلويی گي
می کند؛ نفس عميق می می ل دستت  تم را حماي ر اخم کشم و دس و از زي نده خشکيده و ت ه روی د بانه کنم ک من می ات نيم ھای ش ه  کنی و لبخند نگاھی ب
ه ای ساخته شايد تو ھم اسطوره. زنی می که از روی پل اس مشکی،  سافرخانه  باشی از دختری با لب خارج از شھر در يکی از شب ھای م ھار ای  ھای ب

! دانم نمی. آمد که عاشقت کند پايين می

داالِن دل
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 در پيشگاِه زمان، در معبِد جھان
 

 
 

کرده اش کنار زيرسيگاری گذارم ريزم، می ليوانی چای می الی  صفحه ای که تازه خ ه ام،  ورد عالق باز و روی فونت م کنم، يک ام تنظيم می ی ُورد را 
ته شويی، برگشتنی پنجره ام دست اش رفته قبل. کليد گذارم روی صفحه ھايم را می گيرانم و دست سيگار می م؛ ھا را بس اق را ھ يد، در ات که صدايی نيا ام 
ده ام و شايد عينک اش کرده کردم قطع ای گوش می اگر موسيقی کی قاع ن ي شگی نيست ام را ھم تميز کرده باشم، ھرچند اي ماده است ھمه. ای ھمي چيز آ

ھانی سر می مواقعی که ايده(ام آمده باشد  گويند سراغ اش می"الھام"چه  که آن برای اينکه شروع به نوشتن کنم، بدون آن چ پيش ای ناگ ه رسد، ھي ای زمين
 … )نياز نيست، فقط بايد جايی برای نوشتن باشد

 .کنم اش می قطع. برم خواستم نمی کنم راه به آنجا که می نويسم، اما احساس می ای می چند صفحه
* 

د. شان که يادم بيايد کجا بودم بايد دوباره بخوانم. ام ھای روز قبل نشينم پای يادداشت می. دھم دوباره ھمان اعمال قبلی را انجام می. يک روز بعد يد بلن با
شنوم کم يک بايد آھنگ جمالت را دست. ام به گوش خودم برسد بخوانم تا صدای آنچه نوشته نده. بار خودم ب م نخوا ه می يک صفحه ھ طور بينم اين ام ک

در اين مرحله بايد. گيرم ی وقت گذاشتن و شنيدن دارد تماس می دانم حوصله با دوستی که می. ی بعدی را بايد به اجرا در بياورم مرحله. دھد کفاف نمی
يک مخاطب ممکن است گير و گره. نفر ديگر بخوانم متن را برای يک بروم، و  ر  ای جايی از چشم خودم در رفته و ھمان باعث شده باشد نتوانم جلوت
د، ذھن اصالً ھمين. اش کند ديگر بتواند کشف ته تر می ام را حساس که کس ديگری گوش کن ه آنچه نوش د نسبت ب شوم رئوس بار موفق می اين… ام کن

 ...خواھم بنويسم را مشخص کنم، اما نوشتن و به نتيجه رسيدن آنچه می
* 

ه. توانند کمک حال باشد ام رسيد که می يکی دو جمله ھم به ذھن. يک منبع خوب به خاطرم آمد و چيزھايی پيدا کردم. روز سوم ار باالی برگ ه کن ای ک
 ».آورم ام را به جا می ھای فردی زيم، آيين که می چنان ھم«: ام تر نوشته ، يک خط پايين»ھای فردی آيين«ام  ام است نوشته دست

ه ھايی که اين چند روز به ذھن ی تايپ شده است از تمام ايده روبرويم چندين صفحه د ھم که بتوان اريکی  نخ ب ھم وصل ام رسيده، اما آن  ه  ا را ب ی اينھ
 . ام ھنوز کند پيدا نکرده

* 
د فراموش ھای فردی می ی آيين فکر کردن درباره: ای که گرفتم اين بود اولين نتيجه د؛ و نباي لک زدن باش ا پ ن ي ه راه رفت ردن ب تواند به سادگی فکر ک

ه کافی است يک. ساده است"  فکر کردن به راه رفتن"فکر کردن به : کرد که يک مشکل کوچک اين ميان پنھان شده بار امتحان کنيم؛ موقع راه رفتن ب
لرزش می پيچند و پلک آيد، پاھا به ھم می وقت است که نفس بند می داريم فکر کنيم، يا به نفس کشيدن يا به پلک زدن، آن ھر قدم که برمی ه  د ھا ب ...افتن

اره و اين از آخرين نتيجه. ست دشوار ازين گذر فھميدم که شايد پر بيراه نباشد اگر بگويم تشريح امر بديھی، امری که درب ود  ردی ی آيين ھايی ب ھای ف
 .گرفتم

 توانم بگويم آيين فردی؟ ام يا دارم؟ اصالً به چه چيزی می ای داشته من آيين فردی: چيز اول با چند سوال شروع شد اما، ھمه
ه شوند و ھمين باعث می گاھی پاسخ بعضی سواالت به شکل غريبی ساده می رود شود آدم تا مصر پی آنچه در خان شده ب فن  م نمی. اش د ستم من ھ توان

ا بنويسم، کم نمی ام دست به گمان(ھای شخصی خودم ھستم  از ھمان اول قبول کنم تمام روز در حال به جا آوردن آيين له را اينج ن يک جم ستم ھمي توان
شدم برای ھمين به يک روش قديمی که جواب). اش کند بدون ھيچ توضيحی، و انتظار داشته باشم کسی قبول فی از. اش را پس داده متوسل  يد تعري با

 :اول سعی کردم يک تعريف شخصی ارائه بدھم و اين را نوشتم. روم کردم تا مطمئن شوم راه را اشتباه نمی آيين پيدا می

ازی. شوند برای رسيدن به ھدفی خاص مجموعه اعمالی که با شکل و ترتيبی مشخص تکرار می رفتاری مرتب که قرار است با تکرارش ني
 .برآورده شود، ذھنی يا جسمی

اده در  آخر تعريف الياده از آيين به کمک کردم و دست بايد يک تعريف معتبر ھم پيدا می. کرد ام نمی اما فقط ھمين راضی د؛ الي ان«ام آم اش»تاريخ ادي
 :نويسد می

ام داده) Archetypal(آئين ھمواره عبارت است از تکرار عملی مثالی ... « ی قداست که نياکان يا خدايان در آغاز تاريخ انج من تجل ه ي ند، و آدمی ب ا
ا . کند»  وجودشناختی«ترين اعمال را،  معنی ترين و بی پاافتاده کوشد تا پيش می الی«آئين، از رھگذر تکرار، ب قارن اش تالقی می»صورت مث د و م کن
که در لحظه کاری می بدينگونه ما شاھد ھمان. گردد شود، زيرا زمان دنيوی ملغی، می می ته است شويم  ام ياف ان، انج فرينش کيھ ان ِ فجر آ .ای از زم

ه تشريفات و آئين ی اعمال زيست وش با تبديل ھمه بنابراين انسان کھن ناختی ب سک، می ش تا  ھا و مراسم و منا گذرد«کوشد  مرز ب اوراء»  از  ه م و ب
 1». ...، به ابديت راه يابد)صيرورت(زمان
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يدا ھای جمعی حرف می ی آيين تعريفی دقيق و قابل استناد از آيين پيدا کرده بودم اما مشکل اينجا بود که الياده در اين کتاب درباره ھی پ يد را د و با زن
باره توانستم بی نمی. ھای فردی کردم برای استفاده از تعريف الياده برای تعريف آيين می م ی آيين مقدمه و با اطمينان بگويم اين تعريف در ردی ھ ھای ف
توانند ھای فردی نمی کردم آيين طور، احساس می ھمين. ھای فردی تصوری مذھبی نداشتم ی آيين طور صدق کند، به خصوص که درباره تواند ھمين می

گر نمی. ی خصوصی گره خورده شان با پديد آمدن حيطه قدمت زيادی داشته باشند چرا که شک نداشتم پديد آمدن اره حتی ا قاً دارم درب تم دقي ی چه دانس
ذھبی را از ماوراءطبيعی(ی مذھبی نبودن  درباره. آورد محيط خصوصی را به يادم می"  فرد"ی  زنم، باز صرف وجود واژه اعمالی حرف می اينجا م

مذھبی حتی ام اين بود که نيايش به درگاه خدا يا خدايان قواعد مشخصی دارد که توسط بنيان دليل) کنم جدا می ده و اعمال  دوين ش گذاران ھر مذھب ت
ودن داشت طور که گفتم ھمان شان بين مؤمنان مشترک است؛ و آيين فردی ـ اگر جمعی انجام نشوند، شکل اجرای باری از خصوصی ب ـ در خود برايم 

باز وابسته (توانستم انکارش کنم  که نمی خودش بسازد،  شبيه(حتی مناسک شخصی که يک مؤمن ممکن است برای  ا  ه، ي ان مناسک) برگرفت به ھم
 ).ھای وحدت بخشيدن به جماعت ثبت شده ام به شکل يکی از روش از طرفی اصوالً مذھب در ذھن. جمعی است

ند دھد برای رسيدن به ھدفی خاص که می آنچه برايم باقی ماند، مجموعه اعمال مشخصی بود که يک فرد به شکلی منظم و در ذھن مدّون انجام می توا
صورت می. ی نفعی شخصی مطرح است مادی يا معنوی باشد، اما به ھر حال در آن مشخصاً مسئله دم در ھر  د فھمي ذت نفعی که کمی بع ه ل د ب خواھ

گر راست(آيد  تواند باشد و چرا پديد می تر بدانم آيين فردی چه چيزی می دوست داشتم دقيق. کردند ام نمی ھا ھنوز راضی ھرحال اين به. ختم شود اش دي
 !).خنديدم حتی به سوال آيين فردی را تعريف کرده و شکل آن را بکشيد ھم نمی

 . م انداخت ھای فردی ياد چيز ديگری ی مذھبی نبودن آيين ام درگير ھمان تعريف ھم بود، که ايده ذھن. گشا باشد توانست خيلی راه تعريف الياده می
باالخره که بايد سر کار«گويد  ھا برای خودش ساخته و ھميشه می گفت پدرش کلی از اين آيين کردم؛ می ھای فردی صحبت می ی آيين با دوستی درباره

ايی. »بريم، بذار خودمون خودمون رو سر کار بذاريم سمت ديگری راھنم به  د و  ی جالب آم به نظرم خيل رد اين شوخی  ر باالخره ذھن. ام ک ام درگي
ود به اين نتيجه رسيده بودم که آيين. ھا شد ی ارزش مسئله م ب م پيش روي اده ھ ستند، و از طرفی تعريف الي ه. ھای فردی مذھبی ني ل ی آن در ادام چه نق

 :کردم الياده نوشته

ال زيست»  ابتدايی«اکنون بايد تمايل طبيعی و متعارف آدم  اما از ھم... « ديل اعم ق ارزشی را مبنی بر تب ين طري که از ا ينی،  ايی آئ ه کارھ ناختی ب ش
ه. شود، خاطرنشان کنيم معنوی برای آنھا قائل می قرار می آدم ابتدايی از رھگذر تغذيه يا مھرورزی و آميزش جنسی، در مرتب ه ای  که ب ھرحال گيرد 

  2». ...ی تعذيه و جنسيِت صرف نيست مرتبه

ه. با رفتار انسانی طرف بودم که تنھايی را برگزيده. دانستم از تفکر مذھبی ھم عبور کرده نبود و حتی می"  آدم ابتدايی"ی من  سوژه ی در واقع ياد جمل
شد«سارتر افتادم که نوشته  ما با عذرخواه  ه  ئله  3».ما تنھاييم، بدون دستاويزی ک که مس ود  ن ب به خاطرم آورد ی ارزش  و ھمي ھم  ه. ھا را  سانی ک ان

ا و آيين ارزش ذھبی ھ ای م ا نمی ھ ت، ام دی نيس ودی اب ار س د در انتظ رده؛ ھرچن رک نک اً ت ه ارزش را تمام ازش ب ته، ني ار گذاش د از اش را کن توان
ه را می پس مثل کسی که قالی. داشتن بگذرد"  مند ارزش"سرخوشی ناشی از چيزی  ته و کھن ول ای چند نسل گش با پ ا  پی فروشد ت ر اش ک ای از يک اث

ن را می تعريف ساده. سازد دارد و گنج کوچک و نوی خودش را می اش را نگه می ھای کھن شاگال بخرد، بخش سودمند ارزش ه اعمال ی آيي گيرد و ب
ند می يا شايد بھتر باشد بگويم به اعمال مورد عالقه(زند  اش پيوند می ی شخصی مورد نظرش، به مقدسات ساده د و تقديس اش پيو ايد شان می زن د؛ ش کن

شی دور از دسترس باشد  شود اعمال مطلوب خودش و بی اش می عمل مثالی). چيزی شبيه غسل تعميد مثالً نوشيدن يا بوسيدن آن(آنکه در انتظار پادا
ن) تکرار(، لذت چندی بعدش را با انجام !)اندش چشيده) البد(بازگشت گذشته از رود مرگ  حلوای صوتی که فقط خاموشان بی د اش تضمين می آيي .کن

ام می حتی اينجا بويی از محافظه. دھد اش ارزشی فراتر از آنچه دارند می گذر به اعمال ساده و روزمره ازين ه مش ق آن: رسد کاری ب ار موف چه يک ب
رار می ان شکل تک ه ھم اره ب وده، دوب ه ب ق اولي رای توفي م بزرگداشتی ب دد، ھ ق مج ر توفي د ب م تضمينی باش ا ھ ود ت ا، در دل. ش ن انسان تنھ حاال اي

 .داشت لذت و برای رسيدن به سرخوشی ای دارد برای پاس ھايش معبد کوچک و خودساخته اضطراب
* 

ند می سرانجام توانسته بودم پاسخی برای پرسش اول م؛ ھرچ يدا کن قدر راضی ام پ ا آن  ار دارد، ام جای ک يار  وز بس تم ھن ه ام می دانس وانم ب ه بت کرد ک
 ای داشته يا دارم؟ من آيين فردی: ی بعد بپردازم، يعنی به اين سوال که مرحله

مد کافی بود بگردم و بين رفتارھايم آنچه با اين تعريف ھماھنگ باشد پيدا کنم، اما در آغاز اين ھم به ھمين سادگی به نظرم نمی اق و. آ بال اتف ھنوز دن
به کمک. خوان باشد عمل خاصی بودم که تماماً با آنچه از آيين در ذھن دارم ھم د در ھمين گير و دار باز ھم گفتگو با يک دوست  مشغول بحث. ام آم

د. ام باره چيزی نوشته ام اصرار داشت که حتماً در اين ی ھمين موضوع بوديم و دوست درباره به خاطرم آم ديمی  صله يادداشتی ق حق ھم داشت؛ بالفا
 :ھايم را ثبت کرده بودم که در آن دقيقاً يکی از آيين

ده... « ين پيچي م آئ خوردن ھ ال  اری پرتق د؛ روزگ ثل سيب پوست خرمالو خوردن و انار خوردن، برايم آئين خاصی دارن د م ال را باي شت؛ پرتق ای دا
ال. کردم رنگ و از سقف آويزان می بستم به نخی پالستيکی و بی اش را می پوست. کندم  می  ـ مثل روبانی که روی نوک چاقو کشيده باشی ـ پوست پرتق

قه می پيچ می اق خورد و حل که می زد و در تاريک روشن ات قال می ام  ی پوست پرت مدی کل ناورند آ سمان ش که در آ دی  ته اول... دي ادم رف م ي خودم ھ
 ...مھم ھم نيست. ی پرتقال خونی رانوشتم ام پرتقالی شد و بعد افسانه ی پرتقال خونی را نوشتم و بعد اين کار را کردم، يا اول آسمان اتاق افسانه

... 
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قِت دان. ھايش خيره شوم اش کنم و اول کمی به دانه ھايم را تميز شسته باشم، موسيقی خوبی انتخاب کرده باشم ـ چھار قاچ انار را، بايد بنشينم ـ دست و
حد. ھرچه تعداد بيشتری دانه لمس شود، بھتر است. اش توی کاسه اگر افتاد بايد بردارم و بشويم و بيندازم. ای نبايد روی زمين بيفتد کردن، ھيچ دانه تا 

وی اش کمی می خون سرخ... بايد زير آب بگيرم کاسه را ی انار،  دان که شد ھمه. ھا بيافتد چيزی نبايد بين دانه ممکن از آن پوست سپيد انار ھيچ رود ت
 ...نارنجی را با نمک سپيد رويش بريزم، ھمه را آرام با قاشقی ھم بزنم، يا بھتر با دست ای بعد بايد گلپر قھوه. اش، خون نيست ھا ولی خون آب

گر اين انار را می. شود انار را گذاشت توی يخچال يا داد ديگری بخورد بعدش می شد ا ی خوشمزه با د خيل م باي شود نخورد و فقط تماشا کرد و فکر کن
ار و تلخی لطيف گاھی ھم بايد تا دانه. محبوبی بخوردش ترش و شيرين ِ ان حتی بيشتر از  ی آخرش را چشيد، مثل وقت تنھائی؛ اما آنچه لذت دارد ـ 
ار پوسِت دست است که يک حال عجيبی می  ھای استخوانی ـ گلپر و زبری دانه د از دان کردن ان بی می يک. گيرد بع فت غريب و قري گيرد جور لطا

 ». ...انگار که پوست نو باشد ولی نباشد. پوست

1384-5خرمالوھا، 

شان را سعی کردم چند تايی. ام رسيدند ھای ديگرم ھم به ذھن کم آيين روز، بعد از آن گفتگو، کم آن. ھای فردی من بود ترين آيين نشدنی اين يکی از ترک
 . ام به پاسخ نھايی افتاد جا بود که آخرين اتفاق برای رسيدن ھم ثبت کنم و ھمين

ردم به محض اين ه نوشتن ک امپيوتر و شروع ب اره. که تلفن را قطع کردم آمدم پای ک ن درب يدن و مرتب کردن کتاب ی آيي اب خر رای کت ازه ام ب ھای ت
اره ده، درب ده ش ن خري ام رفت ن حم اره ی آيي دن ام، درب دار ش د از بي ن بع واب ی آيي ن خ دم. ام ام و آيي ور ش ه مجب ودم ک ته ب ه دو صفحه نوش نزديک ب

 :ام نوشتم ی يادداشت روز بعدش در ادامه. برداری را قطع کنم يادداشت

بودم و درست ھمان. شب گذشته بود که رسيدم به پايان پاراگراف قبلی سه ساعت از نيمه ته  جا را يکسره نوش ه تا آن ان ھم ا، ناگھ ام ج چيز تم
ودم و آن. رسيد برای نوشتن ام نمی حتی يک کلمه ھم به ذھن. شد ده ب که می من مان جايی  بود؛  م  تم می چه پيش روي ه آن برسم، دانس خواھم ب

له ام تراشيده بودم يا تا آنجا نوشته بودم و صفحه داليلی که در ذھن يک جم ه. ی خالی، بدون ھيچ توانی برای نوشتن حتی  بودم و ن نه خسته 
م نمی ايده، فقط مثل روباتی که روغن بی ع تکان ھ ود و در واق رفتم ذھن. خورد اش تمام شود مغزم به جير جير افتاده ب ير تصميم گ ام را درگ

شود چيز ديگری بکنم شايد گرفتگی ه. اش برطرف  د ھفت ن منظور چن رده برای اي دا ک الی پي که حاال می. ام ای است يک راه ع نم چيزی  توا
 .ام است ھای زندگی بگويم يکی ديگر از آيين

شان داشتم؛ آنھا ھای خاصی که برای انجام ھا پيش افتادم و آيين در ادامه ياد چند اتفاق مربوط به سال. و بعد شروع کردم به توضيح دادن آيين گفته شده
ود. را ھم نوشتم کمی خسته شدم و برای رفع خستگی نوشتن را قطع کردم، وقتی برگشتم، تمام کارھايی که برای رفع خستگی و از سرگيرِی نوشتن ب

 ... ام برای نوشتن، ثبت کردم ھای شخصی را ھم به عنوان آيين
کردم و اين. آمد ھام می افتادم و اشک به چشم داد از فرط خنده روی زمين می ام اجازه می اينجا بود که اگر آشفتگی ذھن کار را ن ن  ھا اما خوشبختانه اي

 :ام برای اين موضوع نوشتم ھای پراکنده آخرين جمالتی ھستند که در يادداشت

 .ای از آيين ترک نشدنی نوشتن برای من ھستند ھا، خالصه اين... 
يان روز دست(ام  جا بود که فھميدم سراسر روز و در تمام زندگی ھمين ه پا کم از وقتی که عادت کردم به خودم مدام يادآوری کنم تنھا کسی ک

ممکن است کسان ديگری ھم اين کارھا. ھايی ھستم که فقط خاص خودم ھستند مشغول به جا آوردن آيين) خواھد خودم ھستم از من حساب می
ردی است. کند اش را فقط به خاطر اينکه يک فرد است، فردی می را انجام بدھند، اما ھر کس آيين نی ف .حتی مسواک زدن برای ھر کس آيي

 .اش پی گرفته است کند ھدفی است که ھر فرد با عملی کردن مسئله شباھت اعمال نيست فقط، چيزی که آيين را آيين می

 :خوابم اين جمله را به چند شکل نوشتم شب بعدش روی کاغذی کنار رخت
 ».زندگی ھر کس آيين فردی اوست«

ند، توانم بگويم آيين می) دار به نظر برسد شايد خنده(ھايی ھستند که  ھرچند آيين. اش باشد در صحت اين حرف شک ندارم و حاال تا جايی که امکان تر
تری سطل من حتی وقتی در فاصله(گيرند  شان بدھيم و در پی ھدفی خاص، خواص آيينی می تک رفتارھای ما تا وقتی که آگاھانه انجام اما تک ی دو م

دی کنم ھسته ايستم و سعی می کوچک زباله می ه می ھای تمبرھن ه مسئوليت جمع ای ک شک نيست ک دفی دارم و  باز ھ وی سطل،  دازم ت خورم را بيان
ند کردن!)ھای در سبد نيفتاده ھم با خودم است کردن ھسته ا ھدفم ه ب می ؛ در واقع اين ماييم ک ا ارزش  ه آنھ اينکه ھر روز صبح از مسير. دھيم شان ب

ان نِشسته در مسيرمان را می فرش شويم، سنگ با مسير آشنا می: تواند آيين ما برای سر کار رفتن باشد خاصی سر کار برويم، می يم و ھا و درخت شناس
ر و اينکه يک روز مسيرمان را ناگھان تغيير بدھيم ھم می. ی درختی مشخص بزنيم ممکن است ھر روز سر راه به گرمی دستی بر تنه ن تغيي تواند آيي

 . شناختن مسير جديد: ما باشد
ع تکرار ھر روزه. زيستن: کنيم شود، آن صورت مثالی، زندگی ماست و ھدف اصلی که دنبال می بار آنچه تکرار می اين که موق تی  ا وق اش سعی و ت

ا، مان ھستيم، يعنی زندگی ترين آيين فردی تک اعمال را آگاھانه انجام بدھيم، مشغول انجام بزرگ کنيم تک دام از م ر، ھر ک ای که اکيداً مختص يک نف
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 ...است
 .شکل زيستن ھر شخصی، آيين فردی اوست

1387فروردين و ارديبھشت 
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 گِی شرم و آش جاودانه
 

 
 
د! آيد، باور کنيد گی می جور چيزھا به کار جاودانه اين ه ھميشه عادت داري د ک ھم تعريف نکني رای کسی  ان -يعنی حتا اگر ب تم عادت، يادت راستی گف

ل از روشن -.تان بگويم ی عادت ھم برای بماند که درباره ل از ھم که مثلن قب ا قب د ي يندلر را بگذاري اندترک فھرست ش ِف کردن سيگار، س آغوشی، زل
ھا را نه در ی شھرام صولتی را گوش کنيد يا چه و چه، حتا اگر اين»ھا شب جمعه«يارتان را پريشان کنيد يا پيِچ ابتدای کمربندی آمل را که رد کرديد، 

ساله م دچار م از ھ ه کسی، ب ه آن بازِی کذايِی شِب يلدای دوسال قبل، نه در ھمين ھزارتوی اخير نگفته باشيد ب تيد، دغدغه ی جاودان ت، گی ھس ی فردي
 . گی خصوصی جاودانه: گاس که بشود اسمش را گذاشت

کار می آيين د ھای شخصی به چه  ا را برجسته کنن ه م ن ک به اي د؟  که. آين ه يک ت ن ک که به اي ند،  ان باش ماِل خوِد خودم ماِل  ه  ما بچسبانند ک ه  ھايی ب
ه به اين که بعِد صدوبيست. ی ديگر رونوشت نباشيم از روی چندين و چند ميليارد آدم زنده و مرده د ک ند و تعريف کنن م نشسته باش سال، جمعی دور ھ

وه ی فرانسوی ھم می موزه بخورد، صبحانه گالری باغ اش را در کافه عادت داشت ھميشه صبحانه –يعنی شما  –فالنی  د، قھ صله خورد، بع ا فا اش را ب
حدی  قاشق شکر و يکی شد که نصفه ی سياھی می خورد، يکی دو دقيقه بعد از اين ميزش را جمع کردند، تازه آن وقت نوبت قھوه می ه  شير، ب لپ  دو ق

شد، اين سوم قھوه کرد که يک سيگار اولش را وقتی روشن می. اش بود که رنگش کمی روشن بشود، ضميمه ه رو می اش را خورده با ه جوری ک کرد ب
 . و الخ... شد و آرام اشکی سرازير می گذاشت، آرام انداخت، آرنجش را روی ميز می جنوِب باغ، پای راستش را روی آن يکی می

يد و آروغ يا بعِد بيست سال، در جمعی نشسته باشيد و غذای رده باش ه تان را خورده باشيد و سيگارتان را دود ک د ک د شروع کني شيد، بع :تان را زده با
تا خوِد وقِت. درددل. زنی خوری و پيک نشستيم يه گوشه به سک تا می شدند، تازه ما سه ھمه که ولو می. کن نبوديم ھا يعنی تا کسی باال نياورده بود، ول

تان، آن وقت آباد بود، پياده برمی پاچه، که يوسف بعد از کله. پاچه کله بار يکی دراز بکشد وسط کردس تان گشتيم، بعد قرارمان اين بود که ھر  ھا کردس
م درست وسط باغچه ھنوز سر و تھش اين ھمه باز نشده بود به ھمه ن، سومی ھ ه جا، خلوت بود، دومی ھم برود آن الي ان، بشاشد رو ب ی وسط اتوب

 ! ھه ھه ھه. پايين
که نبه ھا پنج وقت آن: يا حتا پيش رفيقی، بعد سی سال،  وه، درکه ھا می ش ِر کوچه.  رفتيم ک ان س ود قرارم ما ب م. ی  شش و ني .نخورده صبحانه. ساعت 

چايی می کافه. افتاديم بعد راه می. کرديم جا روشن می سيگار اول را ھمان اھی يک. زديم عمران، عدسی و  م ساعت، گ صدای. نشستيم ساعت می ني به 
حترام بزرگ. کرديم آب گوش می تند برمی به ا ازه داش که ت وه  شتند، از جای ترھای ک د می گ سالم می مان بلن ديم و  پی و گفت و. کرديم ش م گ گاھی ھ

 .و الخ... رسيديم، ھربار،  چال که می فقط اول سربااليِی پلنگ. قرارمان اين بود که در راه با ھم حرف نزنيم. افتاديم شنودی، بعد دوباره راه می
ا آدم ھای تکرارشده ھا و خاطره ھا، عادت ھا، برنامه مان است که دلش نخواسته که از اين آيين کدام قديمی، ب کدام ی  شته باشد؟  ا خودش، ندا مان ھا و ب

 قدر تکرار نکرده که بدل شود به آيينی شخصی؟  بار اتفاقی، افتاده، در ذھن خودش بارھا و بارھا آن بارھا و بارھا، اتفاقی را که يک
د و فکر کشد و حرف نمی سيگار می. ھميشه ھم تنھا. شود ھای گاندی که برويد، حوالی ھر ساعتی که باشد، ديده می يک آدم مفلوکی ھست، در کافه زن

 !اين جوری که ھميشه تنھا باشد، ھميشه مفلوک. رود ای کافه می يک جور آيينی. ام که بخواند کند و چيزی ھم نديده می
انواده آن. گی ھای خانواده شود آيين خون را درگير خودش بکند، می ھای شخصی، يک مقداری که چھارتا آدم ھم ھمين آيين ی ھايی که فقط مخصوص خ
وس، سعی می ھمان. ھا و اعضای جديد خانواده شوند برای آدم ھا که ھی تعريف می ھمان. شما است ه جدی و عب ين ھم ه ا ه ھم د ھا ک د حفظش کنن کنن
يدن ی عموجان، خاله شِب آخِر ساِل خانه خوراِن دوشنبه که مثلن سِر آش. ھای بعدی خانواده برای نسل تان کوچيکه دو بار ماجرای ُسرخوردِن شما و خز

ه زير دامِن عمه رای ھم م ادای بچه! ی بزرگ، خيلی بزرگ، را تعريف کند ب ما ھ د ش شرم ھای گی بع د و  که  تان را دربياوري يد  تم می: زده بگوي خواس
!چه ھمه شاد بوديم! عجب دورانی بود ھا: بندش بگويند  بزنند و ھی پشت بعد ھمه قھقھه! دانم ھنوز ھم نمی! آيند، اين ھمه بچه ھا از کجا می بدانم بچه
اری را، ھرچه بی تر از ھمه، وقتی است که داريم سعی می مسخره ه معنی تر و بی اھميت کنيم يک ک ِن شخصی تر، ب م آيي ان بکني برای خودم ھی. تر، 

رای کسی. مان ھم ھست که باالخره يکی بفھمد اين را حواس. ھای مقرر و مشخص کنيم، پريوديک، در ساعت تکرارش می م، ب يا يک جايی ثبتش کني
 . سال بعد، بخواند و بفھمد که ممکن است صدوبيست

ال کند که می چيزھايی به تو اضافه می. کند آدم را برای خودش مشخص می. دھد به آدم احساس خوبی می. آييِن شخصی کلن چيز خوبی است نی خي توا
 . ھای شخصی بتراشند شان آيين ھای مايه ھم دوست دارند برای شخصيت ھای ميان حتا نويسنده. کنی با بقيه فرق داری

ن حرف می ا آدم دانيد؟ با تمام اي که اصلن م ن آيين ھا، گاس  ده ھا از ھمي اخته ش عن آن آيين -.ايم ھا س نی ھايی غيرساخته طب ق -گِی غيرويتري قتی دقي و
قرن قبلت را ات داری روش شخصی خودت را پی می گی ھای زنده جزء لحظه بينی، در جزء شوی و می می گيری، داری خوِد ديروز و پارسال و ربع 

 .  روند اند و کجا می ھايی است که خيلی ھم معلوم نيست از کجا آمده ھا، تکرار عادت افتد اين آيين ھا است که يادت می کنی، آن وقت تکرار می

سر ھرمس مارانا
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 دريچه
 

 )ميثم صدر( ھاِی وحشی فرنگی توت 

Smultronstället (Ingmar Bergman/1957) 

 

به ھمين دليل است که من تقريباً از تمامی ِ چنين روابطی. کنيم ھا را طرح و ارزيابی می  ھا، اغلب شخصيت و رفتار ِ آن مان با ديگر انسان در روابط«
ر بوده. اين مسئله، بيش از آن که از من فردی تنھا و منزوی ساخته باشد، پيرم کرده است. ام نظر کرده صرف دگی ِ من پُ سخت و زن اِی  است از کارھ

 »...ام از سختی کشيدن براِی نان و روغن شروع شد و در راِه عشق به علم خاتمه يافت کار و زندگی. ام من از اين بابت راضی بوده
 

ادی نمی] بازبينی/ِ◌ ديدن[ کنم از جھِت معّرفی و پيشنھاد  حس می. فيلم ِ کالسيک و معروفی ست و احتماالً اغلب ديده باشيد اره چيز ِ زي اش توانم درب
 .ترين نوع ِ نقل کردن آمد ھا و دنياِی پيرامون، به نظرم گوياترين و دلچسب بگويم، ااّل اين که اين سبِک انتخاِب موضوع و روايِت انسان

 
 )النگ شات( معتقدات و آداِب ايرانی 
 

 وھفت تبريز، اسفندماِه پنجاه: چاِپ اول/ ی تاريخ و فرھنگِ ايران  انتشاراِت مؤسسه/ دوجلدی / ضمير  ی مھدی روشن ترجمه/ تأليِف ھانری ماسه 

به کتاب در مجموع ھجده فصل و دو فھرست اعالم و يک غلط عايش را  د، د د و خواندي ان آم ه اگر گيرت مه دارد ک يد نا ما بفرماي ين فرانسوی. جاِن  ا
تا سُفره از قواعِد اوسا به. دھد که حظ کنيد تان می  را کادوشده تحويل ی مملکت جوری فرھنگِ عاميانه ه  ماِن عسرِت بی سه ی بی دوش گرفت نبه و در ش

 ! بول

 
 )ازموسيس( جيمز جويس-اوليس 
 

ه. شود، اول است ھايی که از طرف اينگيليسا منتشر می ی ليست ام ولی در ھمه من اين کتاب را نخوانده. ی خوبی است جويس نويسنده  کردن آن ترجم
رد فارسی. ھای بابلی عصر حمورابی ندارد ی لوحه به فارسی، تفاوتی با ترجمه ده و حال اگر يک ف به انگليسی خوان اب را  ه کت ما گفت ک ه ش زبان ب
 . .گويد کرده، بدانيد که دروغ می

 
 )بامداد( درس و آوازخوان تاس 
 

 اوژن يونسکو، داريوش مھرجويی، نشر ھرمس
 

ان مک»  آوازخوان تاس«ی  نامه خود آوازخوان تاس در نمايش اب ھيچکاک گافين رسمن در حکم ھم ا مک ھای جن ام به. تر گافين  است؛ حت عبارتی تم
ندتا آدم نشسته. دانيد ماجرايی در کار نيست، ھيچی نيست ُخب می. باشد البته اگر اصلن ماجرايی وجود داشته. گافين است ماجرا مک ور-و-اند و شر چ

رای خودش زنگ می! جان خودم ھمين باور کنيد به! گويند، ھمين می ھی ب فده ساعت ھم  د، ھ سی زن ا، چھارده-و-تا،  که نمی... تا دوت د، خب باور  کني
 .خودتان بخوانيد که باورتان شود

 
ه»  سحر داوری«آوازخوان تاس را پيش از مھرجويی  ای يونسکو در ترجمه. بود کرده ترجم دام می فارسی ِ آق خانم داوری م وی دست ی  د ت !انداز افت

د الوگ بنويس د نيست درست دي ه اصلن بل ن ترجم کو در اي ای يونس ن مشکالت و نادانی. آق ی اي ای مھرجوي ه اش آق کو را در ترجم ای يونس ای آق ھ
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 !!!برطرف کرده

 
 )داالِن دل( ھای بی نام و نشان واھمه 
 

 انتشارات نيل/ غالمحسين ساعدی/ ھای بی نام و نشان واھمه

تاه. دانم تجديد چاپ شده يا نه نمی. شاھنشاھی 2535روی جلد نوشته . اين کتابی که در دست من است چاپ قديم است ستان کو شش دا مشتمل است بر 
وای اجتماعی داستان. ھاست يکی از آن»  آرامش در حضور ديگران«که  راه دارد ھايی با محت به ھم ده  رای خوانن ذابی را ب که کشش ج از لحاظ. ست 

ادن چيز خاصی را  معنايی می ارف-توانم بگويم نبايد انتظار اتفاق افت ای متع يد ولی عمق فاجعه ھمان -چون دني ته باش نده در آن داش ه نويس جاست ک
 .گويد کند و می ھای نسبی دنيای اکنون ِ ما را در قالب داستان جمع می تراژدی. کند ی مستقيم و در لفافه بيان می بدون اشاره

 
 )عاصی. ک. ساسان م(سودوکو  
 

ن تقويت ذھن اسم. تواند يک آيين باشد سودوکو حل کردن ھم می الً، آيي د ھفته. اش را بگذاريم مث که چن شده ای برای من  ين  ای موسيقی قطعه: ست آي
ه) ھايش خصوص کنسرتو ويلن به(ام آثار موتسارت  زياد شنيده( ند ی تقويت ذھن و حافظه حسابی مقوی در زمين نھاد من کنسرتوی! ا خاب و پيش انت

 ...کنم  را باز میسودوکوی  گذارم پخش شود و صفحه می.) است 3ی  شماره

 
 Desperate Housewives) سر ھرمس مارانا( 
 

لم ه في ن سريال است و ن ا آن. البته اي ن روزھ ما اي سريال ا در  ده ق ياد ش خوب ز اھی می ھای  که گ لم اند  ه صدتا في د ب لن. ارزن ما ظاھر کام ين يکی ا ا
مه زنکی طرف ھستيم اما وقتی درگيرش شديد، وحشت می کرديم با سريالی شديدن خاله ما ھم مثل شما اوايل گمان می. زنکی دارد گول ن ھ د از اي کني

ستان کند البه جور دارد رشد می ای که ھمين تلخی و فاجعه نرِم دا ه،. الی روکِش ماليم و  سايه و يک محل ا ھم ار ت ا چھ ه ب سخت است ک م  تصورش ھ
ھی مگر می. کنيم اصلن انگار مصيبت و بدبختی پايانی ندارد در اين سريال گاھی فکر می. بشود اين ھمه قصه ساخت و اين ھمه تراژدی شود داستان 

ا می تر و دسپردتر بشوند آدم گی تلخ جلو برود و ھی زنده تا کج رد سر آدم ھا؟  ھوار ک د کاله ھای قصه؟ و می شود ھی مصيبت  جا باي د ک تان را داني
ين تلخی جا که آن برداريد؟ ھمان شده الی زروزق ا ه می قدر خوب پيچيده  يد کيف می ھا، ک يد دار د و می بين د و حواس کني م خندي ه جه حج تان نيست ک

 .کند تان سنگينی می ھای بوِد جھان دارد بر شانه ای به به نااميدی
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 ی آخر صفحه

 مصاحبه
 

 
 

نده-و-جوانک قوی، چابک و تر طرف شورای نويس ده است فرز به تعارف ِ من گرفت روی صندلی نشست و گفت از  ه آم و اضافه. گان رعد يومي
 :کرد

 مزاحم که نيستم؟. کنم ام باتان مصاحبه آمده -
 ايد چه کار کنيد؟ آمده -
 .با شما مصاحبه کنم -
 ... بسيار بسيار خب!... اوھوم. بسيار خب. خب خيلی! آھا -

يم دست بودم و س قبراق ن ندان  صبح چ بود ام بفھمی ھای برقضا آن روز  اتی  و کتاب. نفھمی ق تم ت ه شش ناچار رف ه- خان به کتاب ھفت دقيق ھا نگاھی ای 
 .يی ندارم دامن خود جوانک بشوم چاره -به -که دست انداختم اما ديدم نه، جز اين

 کنيد؟ ش می جور ھجی چه: پرسيدم
 کنم؟ چی را چه جور ھجی می -
 .را» مصاحبه« -
 کار داريد؟ با اماليش چه! بابا ای -
 .ش چيه خواھم ببينم معنی با اماليش کاری ندارم، می -
 ...اگر. خوردن است برايم مثل آب. کنم ش می خودم معنی. باشد. خب... آورم دارم شاخ درمی -
 .شوم تان می واقعن رھين منت! عالی ست! اوه -
 ...مصاح: مص، آ و ح جيمی: ميم و صاد -
 .با ميم... عجبا، عجبا -
 .خب، معلوم است -
 !اش گشتم قدر پی پس برای ھمين بود که اين -
 شود آقاجان؟ کرديد با چی نوشته می پس فکر می! د ِ -
تاب را ورق می.  قدر کفايت کامل است ی من به نامه لغت. دانم راستش ديگر نمی - م داشتم تصاوير ته ک دا کن ويش پي که عکس آن را ت آخر چاپ. زدم 

 .قديم است
تو آخرين چاپ لغت را به»  مصاحبه«محال است شما تصويری پيدا کنيد که مفھوم ! آقا جان عزيز من - مه تان نشان بدھد، حتا تو  ه–راستش ... نا البت

 ...باور کنيد قصد اھانت نداشتم... آييد نظر نمی مند و فھيم به کردم ھوش قدرھا که خيال می آن -ترين توھينی را ندارم بخشيد، قصد کم مرا می
شنيده - ان آدم اوه، زياد مھم نيست اين حرف را خيلی  ھم از زب اک ام، آن  ال پ نه خي ه  ته ھايی ک را داش سبزی م که کردن  ته  تی داش ه اصلن عل اند، و ن

 .گويند ھمه از ته دل ھمين را می. دھم تان اطمينان می به. يی ھستم العاده راستی از اين جھت آدم فوق من راستی... خدمتی کنند خوش
ان...  نکته طيب خاطر اذعان دارم به اين من ھم به - ار خودم ه ک رديم ب د حضرت: خب، خب، برگ ا تان مستحضر ھستيد که اين الب روزھا مصاحبه ب

 .اشخاص سرشناس خيلی متداول است
 دھيد؟ يی انجام می حاال، بفرماييد ببينم اين کار را با چه وسيله... باشدالعاده جالبی  بايد چيز فوق. شنوم که، از شما دارم می حقيقتش اين -
ته در بعض موارد به... کند راستش، آدم از شما حيرت می - اقی، دس ا چم ار ب ما معمول. بيلی، چيزی صورت بگيرد تر است اين ک ه ا ن است ک اش اي

ه باعث می. شان جواب بدھد کند تا طرف ِ مصاحبه به مشت سوآل مطرح می کننده يک مصاحبه يبی است ک دازد اين ترت صحبت ُکرک بين حاال... شود 
 .گير ِ زندگی ِ اجتماعی و خصوصی ِ شما را روشن کند يی نقاط ِ چشم يی که پاره شده ھای حساب فرماييد بنده چندتا سوآل مطرح کنم؟ سوآل اجازه می

يد گيرم من حافظه! اوه، با کمال ميل، با کمال ميل - را ببخش ين بابت م دوارم از ا ظه. ی بسيار بسيار بدی دارم، امي که حاف ن است  ظم و غرضم اي ام ن
گر می روز يک تازد، گاھی ھم پانزده گاھی چھارنعل می. نظم و آشفته است عجيب بی. ترتيبِ  درستی ندارد ا کن گر می ج ندازد خورد لن پاک اسباب. ا

 .خوريم شده آقا دل
 .کنيد ديگر تان را می حداکثر سعی. زياد مھم نيست -
 .کنم تا جايی که بتوانم سعی می! چشم روی که به آن -
 .کنم خب، حاضريد؟ دارم شروع می... ممنون -

مارک تواين
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 .حاضرم -
 تان است؟ چند سال -
 .گذارم تو نوزده امسال ژوئن پا می -
 ايد؟ کجا دنيا آمده. خب... شش سال را شيرين داريد-پنج-و-کردم سی مرا بگو که فکر می! عجب -
 .تو ميسوری -
 نوشتن را از کی شروع کرديد؟ -
 .1836از  -
 شود؟ تان می سال  چيزی ممکن است؟ مگر نگفتيد تو ژوئن نوزده طور ھمچين چه -
 .آيد نظر عجيب که می راستش، به. دانم نمی -
 العاده آمده؟ نظرتان فوق يکی به ايد، کدام ھايی که شناخته از آدم. خيلی عجيب -
 .Aaron Burrآرون بور  -
 طور ممکن بوده با آرون بور آشنا بشويد؟ تان است چه سال آخر برای شما که نوزده -
 کنيد؟ ام می دانيد ديگر چرا استنطاق تر از خودم می بفرماييد که، اگر مطالب مربوط به مرا به -
 در چه شرايطی با آرون بور مالقات کرديد؟... بگذريم. ام گذشت اوه، اين فقط فکری بود که از ذھن -
 ...وصدا راه بيندازم، و-تر سر خرده کم اش، ازم خواھش کرد يک جنازه بودم تشييع جور قضاقورتکی رفته روز که ھمين يک: آھا -
-کرده شما سر اش فرقی نمی بوده ھم که ديگر برای اگر مرده. بوده که او مرده اش، يعنی اين جنازه باشيد تشييع آخر وقتی شما رفته! وای، خدای بزرگ -
 صدا راه بيندازيد يا نه؟-و
 .شد ش می چيزی او ھميشه از اين بابت يک. دانم واال نمی -
 ...بود گوييد مرده از يک طرف می. گوييد باھاتان حرف زده از يک طرف می: فھمم نمی -
 .بود من کی گفتم مرده -
 بود؟ بود يا زنده باالخره چی؟ مرده -
 .گويند حيات داشت ھا ھم می بود، بعضی گويند مرده ھا می راستش، بعضی -
 شما خودتان چه عقيده داشتيد؟... اما شما خودتان -
 خواستند چال کنند؟ ربطی داشت، مگر مرا می آخر به من چه... خب -
جايی برسيم. دھيم اش می انگار بيخود داريم کش! عجی بساطی است... آخر با وجود اين - ه  ان بپرسم. خب... گمان نکنم ب چيز ديگری ازت د  :بگذاري

 تاريخ تولدتان کی است؟
 .1693اکتبر  31دوشنبه  -
 توانيد ھمچو چيزی را توجيه کنيد؟ جوری می چه. تان باشد ھشتاد سال-و-در آن صورت شما حاال بايد صد! آخر ھمچو چيزی غيرممکن است -
 .اش کنم ام است که توجيح مرگ خب، چه -
 مگر نه؟. زنيد نقيض حرف می-و-روراست داريد ضد... ام است ھشتاد سال-و-گوييد صد حاال می. گذارم تو نوزده آخر، اول گفتيد که دارم پا می -
 .خواند نظرم آمده که اين دو تا با ھم نمی راستش خودم ھم بارھا به) اش را فشردم ھای دست(اش شديد؟  راستی؟ شما ھم متوجه -

 !شويد ھا ھا می جور نکته شما ھم خيلی سريع متوجه اين -ايم خودمان–ضمنن ... اش را برطرف کنم ام اشکال اما ھنوز که ھنوز است نتوانسته
 ايد؟ آيا برادرھا و خواھرھايی ھم داريد، يا داشتته... تان ممنونم از اظھار لطف -
 .آيد منتھا يادم نمی. کنم بله گمان... گ... ھا، گ -
 !ام ست که در عمرم شنيده ترين حرفی غريب-و-اين ديگر عجيب! اوھو -
 کنيد؟ جور فکر می چرا آخر؟ چرا اين -
 ...توانم جور ديگر فکر کنم؟ طور می چه -

 ھا نيست؟ آن قاب روی ديوار عکس کيست؟ يکی از اخوی! جا را باش اوه، آن
 !طفلکی بيل... ويليام، بيلی: کرديم اش می يا، به اسمی که صدای. برادرم است. حاال يادم انداختيد! آخ، آره آره آره -
 پس البد مرده؟! عجب -
 .يی از اسرار باقی ماند پشت پرده. اش را بفھميم وقت نتوانستيم حقيقت آخر ھيچ. کنم اش می کم من مرده خيال دست. گو ندارد-و-گفت -
 مفقود شده، نه؟. انگيز است راستی که غم. انگيز است غم -
 .برديم خاکش کرديم... طورکلی، بله از يک بابت، و به -
 خاکش کرديد؟ خودتان برديد خاکش کرديد، و نتوانستيد بفھميد که زنده بود يا مرده؟ -
 .بود حسابی مرده-و-کرديم درست شکسته ھمچين حرفی به شما زد؟ وقتی خاکش می کدام گردن -
ی - رار م م واال، اق ه کن ه اصلن نمی چ ر در آرم کنم ک ن قضيه س وانم از اي اکش کرده. ت ر خ د و درعين اگ ته اي م داش ن ھ ال يقي ه راستی ح تی ايد ک راس

 ...است مرده
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 .کرديم که او ُمرده نه، نه، ما فقط فکر می -
 . شد بعدش دوباره زنده: آھا؛ حاال فھميدم -
 !به پير و پيغمبر قسم که نه -
 ی اسرارش کجا بود؟ اين ديگر پرده: خب... اند اند خاکش کرده است و برده يک بابايی مرده: بودم چيزی نشنيده من که در عمرم ھمچين -
و... جاست اش ھمين موضوع عجيب! د ِ، ھمين ديگر - بايد حضور انور آقايی که شما باشيد عرض کنم که ما؛ يعنی من و آن مرحوم، دو تا برادر دوقل

مان کردند، طوری که ديگر معلوم نشد کدام کدام ھستيم، و يکی از ما دو تا تو آب خفه شد، که البته روز تو حمام قاتی روزه که بوديم، يک پانزده. بوديم
 .خير، بيل نبود و من بودم گويند نه گويند آنی که خفه شد بيل بود، بعضی ديگر ھم می ھا می بعضی. مان  يکی معلوم نشد کدام

 ی خودتان چيست؟ حاال عقيده! راستی که خيلی عجيب است ھا -
دا می - د خ اورم نيست-و-حاضرم ھست! دان ر در بي ن قضيه س دھم از اي زرگ و وحشت. ام را ب ن راز ب ايه اي ه ناک س ن اش را روی ھم دگی م ی زن

شانه. ام خواھم ِسّری را پيش شما فاش کنم که تا امروز به ديارالبشری نگفته اما حاال می. انداخته ا ن ا برادرھ يک خال يکی از ما دو ت عنی  يی داشت، ي
 !يی که غرق شده منم بچه:  عبارت ديگر به. آن برادر، من بودم. اش بود گنده پشت دست چپ

 .راستش من که از ھمان اول ھم ِسّری توی اين قضيه نديدم -
ند، موضوعی شان مشغول بازی باشد که بروند به جای اين بچه، آن هللا چنان سرشان با ته که خلق اين. بينم اما من می. شما نديديد - يکی بچه را خاک کن

ھا! ھيس منتھا، ... رود کنم تو َکت من نمی است که ھر کار می د  ن بابت چيزی بگويي ه از اي ه! مبادا جلو اھل خان با نن شاھد است با دا  من غم خ -و-ی 
 .قوزشان بشود-باال-يکی ھم قوز تر از آن است که ديگر اين شان خيلی بيش غصه

 .ست ام عجالتن کافی جا به دست آورده بسيار خب، گمان کنم اطالعاتی که تا اين -
ه جنازه ی تشييع اما آن قضيه. از بابت زحمتی که قبول فرموديد ھم کلی ممنون لی نظرم را گرفت ور خي که، بی. ی آرون ب يد  زحمت ممکن است بفرماي

 توجه نگاه کنيد؟ چشم يک مرد بسيار جالب خصوص، چی باعث شد آرون بور را به به
ماده. شد اش نمی نفر ھم متوجه  حتا يک تا آدم، ميان پنجاه. ست معنايی جزييات بی! به - ه گورستان آ تن ب رای رف ه جمعيت ب وعظ که تمام شد، موقعی ک

دازد بودند، در آمد و گفت بدش نمی شد و جنازه را قشنگ تو تابوت گذاشته می اظر اطراف نگاھی بين ه من ار ب ا شد رفت. آيد برای آخرين ب آن وقت پ
 ...دست راننده نشست باالو بغل
 .جا که رسيدم، جوانک تعظيمی کرد و رفت به اين

 .ام شد رود غصه که ديدم دارد می از اين. بودم از مصاحبت اش کلی حظ برده
 

 ، انتشارات نگاه»ھای کوتاه ی قصه و داستان ترجمه:  آثار احمد شاملو، دفتر سوم مجموعه«از کتاب 
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 ی اول صفحه

 قمار عاشقانه
 

 
 
قانه"الدين مولوی سخنانی تحت عنوان  اسالمی، جالل-ھای شخصيت بزرگ شرقی قرار است درباره انديشه) 1 ار عاش انم"  قم تان برس سمع دوس .به 

می يای ابتدا از اين پرسش مھم آغاز  ن در ه توانست اي د ک ه وجود آم ود و چه شرايطی ب د؟ چه خصوصياتی در او ب وی ش لوی مول ه چرا مو کنيم ک
يم، ا آن بزرگوار دار ه ب انی ک قرن فاصله زم با وجود ھفت  ا  که م طوری  ه  معرفت را به تالطم وادارد و اين ھمه گوھرھا از دل آن بيرون آورد، ب

طور قطع، قرن ھمچنان می به  م و  د داشت ھا و قرن توانيم از آن گوھرھا نصيب ببريم و استفاده ھای نيکو کني ه خواھ تفاده ادام ن حسن اس يز اي .ھا ن
 :گفت مولوی خود می

 
 َکنَد  ھين بگو که ناطقه جو می
 تا به قرنی بعد ما آبی رسد

 گرچه ھر قرنی سخن آری بود
 ليک ُگفت سالفان ياری بود

 
ينند و از آن جرعه َکنَد و آبی در اين جو روان می دانست که جويی می او خود را کسی می ن جو بنش سر اي ر  اريق ب به تف ه نوبت و  ھا نمايد تا آيندگاه ب

 .برگيرند
شد و ه داده است، خشمگين  به آن تکي ته و  سر خود انداخ وی را پشت  از خود او نقل شده که وقتی به اتاق يکی از دوستانش رفت و ديد که کتاب مثن

د اين پيش." کتاب ما جھانگير خواھد شد. اين کتاب، کتابی نيست که پشت سر بگذارند و به آن تکيه دھند: "گفت نی درست درآم ود. بي ين ب م ا دليلش ھ
به گفت و ھم به نيکو بودن و عمق گفتار خود واقف بود و می که، مولوی ھم سخن نيکو می دانست که چه چيزھايی ماندگار خواھد بود و چه چيزھايی 

 .مرور زمان از ميان خواھد رفت
ه اينکه در اينکه خصوصيات شخصيتی و شايد ژنی در مولوی وجود داشته است که او را چنين بار آورده است، نمی با توجه ب ا  رد؛ ام يد ک توان ترد

 .ھای روشن تری رو آوريم ھای مجھول و تاريک چندان سودمند نيست، بھتر است به زمينه سخن گفتن در زمينه
نظير العاده استثنائی، عجيب، و بی شد و ھرچه بعداً پيش آمده در اين مالقات فوق"مولوی"دانيم که مولوی پس از رويارويی با شمس تبريزی،  ھمه می

به واقعيت. بود"  غزالی"شايد به بيان ساده و مجمل بتوانيم بگوييم که مولوی تا پيش از مالقات با شمس، يک . ريشه داشته است يار  اين توصيف، بس
ی را می ه غزال انی ک ت؛ کس د می نزديک اس وا، و خوف از خداون ت، تق م، معرف ی از عل ند، او را کوھ د شناس ی. دانن وال روان د اح ه در تفقّ ی ک آدم

ير خود او، نشينی العاده توانا بود و خلوت فوق ه تعب ايد و ب لبی خود بگش ود احوال روحی و ق ار از پ د و ت د از بن ه بن ه چگون ھايش به او آموخته بود ک
عارف دينی. گويد را کشف کند و دريابد که کجاھا آدمی حتی به خود دروغ می ھای روحی آدمی انواع مکرھا و حيله ر م او کسی بود که احاطه کامل ب

رغم عمر وجوی وسيع بيرونی در معارف دينی ھم دست زده بود و علی وجوی درونی در دقايق عالم نفس، به يک جست داشت و عالوه بر يک جست
لی کسانی در بيان تأثير شگرف او گفته. العاده مھمی پديد آورد که حقيقتاً جاودانه شد ھا و آثار فوق نسبتاً کوتاه پنجاه و پنج ساله، کتاب ه غزا که حمل ند  ا

ر شايد اين سخن مبالغه. گاه پس از آن دوباره قد علم نکرد به فلسفه، کمر فلسفه را چنان شکست که ديگر ھيچ قوت تأثي آميز باشد، ولی قطعاً از عمق و 
 .کند او در تاريخ فرھنگ اسالمی حکايت می

ار. سپرد خواند و به خاطر می مولوی از جمله عالقمندان و دوستداران غزالی بود و ترديدی نيست که آثار او را مکرراً و به دقت می بدون شک او آث
خود می ديگران را نيز مطالعه می بر ذخيره علمی  ق  ن طري فزود کرد و از اي ی ھيچ. ا کرد ول وی ن ار، او را مول ين آث ا شمس. يک از ا ات او ب مالق

توانيم درباره آن واقعه که تحولی عظيم در شخصيت وی تبريزی يک مالقات بسيار استثنايی بود و ما فقط از البالی اشارات مجمل و مبھم مولوی می
م به دست آوري ام. پديد آورد، اطالعاتی مختصر  ه ن ه شمس گوھری ب ين است ک شد، ھم ه با تقيمی گفت سخن مس ن تحول شخصيت اگر  وی از اي مول

ازه"  عاشقی" د آورد را به او ھديه کرد و پس از آن بود که وی با شخصيت عاشق و طراوت آفرين و ت اودان را پدي ار ج ه يافت آن آث ه. ای ک چيزی ک
 :خوانده است" عيد"او خود را . شويد گاه از ورود در آثار مولوی ملول نمی شما ھيچ. زند، نو بودن سخنان اوست در آثار مولوی موج می

 
 باز آمدم چون عيد نو تا قفل زندان بشکنم

 وين چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم 
 

عبدالکريم سروش
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و می جامه نو می، روزی که آدميان "روز نو"يعنی "  عيد" مه ن ان جا ازه پوشد، طراوت از سر و روی زمان می پوشند، جھ ا آرزوی ت ه ب بارد و ھم
بود برد، بی شک چنين تجربه کسی که برای خود اين تعبير را به کار می. روند شدن و طراوت يافتن به استقبال عيد می ای را در دوران خود گذرانيده 

دا نمی گاه کھنگی و مالل به ھمين دليل نيز سخنانش ھيچ. و عيد بودن و نو شدن را در خود آزموده است گران را پي سخن دي گيزی  د ان اب او را. کن کت
خ. ای بر سر و روی روان خود زد توان خواند و ھر بار بھره ھای تازه برد و آب لطف تازه بارھا و بارھا می ابی در تاري تر کت ا کم ه م گر بگوييم ک ا

ه نکرده فرھنگ بشری داشته رده باشد، مبالغ يدا ک ه خوبی. ايم ايم که چنين موقعيتی پ ا را ب ن معن د، اي نايی دارن زرگ آش مرد ب ين  ار ا با آث ه  کسانی ک
 :ساخت مولوی از آن کامالنی بود که به تعبير خود، از خاک زر می. کنند يابند و عيد بودن و عيد شدن را در آثار او کامالً تصديق می درمی

 
 کاملی گر خاک گيرد زد شود
 ناقص ار زر بُرد خاکستر شود

ستان. سازند، زيرا کيمياگرند کنند، و اگر خاک را به دست کامالن بدھيد طال می اگر طال را به دست ناقصان بدھيد ضايع می مثنوی مجموعه ای از دا
انی و انسانی قصه ھايی که شايد ھيچ کس تصور نمی. شود ھای عاميانه است که گاه با کلمات رکيک ھم آميخته می د عرف ين معارف بلن ا ا کرد از آنھ

وده. تراوش کند، ولی اين بزرگوار اين کار را کرد و نم ھايی را ن نه  ين کھ کرد و چن ھايی را زر  خاک  ن  و مھم ترين ھنر مولوی ھمين است که چني
به می خوانيد، احساس می به ھمين دليل وقتی شمار آثار او را می. است خود تجر شدن را در  د  اً عي د و حقيقت ده اي تازه ای ش د وارد فضاھای  د کني .کني

اين شخص اصالً در بند گذشته نبود؛ يعنی. شايد در تمام مثنوی کمتر از چھار يا پنج مورد وجود داشته باشد که مولوی بگويد ما در گذشته چنين گفتيم
شته متوقف می آدميان طراوت خود را از دست می. شد ھر روز نو می را در گذ د زي وار. شوند دھن ير خود آن بزرگ ه تعب ا ب ان، ي ه از زم ما کسی ک ا

 :کند رھايی يافته، عيد شدن را به مثابه امری جاری و طبيعی و نه استثنايی در خويشتن تجربه می"ساعت"از
 جمله تلوين ھا ز ساعت خاسته است

 َرست از تلوين ھا که از ساعت برست
 چون ز ساعت، ساعتی بيرون شوی 

 چون نماند، محرم بی چون شوی
 

 ھست ھشياری ز ياد ما مضی 
 ماضی و ُمستقبلت پرده خدا

 آتش اندر زن به ھر دو، تا به کی
 پُر ِگره باشی از اين ھر دو چو نی

 تا ِگره با نی بَُود ھمراز نيست
 ھمنشين آن لب و آواز نيست

 .شوند افتند و مانع عبور نَفَس و برآمدن صد می گذشته و آينده را بسوزان، در بند ماضی و مستقبل نباش، اينھا مثل گره ھايی ھستند که در نی می
يی می. بود"  نی"مھم ترين تصوير مولوی از انسان، تصوير  ه او خود را نيز مانند ن ه ک ھر گون ند آن را  ته است و خداو د نشس ان خداون بر لب ه  د ک دي

 :نوازد خواھد، می می
 دو دھان داريم گويا ھمچو نی

 يک دھان پنھانست در لب ھای وی
 

  با لب دمساز خود ُجفتمی
 ھمچو نی من گفتنی ھا گفتمی

 
 َدم که َمرد نای اندر نای کرد

 در خور نای است نه در خورِد مرد
ی دانند و وقتی که آنھا را می بعضی افراد چند کلمه ای می. باری، نو شدن و نو گفتن خصوصيت مولوی بود چرا که او به دريان متصل بود د خال گوين

خالی می شايد بسياری از ما چنين تجربه ای داشته باشيم که وقتی سخن می. شوند می برويم گوييم،  و  يافتن انديشه ھای ن يد در پی  و گاھی. شويم و با
ذير دسترسی می اما کسی که به دريا وصل می. کند ھمين مسأله ما را ملول و بدخو می يان ناپ ه ای پا ه خزان ازه دارد و شود و ب سخنان ت اد، ھميشه  يب

 .گردد و از تھی شدن ذخاير خود ھراسناک نميشود ھيچ گاه از جوشش مشتريان و خريداری ملول نمی
 تا کنی مر غير را َحبر و َسنی
 کنی خويش را بدخو و خالی می

 متصل چون شد دلت با آن َعَدن
 ھين بگو مھراس از خالی شدن

 زين آمدش کای راستين"قُل"اَمر
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 کم نخواھد شد، بگو درياست اين
رای اينکه") قُل ھو هللا احد"مثالً . . ."( قُل:"گفت می) ص(خداوند که به پيامبر  ترس، ب خالی شدن ن معنايش اين بود که بگو، باز ھم بگو و ھيچ گاه از 
ود. تو به دريا وصلی ی می. در حقيقت اين وصف حال خود آن بزرگوار، يعنی موالنا، نيز ب ار او پ دن آث ما از خوان ی ش ايی ب به دري ا او  که گوي يد  بر
 .نھاد از معارف و معلومات را با مستمعان در ميان می و روز و شب با ھراس از تھی شدن حجم عظيمی. پايان وصل بود

اری"تا پيش از آن به تعبير خودش. مولوی خصوصاً پس از مالقات با شمس تبريزی چنين شخصيتی پيدا کرد) 2 الم و"سجاده نشين با وق بود، يک ع
 .نبود"مولوی"اما اين سجاده نشين با وقار به ھيچ وجه. روحانی زاده محتشم و با معلومات که مورد استقبال و احترام اين و آن بود

يد قطع ه طور کامل با ه را ب ه مطالع ود ک يکی از جدی ترين عالقه ھای مولوی مطالعه بود و يکی از مھم ترين توصيه ھای شمس به مولوی ھمين ب
سيار می"متنّبی"مولوی به. و اين کار البته برای يک عالم مفتی و مدرس بسيار دشوار بود. کنی د عالقه زيادی داشت و اشعار او را ب ن. خوان تأثير اي

ی. مطالعات در مثنوی ھم مشھود است د حافظ و خاقان ظر اعراب، ھمانن يادی دارد و در ن نه ز شعار حکيما بزرگ عرب است و ا بی از شعرای  متنّ
شمس او. خواند نوشت و به ادبيات عرب عالقمند بود، آثار اين شاعر را می گفت و می مولوی که به ھر دو زبان عربی و فارسی می. برای ماست ما  ا

 .را از اين کار نيز منع کرد و اجازه نداد ھيچ يک از عالئق پيشين مولوی برای او باقی بماند
ھا گفته شده است که شمس تبريزی به دنبال مردی در داستان. برد، مورد بحث قرار دھم در اينجا مايلم شگردی را که شمس در مورد مولوی بکار می

د گشت يعنی طالب مستوران قباب غيرت الھی بود؛ يعنی کسانی که خداوند آنھا را پنھان کرده و به ھمه کس نشان نمی از مردان خدا می ن. دھ و در اي
ين تشخيص. اينھا تفسير الھی و عرفانی مسأله است. طلب، مولوی را يافت از ديد ديگر که بنگريم، شمس تبريزی وقتی که با مولوی برخورد کرد چن

ته ه رش ده ک رو گردي ابی روب ا عق ته است؛ ب ه آن بس ه دھان ده ک رو ش انی روب وه آتشفش ا ک ه ب ای اوست داد ک ر دست و پ ات ب ن. ھای تعلق د و اي او آم
ه. ھای تعلق را از دست و پای اين عقاب گشود رشته ه عشق را ب تر است بگوييم ک اما البته به جای آنکه بگوييم او اين تعلقات را از مولوی گرفت بھ

به. مولوی ھديه کرد ا  کرد ت اولين و اصلی ترين کاری که شمس تبريزی با مولوی کرد ھمين پاره کردن تعلقات بود که آن را از باالترين سطح آغاز 
رو نگذشت يان چيزی را ف ين م اء و. نازل ترين سطح آن رسيد، و در ا دريس و افت اعی و ت اب و شغل اجتم ه کت انواده و مطالع وی، خ شمس از مول

نه رھا نمود سلماً شخصيت. نشست و برخاست با شاگردان و دوستان و حتی پاره ای از قيود مذھبی را جدا کرد و او را به صورت يک انسان برھ م
 .در مولوی به جا بگذارد فوق العاده نافذ شمس توانست چنين تأثير عظيمی

 :در ديوان کبير غزلی آمده که به ظن قوی ماحصل گفت و گوی شمس و مولوی است
 مرده بُدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم

 دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم 
يه کند و می مولوی در ابتدای اين غزل ٌسر جاودانگی خود را به وضوح و صراحت بيان می ده ام، گر ده ش ون زن ا اکن ودم، ام رده ب گويد که من قبالً م

غم را نمی. تعبير بسيار بلند و پر مغزی است"خند شدن"اين تعبير. بودم اکنون خنده شده ام صريحاً می مولوی از کسانی بود که مطلقاً  گفت شناخت و 
 :که

 خوشدل تريم باده غمگينان خورند و ما ز می
 رو به محبوسان غم ده ساقيا افيون خويش

 خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حالل
 کو گرد ما گرديد شد در خون خويش  ھر غمی

وه. جای ندارد"غم"در عرفان عاشقانه موالنا برخالف عرفان خائفانه غزالی ه جل د را ب ر خداون سراپا خائف در براب غزالی در آثار خود چھره فردی 
ود. مقام خوف، البته مقام فوق العاده بلندی است. گذارد می شقی ب قام عا رد؛ و آن م نيز کشف ک باالتری را  ام  گر غمی. ولی مولوی مق ھم در عاشقی ا

 .از اين رو مولوی يک غزالی عاشق بود و غزالی يک مولوی بی عشق. ھای معمول و متعارف نيست باشد از جنس غم
 باغ سبز عشق کو بی منتھاست
 ھاست جز غم و شادی در او بس ميوه

 عاشقی زين ھر دو حالت برتر است
 بی بھار و بی خزان سبز و تر است

 
 از غم و شادی نباشد جوش ما
 با خيال و وھم نَبَود ھوش ما

 حالتی ديگر بود کان نادر است
 تو مشو منکر که حق بس قادر است
 :گويد خود نيز سخن می"طرب آکندگی"مولوی در ھمان غزل مورد بحث از

 گفت که سرمست نه ای رو که از اين دست نه ای
 رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم

 گفت که تو کشته نه ای در طرب آغشته نه ای
 پيش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم
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 :شمارد نصيب او شد، بر می"دولت عشق"ھا را که از باری، مولوی در سرآغاز غزل مورد بحث، پاره ای از ويژگی
 ديده سير است مرا جان دلير است مرا
 َزھره شير است مرا ُزھرۀ تابنده شدم

گويد که عشق به مولوی در مثنوی ھم می. است و اين مطلب فوق العاده مھمی. گويد که من دليرم و ديده ام سير است، چشم و جان من گرسنه نيست می
د می اصوالً مولوی دو چيز را مايه سيری آدمی. ستاند بخشد و گرسنگی را از او می آدم سيری می ان: دان ھم. يکی عشق و ديگری ايم ن دو  ه اي و البت

 :تراز و ھم جنس اند
 ذات ايمان نعمت و لوتی است ھول
 ای قناعت کرده از ايمان به قول

عاده سير می. ايمان، خوراکی بسيار مغذی است نه است. شود آدم وقتی آن را خورد فوق ال ن گو ھم ھمي شرح گفت و. عشق  ات بعدی  وی در ابي مول
 :دھد که شمس چگونه عقاب روح او را از بند تعلقات رھا کرد دھد و نشان می گوی خود را با شمس به دست می

 گفت که ديوانه نه ای اليق اين خانه نه ای
 رفتم و ديوانه شدم، سلسله بندنده شدم

ات ا از مالحظات و تعلق اولين سخنی که شمس به مولوی گفت اين بود که شرط ورود به آن عرصه فوق العاده نورانی دست کشيدن از عقل ُعرفی ي
 .گويد که من ھم دست کشيدم و ديوانه شدم مولوی می. ظاھری است

 گفت که تو شمع شدی قبله اين جمع شدی
 جمع نيم شمع نيم دود پراکنده شدم

و"شمع شدی، قبله اين جمع شدی"شمس گفت که تو خيلی محبوبيت داری، ه سرانجام ت مده ای ک ار آ ودی گرفت د قي ، مردم به تو توجه دارند و تو در بن
 .را خواھد کشت

 که اشتھاِر خلق بنِد محکم است 
 در ره اين از بَنِد آھن کی کم است؟

 :شود اولين پيامد آن اين است که شخص ُمريِد مريد خويش می. بسيار مشکل آفرين است؛ زندان است، با تمام احکام و لوازم آن محبوبيت برای آدمی
 جمله شاھان بندۀ بندۀ خودند

 جمله خلقان مردۀ مردۀ خودند
ادی. او بنده توست ولی به لحاظی تو ھم بنده اويی. او مرده توست ولی اگر خوب نگاه کنی تو ھم مرده او ھستی يروی زي زيرا تو برای حفظ آن بنده ن

ندان نمی اگر اين بنده و اسير را نداشتی، زندان نمی. بايد صرف کنی برای حفاظت از آن صرف نمی ساختی، پاسبان برای ز جه  .کردی گذاشتی، بود
 .افتد و محبوب برای حفظ محبوبيت خود الجرم در بند محب می. بردگی و خدمت چيزی جز در بند غير بودن نيست

 شود صياد، ُمرغان را شکار می
 تا ُکند ناگاه ايشان را شکار
وی گفت. شوند شويم تا بعد آنھا شکار ما شوند، که البته گاھی ھم نمی اول ما شکار مرغان می ه مول ين را ب ھم ھم شمس  تو دل ديگران را: حضرت 

رده شدی. شکار کردی غافل از آنکه دلت شکار آنھا شده است فتی شکار گشتی."برده گرفتی و ب يرم ر تی شکار گ ين محبوبيت."گف ھا و شمع جمع ا
ين می. دارد ھا، تو را از رسيدن به مقاصد مھم باز می شدن االتر از ا تو ب ن است،  ه اينھا را بگذار برای کسانی که حد و سقف پروازشان ھمي نی ب توا

د و. گذارم گويد که من به صراحت آمادگی خود را اعالم کردم و گفتم که ھمه را کنار می مولوی می. پرواز درآيی اما باز شمس سراغ چيز ديگری آم
 :اين را ھم بايد رھا کنی. گفت که اين پيشوايی و شيخ مآبی ھم در خور تو و مناسب پرواز تو نيست

 گفت که شيخی وسری، پيشرو و راھبری 
 شيخ نيم پيش نيم امر تو را بنده شدم

 :شمس موارد ديگری را نيز برشمرد. گفتم اين را ھم کنار گذاشتم
 گفت که تو زيرککی، مست خيالی و شکی
 گول شدم ھول شدم وز ھمه برکنده شدم

. و مولوی ھم در پاسخ گفت از اين زيرکی و خيال انديشی دل کندم. نازی گفت که تو فيلسوف مآبی، اھل اوھامی، اھل چون چرايی، به عقل خود می
 :شمس سپس گفت

 گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندھم
 در ھوس بال و پرش، بی پر و پرکنده شدم

ندھا از دست. آنھا را ھم فرو نھادم. يعنی ساز و برگ و مال و حشمت و امکانات و رفاه و ابزار و وسايل داری، به عجز نرسيده ای ن ب ه اي قتی ھم و
 :و پای من گشوده شد، آنگاه

 تابش جان يافت دلم واشد و بشکافت دلم
 . . . اطلس نو بافت دلم دشمن اين ژنده شدم

 ُزھره بَُدم ماه شدم، چرخ دو صد تاه شدم

ی ھزارتو مجله
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 يوسف بودم زکنون، يوسف زاينده شدم
ھم؛ می. اين شرح احوال درونی مولوی بود تا  صد  يدم، بلکه چرخ دو  اھم، خورش بودم حاال م ره  فم، اگر ُزھ ده يوس گويد اگر يوسف بودم اينک زاين

وان يکی از تجربه. يعنی چندان چاق و فربه ام که يک دنيا برای جا گرفتنم کم است، دو صد دنيا حاجت است وی و دي ار در مثن د ب ه چن لوی ک ھای مو
شده ام گويد که احساس می مولوی می. است"فربه شدن"کبير نقل شده، تجربه چاق  لی  زی خي شمس تبري ا  وی در توصيف. کنم پس از برخورد ب مول

ه. يکی از چاق شدن و ديگری نازک و الغر شدن: کند عاشق از دو وصف استفاده می خويش، البت يز در توصيف احوال  و او اين ھر دو وصف را ن
 .در ضمن حکايت ديگران، آورده است

 گفتمش پوشيده خوش تر ّسر يار
 خود تو در ضمن حکايت گوش دار
 خوش تر آن باشد که ِسّر دلبران

 گفته آيد در حديث ديگران
اش ھای زنانه کار می کند که صورت زنان داشت و در حمام در دفتر پنجم مثنوی داستان شخصی را تعريف می بود رازش ف کرد و روزی که نزديک 

ه من. شود توبه کرد و به نحوی عجيب و استثنايی نجات يافت و بعد از آن، تحول حال فوق العاده ای پيدا کرد د گفت ک ا خداون جات ب او در ضمن منا
ه. قبالً آدم نحيف و کوچکی بودم، اما اکنون پس از اين توبه فربه و بزرگ شده ام ن توب يم شايد ما نيز در عمر خود از اي م نکرد يم، اگر ھ رده باش ھا ک

ين. توبه از واجبات است. بايد بکنيم ق ا م توفي د ھ د و از خداون خود عصيان کن ه وضع ناصواب پيشين  د و علي ه کن خود مراجع به  انسان بايد ھميشه 
ده. تحول شخصيت را بطلبد رده ام چاق ش ه ک که توب ون  باری، شايد کمتر کسی در توصيف اين تحول گفته باشد که من قبل از توبه الغر بودم اما اکن

 :اين بيان قاعدتاً بايد از تجربه شخصی خود مولوی برآمده و بر زبان او جاری شده باشد. ام
 آه کردم چون رسن شد آه من
 گشت آويزان رسن در چاه من
 آن رسن بگرفتم و بيرون شدم

 شاد و َزفت و فربه و گلگون شدم
 بودم زبون در بُن چاھی ھمی
 گنجم کنون  در ھمه عالم نمی

 ھا بر تو بادا ای خدا آفرين
 ناگھان کردی مرا از غم جدا

شند"فربه شدن"تعبير به"عاشقی"در آثار ھيچ يک از شاعران، اديبان، و عارفان خودمان نديده ام که از ھی، از. کرده با ين فرب نار ا شق در ک ه عا البت
 .برد ھم نصيب می"نازکی"نوعی

 ھای عشق سخت نازک گشت جانم از لطافت
 ؟. . . دل نخواھم جان نخواھم آن ِ من کو آن ِ من

 برم تا خموشم، من ز گلزار تو ريحان می
 چون بنالم عطر گيرد عالم از ريحان من

 .کند نوعی لطافت است؛ عشق از روح عاشق زنگار زدايی می"نازکی"اين
 
با آن ھمه معلومات و تحصيالت،) 3 انی و  تيز ھوشی، خوش بي اما اکنون جای اين پرسش بسيار مھم است که چرا کسی مانند مولوی با آن تربيت، 

به او گفت ھر آتشی می ود تمام سرمايه خود را در اختيار شمس گذاشت و  ار آسانی نب سرمايه ک ه  ردن آن ھم ھا ک بزن؟ ر ن سرمايه  .خواھی در اي
وی رای مول شمس ب ه  ذيری ک ده درخشان و دلپ ود؟ آن آين چه ب ود؟ ھدف  لوی داده ب ه مو ده ای ب ن از خود گذشتگی چه وع براستی شمس در قبال اي

وی تصوير کرد چه بود؟ شمس به موالنا گفت که اگر از اينھا بگذری به کجا می ه مول ده ای ب رسی؟ ھمه مطلب در ھمين جاست که شمس کمترين وع
 .نداد، و مولوی شدن مولوی ھم در گرو ھمين قمار عاشقانه و کريمانه و ھمين گذشت بی توقع پاداش بود

حافظ نيز شاعِر عارِف عاشقی است که يک قرن پس از مولوی به دنيا. برای درک بھتر اين معنا خوب است که احوال مولوی را با حافظ مقايسه کنيم
کرد -ھای عشقی آمد و تجربه يار  تفاده بس اً اس اً و معن .معرفتی مولوی را کامالً در اختيار داشت و مسلماً از ذخائر تصويری و معنوی آثار مولوی لفظ

م اصالً شغل شاغل حافظ تتبع در ديوان شاعران بود؛ ھم در آنھا تأمل می کرد و ھم خود مردی ھنرمند، نکته ياف و گوھر شناس بود و از ذخائر عظي
ار ھنری. نشاند نمود و در ديوان خود می عرفانی و اديبی که در اختيار داشت گوھرھای ارزشمند استخراج می به آث به عالوه به طور مرتب و مکرر 

تراش می خود مراجعه و آنھا را تصحيح می رايش می کرد،  ه اصطالح امروز وي ود؛ غزل داد و ب خود حذف نم ار  تر را از آث ازل  ر و ن ھای پست ت
ود. گذاشت ھای درخشنده تر بار باقی می کرد، غزل می اب نکرده ب ی ت تانده و او را ب کار او"ماضی"گردش در. عاشقی ھم قافيه انديشی را از او نس

شکار. بود و برخالف مولوی در ماضی و مستقبل آتش نزده بود فاوت آ باری اگر حافظ و موالنا را در خصوص مسأله عاشقی، با ھم مقايسه کنيم به ت
 :گويد حافظ صريحاً به ما می. اين دو بزرگوار بھتر پی خواھيم برد
 اال يا ايھا الساقی اَِدر کأساً و ناولھا

 ھا  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل
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 به بوی نافه ای کاخر صبا زان طره بگشايد
 ھا ز تاب جعد مشکينش چه خون افتاد در دل
 :در جای ديگر ھم ھمين مضمون را دارد

 شدم گفتم که بردم گوھر مقصود چو عاشق می
 ندانستم که اين دريا چه موج خون فشان دارد

 
 تحصيل عشق و رندی آسان نمود اول
 آخر بسوخت جانم در کسب اين فضائل
ست، او می ه عشقی حافظ ا ه عاشق می اين تجرب قتی ک د و خاطر آن می گوي ه  تم و ب ده درخشانی پيش چشم داش تم باليا، مصيبت شدم آين ھا، و خواس

ی داد و مرا وامی اين فکر به من دليری می. توانم به گوھر مقصود برسم گفتم که از اين طريق می به خود می. ھای عشق را تحمل کنم رنج ا ب داشت تا ب
تم ھای راه بيش از آن است که من می ولی وقتی جھيدم، دريافتم که اين دريا چه موج خون فشان دارد و دشواری. پروايی تمام در اين دريا بجھم .پنداش

 :ھا و غرقه شدن در امواج خون فشان دريای عشق بود راز شيرين سخنی حافظ ھم ھمين سختی کشيدن
 ريزد اين ھمه شھد شکر کز سخنم می

 اجر صبری است کز آن شاخ نباتم دادند
ال آورده است که حافظ از آن سخن می"شاخ نباتی" ه دنب سخن را ب بر آن، شيرينی  صبر در برا ه  لذت شيرين است ک ه از يک  د کناي سخن. گوي ين  ا

 :کنم مقتبس از سخن مولوی است، و من در اينجا توجه روان شناسان و روان پزشکان را به اين مدعا جلب می
 گر سخن خواھی که گويی چون شکر
 صبر کن از حرص و اين حلوا مخور

 صبر باشد ُمشتَھای زيرکان
 ھست حلوا آرزوی کودکان

 ھر که صبر آورد گردون بر رود
 ھر که حلوا خورد واپس تر رود

ه می برای آنکه آدمی ھر تمتعی ک به  ا  بد شيرين سخن باشد، بايد تلخی بکشد، نبايد در اين دني د، دست يا عات. خواھ حتی تمت ی  تع جوي ھادن راه تم بازن
 .شيرينی سخن، پاداش تلخی کشيدن در پاره ای امور است. خواھد، راه اين کاميابی را سد خواھد کرد می حالل و برخورداری از ھمه آنچه آدمی

:گويد مولوی صريحاً می. به ھر حال، عشق مولوی به گونه ای ديگر بود زيار کسی دِر باغ سبز به او نشان نداد و اھميت موضوع ھم در ھمين است
 عشق از اول چرا خونی بَُود 
 تا گريزد آنکه بيرونی بود

 ھای آتشی است  او بعکس شمع
 نمايد آتش و جمله خوشی است می

شان می شيرين و عزيز نيست، بلکه از ھمان اول دندان عشق از ابتدا برای ھر محرم و نامحرمی د ھای خود را ن بايی دارد. دھ يار زي ير بس وی تعب مول
 :که آن را از متنبی گرفته است

 اِذا َرأيَت نياَب اللَّيِث بارزةً 
 فاَل تَظُنَّن اَنَّ اللَّيَث يَبتَِسمُ 

يل را از. اين عالمت خشم و درندگي اوست. اگر ديدي که دھان شير باز است و دندان ھايش را آشکار مي کند، گمان نکن که مي خندد مولوي اين تمث
دن آدمي است"از تبسم ھاي شير ايمن مباش:"متنّبي گرفته و مي گويد ه دري که. تبّسم شير، لبخند دوستي نيست بلکه مقدم شير عشق است  ان  ين ھم ا

مي رود ده. مولوي ھم از تبسم ھاي او ايمن نبود و مي دانست که به طرف چه موجودي  يا بلعي و،  رو شدن شير و آھ ل روب ن تمثي وي از اي اً مول اتّفاق
 :شدن آن توسط شير به کّرات براي بيان حال عشق و نسبت او با عشق و معشوق بھره جسته است 

 يکي شيري ھمي بينم جھان پيشش گله آھو
 که من اين شير و آھو را نمي دانم نمي دانم

 
 پيش شيري آھوي بيھوش شد

 ھستي اش در ھست او روپوش شد
 

 تا نسوزم کي خنک گردد دلش
 اي دل ما خاندان و منزلش

 خانه خود را ھمي سوزي بسوز
 کيست آن کس که بگويد ال يجوز
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 خوش بسوز اين خانه را اي شير مست
 خانه عشق چنين اولي تر است

شمس به او گفت که تنھا نصيب. در واقع شمس تبريزي به مولوي پيشنھاد يک قمار کرد؛ قماري که در آن ھيچ اميدي به پيروزي و بُرد وجود نداشت
پاداش توست ين  يري را داري ھم ن دل ني، اگر اي شرکت ک بت. و پاداش تو اين است که بتواني در قماري که اميد بردن در آن نيست،  ھم اجا وي  مول

چ. و اين ھمان خطر پذيري است که در حافظ نمي بينيم. کرد پرواي ھي باالت است،  ني بي م مولوي صريحاً به ما مي گويد که عشق الابالي است، يع
د"پاکبازي"چيز را ندارد، عاقبت انديش نيست، حساب سود و زيان نمي کند، دِر باغ سبز نشان نمي دھد و از عاشق مي خواھد، يعني، از او مي خواھ

عشق، ھمه عاشق."باختن ھمه چيز بدون اميد به بردن چيزي"يعني"پاکبازي."که براي ورود به قماري آماده باشد که ھمه چيز را در آن پاک مي بازد
 .را مي خواھد نه بخشي از او را

 الابالي عشق باشد ني ِخرد
 عقل آن جويد کز آن سودي بَرد
 تُرک تاز و تن گداز و بي حيا
 در بال چون سنگ زير آسيا

 
 عشق چون واقي است وافي مي خرد

 در حريف بي وقا مي ننگرد
 

 عشق ُمستسقي است مستسقي طلب
 در پي ھم اين و آن چون روز و شب

بازد ند و درب دا ک ن دعوت پاسخ نيکو. شمس تبريزي از مولوي چيزي جز اين نخواست که ھمه چيز را بدون توقع ھيچ چيز ف ه اي حق ب م ال وي ھ مول
پس عشق ھم به او وفا کرد و به او ھمه چيز. دست کشيد. . . داد؛ يعني خود را به طور مستوفا و کامل به عشق سپرد و از آبرو و مکنت و حشمت و 

به او داد که ھمه چيز را با آن مي"يک دسته کليد."او را فربه کرد و غم را از او ستاند. بود"شرابخانه عالم"سينه اي به او داد که به تعبير خودش. داد
 :او را درياوش و آفتاب صفت کرد و در مکتب خويش، به او ادب ھايي آموخت که در ھيچ مکتب ديگري يافت نمي شد. گشود

 ھزار گونه ادب جان ز عشق آموزد
 که آن ادب نتوان يافتن ز مکتب ھا

 
 يک دسته کليد است به زير بغل عشق

 از بھر گشاييدن ابواب رسيده
 

 شرابخانه عالم شده است سينه من
 ھزار رحمت بر سينه جوانمردم

د سر از آب درآورد تش گذاشت و بع ا در آ دا پ لوي ابت در. بنابراين، برعکس تجربه حافظ که ابتدا پا را در آب گذاشت و بعد سر از آتش درآورد، مو
که خود او از آن سخن"زھره شير"اين دليري ھمان. واقع آتش عشق بر او گلستان شد، زيرا دليري ورزيد و پاداش دليري خود را گرفت داشتن است 

ال. ھمان است که عاشقي بدون آن تمام نيست. ھمان دليريي است که ھم سابق بر عاشقي و ھم مسبوق به اوست. مي گفت اين دليري نه تنھا در برابر ب
نه فقط مصائب و تلخي. دليري در برابر ھمه مالحظات و تعلقات. ھمان که بعدھا در مکتب حافظ، رندي نام گرفت. بود، بلکه بَر خود عاشقي ھم بود

 :به ھمين سبب است که مولوي مي گويد . ھا
 ترس مويي نيست اندر پيش عشق

 جمله قربانند اندر کيش عشق
 

 در ره معشوق ما ترسندگان را کار نيست
 جمله شاھانند آنجا بندگان را بار نيست

 :باري، مولوي از اين قمار فوق العاده شادمان بود و در اين باره سخني بسيار شنيدني و به خاطر ماندني به جا گذاشت 
 ُخنُک آن قماربازي که بباخت آنچه بودش

 بِنماند ھيچش اال ھوس قمار ديگر
ستداللي. اين قمار باز نه تنھا آرزوي بردن ندارد بلکه تنھا آرزويش اين است که يک بار ديگر قمار کند مولوي اين مطلب را در جاي ديگر صورت ا

ه: بخشيد و گفت تي موسي ب شبان، وق تان موسي و  ته است؟ در داس ا خواس يا پاداشي از م مگر خداوند در برابر چيزھايي که به ما داده، توقع داشته 
ه سر ب نيد و  اگوار را ش ن سخنان ن شبان اي شبان عتاب کرد که اين سخنان چيست که مي گويي و اين اوصاف چيست که براي خدا برمي شماري؟ آن 

 :بيابان نھاد ولي بعد 
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 وحي آمد سوي موسي از خدا
 ...بنده ما را ز ما کردي جدا

 من نکردم امر تا سودي کنم
 ...بلکه تا بر بندگان جودي کنم

 من نگردم پاک از تسبيحشان 
 پاک ھم ايشان شوند و ُدرفشان

يد. عبادت و تسبيح مردم به خدا نفعي نمي رساند د رس مردم خواھ خود  به  وِد. بلکه نفع آن  سر ج ني از  ه است؛ يع ه و کريمان خدا جوادان ق و امر  خل
اين َکَرم لفظ دلپذيري است و خداي کريم بسيار دوست داشتني است. مطلق مي آفريند و ھيچ سودي در آن متصور نيست، محض بخشش و کرم است

بدون"بي علت و رشوت"بخشش خداوند به تعبير مولوي بخشش جوانمردانه و."با کريمان کارھا دشوار نيست:"و به قول موالنا ھد  است؛ يعني، مي د
به. اينکه ذره اي توقع پاداش يا پرواي استحقاق طرف مقابل را داشته باشد به  اي تش آنگاه مولوي مي گويد که بنده خوب و شايسته خدا بودن ھم به معن

د شته باش ع بازگشتي و پاداشي دا يچ ضرري. اوست، آن است که آدمي خود را به او ببازد بدون اينکه توق فت ھ تر و اگر نيا سودي يافت چه بھ گر  ا
ست ا. نکرده است، زيرا توفيق کرم ورزيدن يافته است و اين توفيق کمي ني خود را ب شقي  به عا لوي تجر ودن"در حقيقت مو د داد و گفت"کريم ب پيون

د اده باش ه آم ده اي است ک ھمان گونه که خداوند بي توقع، بي غرض، بي علت، و به محض وھابيت نعمت ھا را مي بخشد، بنده کريم خداوند ھم آن بن
زد. اگر غير از اين شد، فضل و کرامت و عاشقي انسان تيرگي خواھد گرفت. ھمه آن نعمت ھا را در راه او باز پس دھد م عشق ن يکي از اصول مھ

ازگردانيم ه او ب ع ب رض و توق دون غ د ب ا داده باي ه م ع ب ي توق رض و ب ي غ د ب ه را خداون ه آنچ ت ک ن اس وي اي ان. مول ن ھم ود"و اي ت"ج اس
 :منافات مطلق دارد "سودجويي"با"جود"و

 سخت رويي که ندارد ھيچ پشت
 بھره جويي را درون خويش کشت

 پاک مي بازد نباشد ُمزد جو
 آن چنان که پاک مي گيرد ز ھُو

 مي دھد حق ھستي اش بي علتي 
 مي سپارد باز بي علت فَتي
 که فتوت دادن بي علت است

 پاک بازي خارج ھر ملت است
 زانکه ملت فضل جويد يا خالص

 پاک بازانند قربانان خاص
 ني خدا را امتحاني مي کنند
 ني در سود و زياني مي زنند

 
 بي غرض نبود به گردش در جھان

 غير جسم و غير جان عاشقان
به غير از عاشق که ھمه وجودش معطوف به معشوق است، شاعران و ھنرمندان واقعي ھم که اھل ابداع و خالقيت راستين ھستند، ھيچ گونه غرضي

 :در کارشان نيست و ھيچ غرضي خالقيت آنھا را در بند نمي نھد؛ يعني، اين سخن که 
 من نکردم امر تا سودي کنم
 بلکه تا بر بندگان جودي کنم

 :فقط وصف الحال خداوند نيست بلکه وصف ھر موجود خالق و مبدعي است و به قول مولوي اولياء حق نيز چنين اند 
 َمحض ِمھر و داوري و رحمت اند
 ھمچو حق بي علت و بي رشوت اند

مطلقاً توجه نداشت که سخن از کجا -چه در مثنوي و چه در ديوان کبير -مولوي خود در مقام آفرينش ھنري عيناً ھمين گونه بود؛ وقتي سخن مي گفت
د آورد بار خواھ چه  ا مي رود و  ه کج د و ب دارد. مي آي سبات را ن رواي محا ضانه، پ شکافد و سخاوتمندانه. جوشش فيا پري مي  فرط  باطن از  ج  گن

ه و وان و خشت ھاي اساسي خان تر و دي دي دف وت، و وھابيت واژه ھاي کلي رم، جود، فت بينوايان را توانگر مي سازد تا جايي که شايد بتوان گفت ک
ا. ھمچنان که با دليري، عبادت و عرفان و سلوک نيز مرتبط است. ايوان مولوي اند و اين جود و فتوت، با عاشقي ربط وثيق دارد اگر ھمين ويژگي ھ

را در آثار حافظ، بوعلي، سھروردي يا ھم عصران مولوي، ھمچون سعدي، خواجه نصير طوسي، صدرالدين قونوي و حتي محي الدين عربي جست
اي. و جو کنيم، در مي يابيم که در ھيچ کدام از آنھا چنين تفکر و گرايشي نبوده است ھزار ت به قول مولوي، ميان صوفي ھا يکي شان صوفي است و 

 .آنھا زير نام او و در دولت او زندگي مي کنند
 از ھزاران اندکي زين صوفي اند

 باقيان در دولت او مي زيند
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د. در ميان عالمان نيز وضع به ھمين گونه است مي زين ا  بزرگ. چند نابغه بزرگ وجود دارد، باقي در دولت آنھ د شاعر  به چن ا  شاعران تنھ ه  جامع
ن درجه. افتخار مي کند، بقيه در مدرسه آنھا شاگردي مي کنند ه اي وقتي ما به ھنرمندان و خالقان بزرگمان نگاه مي کنيم، کمتر کسي را مي بينيم که ب

يي. از پاکبازي رسيده باشد که موالنا رسيده است ه توانست ديگران را رھا ود ک د از آن ب رد و بع اين بزرگوار در درجه اول از خودش رھايي پيدا ک
اند سود برس به ديگران  ع،  ي توق ي غرض و ب د و ب باره شمس. ببخشد و سخاوتمندانه و بدون ھيچ قيد و بندي افاضه معرفت کن ه در ود ک يل نب بي دل

 :تبريزي مي گفت 
 ھمه را بيازمودم ز تو خوشترم نيامد

 چو فرو شدم به دريا چو تو گوھرم نيامد
 سر خنب ھا گشادم ز ھزار خم چشيدم

 چو شراب سرکش تو به لب و سرم نيامد
 چه عجب که در دل من گل و ياسمن بخندد
 که سمن بري لطيفي چو تو در برم نيامد

 ز پيَت مراد خود را دو سه روز ترک کردم
 چه مراد ماند زان پس که ميسرم نيامد؟

ه شدند سوي او روان به  ھا  د مراد ان شوند و. نکته در اينجا بود که او براي مدتي مراد خود را ترک گفت و بع ا قھرم الم معن د در ع ساني مي توانن ک
ند خي چشيدن. غواص بحر معاني گردند که از تعلقات خود دست بشويند و آماده قماربازي باش ال کشيدن و تل ن ب يز در گرو ھمي ھا ن سخن آن شيريني 

ق. است قات و توفي ا و تعل خالصه آنکه پابندي به تعلقات با پرواز در فضاھاي بيکران منافات دارد و يکي از بھترين راه ھا براي کشف اين اسارت ھ
 .يعني، نشستن با کساني که خود وارسته اند و مي توانند روح وارستگي را در آدمي بدمند. در بريدن بندھاي تعلق، نشستن با آزادگان است

 کار مردان روشني و گرمي است
 کار دُونان حيله و بي شرمي است
 چون ز تنھايي تو نوميدي شوي
 زير سايه يار خورشيدي شوي
 رو بجو يار خدايي را تو زود

 چون چنين کردي خدا يار تو بود
 

 .از خداوند وھاب، طلب روشني و گرمي و دلبردگي و وارستگي مي کنيم
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 کنشی ِ نوع ِ دّوم وضعيِت بی
 

 
 
ود درختـ  دم ته ب ه او نشس ايی ک ود و ج ايه دماِی غروب ب ا س تند ھ ان داش دتر از خودش اِی الغر رد. ھاِی بلن ِد روز، دخترھ رھاِی الغر ِ ُم وِی پس جل
ود. گرفتند شان می ھاِی رنگیِ  بلندی که موقع ِ خنده جلوِی دھان شدند با ناخون می ھوا ب ن. بوِی تکرارِی عطرشان در  ا اي يل ب که اوا مد  به خاطرش آ

ازی می يک دخترـ. گرفت بوھا تپش ِ قلب می دمينتون ب د پسر داشتند آن طرف ب ده و بی. کردن ا خن م ب طراف، روسری دخترک دائ ه ا ه از توجه ب اش ک
رد نگاه. شه ام برات تنگ می دل -: اش چسبيد و گفت دختری که کنارش نشسته بود محکم به. گرداند سر ِ جاش افتاد را برمی سرش می از چيزی. اش ک

ه می -: دختر اّما آدمِ  احمقی نبود، چون خودش سريع گفت. اش به اين فکر افتاد شايد دِل دختر بخواھد چيزی بشنود نگفتن يدم ک و يک چيزی د خوام ت
ل. يا شايد از اين که دختر منتظر ِ شنيدِن جواب نشد. اش را بدھد کيف کرد از اين که فرصت نشد جواب. ھم بدونی ا موباي ختر کمی ب اش ور رفت و د

ن پسره عکس -: اش داد يک عکس نشان ترو اي و م مروز ت کرده ا رام بلوتوث  ه داد. اش رو ب سريع ادام د و  ه چی فکر می -: خندي دونم االن داری ب
ه نمی اش می در دل. کنی می د ک د توانست حس کن ه دختر می. دان به چيزی ک شايد آن لحظه خواست  ی  د ول کر کن کرد. گفت ف اِی. مترو را تصور  ج

ر می م بُ ار ِ ھ ند شلوغی بود که ھمه جور آدمی کن شار می. خورد ديگر را ف ند ھمه ھم ه آن. داد اد ک شار می ياِد اتوبوس افت ديگر را ف م ھم ا ھ ند ج .داد
م را می ِخرِ  نفس صداِی ِخرـ. کردند ھمديگر را بو می نيدند ھاِی ھ ستند نفس ھمه می. ش د توان و کنن م را ب د؛ می. ھاِی ھ مس کنن چيز را ل ه  ستند ھم توان

ود می آن. گوشِت ھم را، تنِ  ھم را، شکم و کوِنِ◌ ھم را م است ھا وانم جا ک د  بود. کردن کم  ا  ه چشم. ج ين ب اه می براِی ھم م نگ راِی ھاِی ھ د و ب کردن
د ھا می ِی اين به ھمه. شدند ھا عصبانی می ِی اين از ھمه. جنگيدند شان می آزادی ود. خنديدن ردم رسم ب ين ِ م ار ب ين ک بود اين. ا ا  ار ِ م اداِت روزگ .ھا ع

ذت می ره ل اِت روزم ن ھيجان ھر، از اي اِی ش ن چيزھ ردم از اي د م بانی می. بردن دند عص د می. ش ه بی. خنديدن ود ک م ب م رس ن ھ ا و نفھم معنی اي ا ھ ھ
ا از يک مشت بدن که در ھم می. رفتند از اين راه، بيشتر در ھم فرو می. شان را روشن کنند بلوتوث شند، ي يل با لولند بی آن که به بدِن کس ِ خاّصی ما

م می. اين کار دِل خوشی داشته باشند د بی اين را ھ ياد دمِ  دست ش ه ز لذتی ک شدِن  نی  رد مع نی ک ته مع قرار گرف کرد و تصور ھا فکر می به اين. ات 
ين فرصت. ھا، در حاِل عکسِ  پسری را ديدن است ھا و فلزات و سنگ کرد که دختری شکل ِ او، در آن تراکمِ  گوشت می ھاِی کوچک و مردم روِی ا

د ِی زندگی حساب می ناخوانده باز برای. کردن توِث  انی ِ اروتيک داشت بلو راِی اين. شان مع ود، ب ھر روزشان ب کرارِی  رد و باخِت ت ھا بخشی از ب
افتن برگرداندِن چيزھايی که ھمان لحظه در حاِل از دست دادن ه دادن وامی اش آن اش بودند، و طمع ِ بازي به ادام ان. داشت ھا را  ن چيزھا را گم اش اي

که از آن او گاھی با خودش فکر می. فھمند ھا ھمچو او دير می دانستند، خيلی بھتر از آن چه بعضی می لی بيشتر از آن چيزی  ردم ِ عادی خي ھا کرد م
ساختندش و واقعيت ھمان چيزی بود که مردمِ  عادی می. شد گرفت اّما جلوِی واقعيت را نمی. شد و از فکرش متعجب می. دانند رود چيز می انتظار می

ل. اش داشتند تر سعی در عوض کردن مردماِن عادی ن قبي ا در اي شھر، ي بوس، در  مترو، در اتو ھمين بود که در روزگار ِ ما ھم، وقتی بدِن کسی در 
د ھا بی آيد و آن شد حدس زد تمام ِ اين وقايع دارد بر سرشان می می. شد اش می گرفت، مو به مو تمام ِ اين وقايع نصيب مسيرھا قرار می ھا آن. تقصير ان

ند چون می ھا انسان آن. گشتند خودشان دنباِل مقصر می ن ھايی سياسی بود م اي ا ھ ه چيز ب له ھم ثل ِ ژ ن، م ه در آن حي د ک د دي .رفت ور می ور و آن ش
لی چيزھاِی ديگر بی. شد حدس زد چند نفر اند نمی. خواھد خواھد، کی نمی شد بفھمی کی می نمی ن با اين که اين واژه ھم مثل ِ خي به اي ا  نی است اّم مع
سزاِی ناحق. ھمه مردم بودند و ھيچ کس دوست نداشت جزء ِ مردم باشد. »مردم«گفتند  ِی ما می وار در زمانه ِی ژله توده ا يک نا مردم در روزگار ِ م

ن ذھنيت کرد که قطعاً نمی اّما حس می. برد گشت و از اين کار لذت می ِی کوری که دنباِل مقصر می بود براِی خطاب قرار دادِن توده ا اي ھاِی خواست ب
ين را نمی. تلنبارشده مزاحم ِ تجربيات دختر بشود ی ا شت، ول باور دا ه کردن  بی او به آزادی دادن در تجرب ه چرا ھر وقت چيز ِ  يا دانست ک ارزش 

به اش کامالً دلقک با يک خنده که سعی داشت عاقل اندر سفيه بودن! افتد بيند ياِد اين باور می خطايی در کسی می ھا -: اش گفت وار به نظر برسد  !ھا 
می -: ھاش را ِگرد کرد که دختر با شيطنت چشم. و سرش را کج کرد! پس تو ھم رفتی قاطی ِ مردم تم  دی گف چی فکر می دي ه  رد! کنی؟ دونم ب فکر ک

وخی اورد و در ش ته اَدا دربي وب نتوانس ار خ ه انگ ه ِی بی اش آن نتيج ده رحمان ده ش ت، دي ارش را داش تر انتظ ه دخ اری. ای ک رد اش نمی ک د ک او. ش
ه حاال. شود اش قضاوت می البد دختر فکر کرده دارد درباره. خواست دست و پا بزند نمی بود ک کرده و ناراحت  کر را  ين ف ه دختر ا ود ک ناراحت ب

ن نيشکون. نوبِت آن است که از خودش دفاع کند د يکی ولی دختر چيزی نگفت، و او از ذوق ِ چيزی نگفت ت؛ اول يکی محکم از خودش، بع اش گرف
. و بعد از اين که باز چيزی از دختر نشنيد، به وّراجی افتاد. آرام و تيز از او

ميثم صدر
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 مرغی شرافت تخم
 

 
 

 

  در فالن سال،يک روز
 .دھم دستش گذارم و می ھايم را توی يک سبد می تمام تخم مرغ

 .شکند زند تمامش را می آيد يا می يا از پسش برمی
 

  در ھمان سال،يک روز ديگر
 .شکند افتد روی زمين و می مرغ از توی سبدش می يک تخم. انگار حواسش پرت است

 .اندازد مرغ ديگر را ھم می خورد يک تخم کند به توجيه کردن کارش و دستش می بعد شروع می
 ! ھا  مرغ  تخم اصالً حيف اين
 .دوم زنم ومی سبد را از توی دستش قاپ می. کنم ديگر صبر نمی

 
  در دقايقی ديگر،ھمان روز

 .دود پشت سرم فريادکشان می
 .  پس بدھم، که دست من بود،پاک يادم رفت قبل از رفتنم سبدش را
 . شکنند ھايش می مرغ چند تا از تخم. روم کنم و می سبد را ھمينطوری توی راه ول می

 .ھايش را دارد مرغ ھنوز بيشتر تخم. دارد رسد و برش می می
 

 يادداشت آخر ھفته
 . رفت باخت و می ھايش را به بازی می مرغ تمام تخم. داشت ی سبدش را برنمی وگرنه باقيمانده. شرافت قماربازی که نداشت

 . يعنی پای برد و باختش ايستادن،شرافت در قمار
 

نگين
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 يادداشت آخر ماه
 .زنم  بازی را برھم می،بازد  تا ببينم حريف دارد تمامش را می،بازم؛ از آن بدتر  تا ببينم دارم تمامش را می،شرف قماربازی که ندارم
 . طاقتش را داشتم تا تھش بمانم و پای باختم بايستم؛ يا شھامتش را داشتم که از بردم لذت ببرم،اگر قمارباز شريفی بودم

 .کردم وقت قمار نمی شدم و ديگر ھيچ يا اقالً پشيزی برای قواعدش ارزش قائل می:) است با مداد نوشته شده(
 

 ٨٧ارديبھشت / الف نقطه
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 ...شايد حقيقت آن دو دست جوان بود
 

 
 

 

 
من سازی مدل. ھايی پيرامون قدرت و حقيقت در بازی قمار سازی ِ انديشه مدل. سازی دانست ای مدل ام شايد بتوان گونه چه را که نوشته آن قاد  ه اعت ھا ب
ای ھمه انديشه. ھا کمک کنند توانند به درک بھتر انديشه می د، به شان را می ھا ھستند، ردپ شه بجويي تاريخ اندي سير  د در  ھای خصوص در انديشه تواني
 .اند ام پس ناگزير از صافی ذھن من گذشته ھا را نگاشته ام، اما چون آن ھا نبوده ی انديشه من آفريننده. »ميشل فوکو«

 
1. 

حتمن مبلغی. ھايی ھم روی ميز باقی مانده برگه. ھا تقسيم شده و ھر کس مشغول مرتب کردن دست ِ خودش است اند دور يک ميز، ورق ای نشسته عده
م. شده ھم شرط بسته مرور کني م  با ھ داد آدم دست: پس  ه تع ده ھايی ب بازی ش ه وارد  شرط اند، ورق ھايی ک ه  ی ک ده و پول اقی مان يز ب ه روی م ھايی ک

 .شده بسته
 
2. 

دام. ھای متفاوت که در دست ديگر موجود نيست  است با خال حقيقت به اين معنا که ھر دست شامل تعدادی ورق. دست ھر کس حقيقتی است پس ھرک
لت پس نمی. گر آن باشد تواند بيان گر حقيقتی ھستند که ديگری نمی ھا بيان  دست از اين ترين حا توان تنھا به حقيقت دست خود اکتفا کرد، دست ما در بھ

 .ھای موجود است يکی از حقيقت
 
3 . 

تند ورق: رو ايم-به-ی مھم و جالبی رو جا با نکته در اين تی ھس م حقيق يز ھ ازی. ھای روی م ا و ديگر ب قت فقط در دست م عبارت به. گران نيست حقي

بامداد
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يم روی ديگر ما برای اثبات حقيقت و حقانيت دست خود نبايد فقط رقيبان پيش وب کن ه در دست. مان را مغل ه ن يز ھست ک ذير ديگری ن بخش انکارناپ
اما آيا. باشند ھايی نسبت به اين حقيقت روی ميز داشته ھای بازی فقط قادرند حدس ی آدم ھمه. ھای روی ميز ماست و نه در دست رقيبان ما، يعنی ورق

م) ھايی از آن ھستند ھای روی ميز تکه ھا و ورق تک دست ھمان حقيقتی که تک(ھای روی ميز به حقيقتی غايی  ھا و ورق با رو شدن تمام دست خواھي
 رسيد؟

 
4 . 

د تواند يکی از حقيقت تر گفتيم که دست ما تنھا می پيش يش. ھای موجود باش د شکلی پ ن را فقط باي ما اي ا ی مطرح گزاره. آغازين دانست-ا ا ت ده تنھ ش
ده نشده شده و ورق ھای تقسيم زمانی اعتبار دارد که دست د ھای مانده روی ميز ھنوز توسط کسی دي ازی شدن دست با ديده. باش ار ھا توسط ب گران اعتب

تواند درست است که دست شما می. شوند چرا؟ به اين دليل که از اين لحظه مسايلی مانند قواعد بازی وارد کار می. گردد ھا کمی مخدوش می حقيقی آن
ان ن ورق بي ه اي د ک ن باش ا در اين گر اي ئله ھای خاص در دست ديگری نيست ام ا مس ار می ج ار حقيقت وارد ک ام اعتب ه ن ه. شود ای ب ا توجه ب ما ب ش
به آگاھی پيش د داشت،  ه دست خود خواھي ه دو ھا نسبت به قواعد بازی و شرايط حاکم بر اين بازی خاص، درک و قضاوتی متفاوت نسبت ب طوری ک

تی يک سان شما در دو دور متفاوت از يک بازی، بيان دست يک بود گر اعتبار و حقيق ند  ازی، و آگاھی پيش. سان نخواھ ھر دور ب ھا و شرايط خاص 
يز وارد شبکه ھا و ورق درک و تأويل خاصی که شما نسبت به شرايط و سير بازی داريد ساير دست يز را ن ازی ای می ھای روی م قت ِ ب ه حقي د ک کنن

اال برای بی. شود ھا برای شما تعريف می در دل آن دا می بی پيک دست شما با توجه به شرايط بازی اعتباری ب قت تان پي د و انگار حقي شود از تر می کن
م می. بی خشتی که در دست داريد بی ه بی اما سير بازی به شکلی رق ار ساقط می  خورد ک اه از اعتب به ناگ يک  د ديگر اھميت. شود بی پ ه بع ين ب از ا

خودش را از دست داده چندانی ندارد که حقيقتی به نام بی بار  برگ اعت ن  ار را. بی پيک در دست شماست چون اي ار و عدم اعتب که اعتب و شرايطی 
بازی تمام در اختيار شما يا ھيچ کنند به تعيين می قط می يک از ديگر  مه ف ست، ھ ازی گران ني ن سير ب ا در نھايت اي يد ام ذار باش د روی آن تأثيرگ تواني

ه ورق و در اين.. کننده خواھد بود است که تعيين ا است ک دان می ج اری دوچن ميز اعتب ان روی  د ھای پنھ ازی به. يابن ته سير ب ن بس ه اي يدا شدت ب گی پ
ان از اين پس بازی روايت. کسی رو شود ھای روی ميز، چه خالی و برای چه کند که از ورق می ه مي ان ديگر ب ھا و اعتبار ھر روايت بيش از ھر زم
د رفت تان را بخوانيد و پيش اصطالح بازی حريفان بايد سعی کنيد که به. آيد می جا خواھ ه ک ازی ب ه ب د ک نی کني وع است. بي حال وق ا در  داری يکت :پدي

ازی. ھا ھا، و ورق ھای آن گران، کنش ی بازی مجموعه دار دارد اما ھر ب ن پدي خودش را از اي ل  شان. گر روايت و تأوي که ن ازی است  يان ب ی دھنده پا
 .برتری يک روايت خواھد بود

 
5. 

ام دست«: کنيم  را مطرح می دوباره اين پرسش. حاال بازی پايان گرفته ا رو شدن تم يا ب خواھيم رسيد ھا و ورق آ قتی غايی  ه حقي يز ب ؟»ھای روی م
غ. سان را درنظر بگيريم بياييد دو بازی سراسر يک ما روی ديگری مبل اچيز، ا لغ شرط ن بازی دوستانه است و مب ه يک  ن است ک اوت در اي تنھا تف

يده سان پيش رفته ھر دو بازی از ابتدا تا به انتھا يک. بندی شده ھنگفتی شرط لغ شرط. اند اند و به پايان رس اوت مب ه تف ا توجه ب ما ب ا می بندی ا توان ، آي
ول را می د؟ پ ردو متصور ش رای ھ ايی را ب اميم يک حقيقت غ درت بن وانيم ق درت ِ بيش. ت تی يک ق ه حقيق ر ب اری چندين ت ا ديگری اعتب ان ب ر س براب

به اش شرط بسته شده می اين قدرت است که در بازی ھمانندی که پول ھنگفتی روی. بخشد می د تواند طرف بازنده را  ده ديگر. کل محو کن طرف بازن
نده و قدرت. پولی ندارد، پس جايی ھم پشت ميز قمار ندارد ميز تسری می حقيقت بر به سراسر  خودش را  د  حذف می من ده را  د و بازن د دھ درت. کن ق

ا تواند بازنده ی اين دور می از ابتدا در اختيار کسی نيست، و تا انتھا ھم در اختيار و انحصار کسی باقی نخواھد ماند، برنده] پول[ د باشد، ام ی دور بع
ه قدرت ھمواره در بازی حضور دارد و بر کنش بازی ن نمون ا ھمي ه حت ر سوآل گران و سير بازی تأثيرگذار است و به ھمين دليل است ک ما را زي ی 

رد می درت می. ب ازی نمی ق د آن دو ب ازی دوم روی کنش و تصميم گوي ن در ب د چون حضور م م پيش برون د ھ ا مانن ا انتھ دا ت د از ابت ھای گيری توانن
بازی اعمال می. گران تأثيری جدی و انکارناشدنی دارد بازی درتی در  ين ق ازی نمی وقتی چن ا يک شود، ديگر ھر دو ب ه انتھ ا ب دا ت د از ابت سان توانن
 .باشند

 
6. 

د، کند و ديگری را پنھان می اش می بخشد، آن را حقيقت زمانه ای که به يک روايت قدرت می بازی است اما بازی. يک بازی انجام گرفته، يک قمار کن
ه گان، ھمين حقيقت اما يکی از ھمين نابودشده. کند کند، نابود می محو می ی ھای محو شده، نه برای بازگرداندن حقيقت خود که تنھا برای پرداخت ھزين

خود می»  قمارباز«نويسد که نام  تر به حقيقت ِ برنده، برای پرداخت پول باخته در قمار، کتابی می محو شدن خودش و قدرت بخشيدن بيش و. گيرد بر 
ازه. ھا کند، حقيقتی ورای حقيقت دست کتاب اين حقيقت محو شده را بدل به حقيقتی مانا و بيرون از تمام انحصارھای حقيقت بازی می ين است ناس ی ا

 !بازی، ھنر
 
 

 زاد ی فروغ فرخ ، سروده»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«عنوان ِ نوشته سطرھايی است از شعر 
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 ايمان به محال
 

 
 

ه ار را حرف شه ی خود می فرق است ميان آنکه قم ار را پي د و آنکه قم دگی خود کن نان درمی. ی زن مار  ی از راه ق فدای اول ھم  انش را  آورد، دومی ن
کار. کند قمارش می ندگی. قمار برای اولی شغل است و کسب و  خرج ز مار  ق ق تاب می. آورد اش را درمی او از طري د، برای قمارش حساب و ک کن

تار می. کند ريزد و گاھی ھم تقلب می کند، نقشه می ريزی می برنامه با سياست رف ارش  د، زيرک است او با قم دگی. کن جدا می زن ار  د، اش را از قم کن
د،  اگرچه ممکن است دارايی. حتی ممکن است فقط برای تفريح و سرگرمی و دمی حال و خنده وارد قمار شود فزون کن يا آن را ا ھد  اش را از دست د

دارد و تقلب. اش را طاق کند تواند به راحتی نابود و طاقت ھای ھولناک قمار می اما ضربه ل بی او ايمان ن ه دلي م ب انی اش ھ بيه(اش است  ايم ايد ش او ش
ازی). استراندرز شخصيت لستر فيلم  به ب ه دست دومی ايمان دارد  مارش  اش، ب ه ق درز باشد(اش و ب شبيه مايک ران ايد  کی ش ن ي ار). و اي او گرفت

ه. »خورد به ايمان پيوند می«گويد  ی است که اونامونو می»عدم قطعيت«ھمان  ندارش را ب خانواده، معشوق، تحصيل، پول و ثروت، دوست و دار و 
 .قمار با زندگی: شود اش می قمارش تمام زندگی. گذارد پای قمارش می

د، مضطرب شر دارن چيزی از دست می ھر دو شور و  اھی  به دست می اند، گ اھی  د و گ د، ھر دو رنج می دھن ند آورن ج را پيش از. بر ی رن ما اول ا
ج تسلی می مشخص شدن نتيجه، چون مرگی ھولناک بر خود ھموار می بد کند و دومی با ھمان رن ست، سردرگم. يا گذر ا ار خواھشی زود ی گرفت اول

د می شود، خلع سالح می خلع سالح می. نھايت دارد دومی عطش و تمنای بی. باور برنده شدن است بی اره امي ار دوب ھر ب اداش کند و  د پ ين امي دد و ا بن
د بندد و ترک می ی بار اول مضطرب است، دل می ھر بار به ھمان اندازه. اش است ايمان ل ھمان لحظه. گوي يرکگور اشاره ی پارادوکسی مث ه ک ای ک
 . »بندد زمان اميد می کند و ھم ترک می«کند  می

ان چيزی. شود لغزد و دور می پس مدام پايش می. حقيقت در نظر اولی سست است و نامعلوم ر سرش حقيقت در نگاه دومی ھم که در آن لحظه ب ست 
به نزديک شدن لغزش و تعليق. شرط بسته و ديگر ھيچ اور  به سبب ب ان دارد و انتظار می اش  را ايم دگی اش است، زي ام زن حتی اگر تم اش را کشد 

يرکگور می ھای پراضطراب برايش سرخوشی پس تداوم و تکرار اين لحظه. ببازد ين  بخش است و به ھمان اندازه دشوار؛ آنطور که ک د ا تکرار«گوي
ردن ده ک ه قصد کشت زدن و او را زن ردی را ب ه م وار است ک در دش ق. »ھمانق ا تعلي رم می او ب ه ن د، می اش دست و پنج ارزه می کن د، مب د، جنگ کن

سمت حقيقت ھای او ھمان سير و سلوک روحانی لغزش. کند کند و ھر بار، باز از نو شروع می شود، زندگی می بازد، برنده می می ه  ار. اش است ب قم
از شعر موالناست. کند و ھر تکرار برايش تکرارناپذير است کند و تکرار می پس باز تکرار می. برای او معجزه است چ: او ھمان قمارب د ھي اش بنمان
. اال ھوس قمار ديگر

بھار
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 قمار
 

 
 

ان توضيح می کرد و ھم نشست و يکی از کارتھا را انتخاب می گاھی مادرم کنارم می. تا خود را پيدا کردم چند کارت به دستم بود د زم ه چرا باي داد ک
مادرم مسئوليت آن اوايل، به خاطر اينکه سرمايه. کرد ام می گاھی ھم پدرم ھمراھی. اين کارت را پيشتر از بقيه بازی کنم در و  تم، پ ساط نداش ای در ب

خاطر توصيه ابتدا نمي. را به عھده گرفته بودند ه  ه روز ب ما روز ب نم ا ازی ک ارتی را ب در و ھای ھميشه توانستم بفھمم که در چه موقع بايد چه ک گی پ
ين تمرکز وقتی بازی شروع می. آوردم مادرم بيشتر و بيشتر از اين بازی سر در  ه از ا طوری ک م  شتباه نکن ه ا ود ک ين ب ه ا شد تمام ھوش و حواسم ب

ته تم داش سانھا دوس ده باشم و ان که ھميشه برن رد  ازی خواھم ک طوری ب که  حتی برخی شبھا خواب بازی روز قبل را و يا اينکه روزی خواھد رسيد 
ه ھايم ياد می بازی يافت، چيزھايی را ھم از ھم آن دوران، زمانی که بازی بيرون خانه جريان می. ديدم باشند را می گرفتم که در برخی موارد با آنچه ک

ه زودی بی اما اعتماد من به خانواده بيشتر از دوستان بود و آن چيزھای تازه ياد گرفته. خوانی نداشت پدر و مادرم گفته بودند ھم اقض را ب يال ی متن خ
بل آن می. شناختم ھا را می بعد از مدتی ديگر کارت. شدم می کارت مقا اق  ر حسب اتف دانستم که اگر در زمين فالن کارت قرار گرفته باشد و اگر من ب

ه برخی از کارت. درنگ بازی کنم را دارم، بايد بی ور می شوی ک گاھی مجب تا يا مثال ياد گرفتم که حتی  بازی در دست نگه داری و  تا آخر  ھا را 
ه حريف داده موقعی که کارت مقابل ا فرصت را ب ه تنھ صورت ن ين  ه در ا چرا ک يز از خود اش رو نشده است رو نکنی  ردن را ن ای، بلکه شانس ب

 .پندارند ات نيز می ای، بماند که مردم احمق گرفته
 

يال می. ای ارزشی مخصوص به خود دارد آن اوايل گيج شده بودم که چرا ھر کارتی در ھر بازی ه ارزش کارت خ بت باشد و مثال کردم ک د ثا ھا باي
ه. ی زمين را تميز کند، گرچه زورش به شاه نرسد سرباز بايد ھميشه بتواند ھمه سرباز را بيشتر از بقيه دوست داشتم اما دليلی برای آن در آن زمان ب

ه کم. بود که ھديه گرفته بودم) اسباب بازی(بينم، شايد به خاطر تفنگ رگباری  کنم، می آمد؛ حال که فکر می ذھنم نمی ھا زمانی ک کم سالھا گذشت و تن
بازی توانستم برای خود مستقل فکر کنم و بدون سرمايه کارتی از  چرا ارزش ھر  ازی ی مھيا شده از جانب پدر و مادرم بازی کنم دريافتم که  به ب ای 

توانستم اش اين بود که با قبول ارزش متفاوت ھر کارت ديگر نمی آن اوايل چنين چيزی اصال به نظر جالب نبود، بعدھا فھميدم دليل. کند ديگر فرق می
من ھيچ کارتی را بيشتر از بقيه کارتھا دوست داشته باشم، اما چه می ود و  ان ب بازی خاصی در جري شد کرد که تعداد بازی زياد بود و در ھر جايی 

تم روی از جمع و در نتيجه بی ای جز دنباله خواستم بازی داده شوم چاره اگر می شدن را نداش ا  گر می. خيال ارزش مطلق کارتھ ازی خاص ا تم ب خواس
ازی ای به بازی ديگر تغيير نمی ھا از بازی خود را که در آن ارزش ورق که کند ايجاد کنم، نه تنھا من نيز ب ودم  فزوده ب اوت ا ازی متف ه ب به آن ھم ای 

که مطلق. کردم در واقع ھيچ چيز متفاوتی ايجاد نکرده بودم بلکه ھمچنين بايد کارتھای جديدی ابداع می ل خود را  ا کسانی مث د با اين کار تنھ گرا بودن
ه بازی کند، اما مسلما نمی ای ھم وجود دارد که در آن ارزش کارتھا فرق نمی کردم که چنين بازی خوش می که ب ھای ديگر عادت توانستم نظر آنھايی 

 .اند عوض کنم ھای ديگر را بسته به جايی که بودند ياد گرفته اند و يا بازی کرده
 

بود. گرفتم ای بازی خاصی ياد می روزھا و ماھھا در حال گذشتن بود و من در ھر دوره ده  يج کنن ل سابق گ بازی مث مه مجبور. ابتدای ھر  پيش از ھ
دتی می. بودی کسی را پيدا کنی که به تو کمی لطف دارد تا بتوانی از وی خواھش کنی که قوانين بازی را به تو ياد دھد د م د باي ازی بع به ب نشستی و 

فتی ھای ھر بازی را بايد خود ياد می بماند که کلک. کردی تا تازه قادر به شروع بازی شوی بقيه نگاه می به دست. گر خوب  کارت  ات ھر چه بيشتر 
ه فريب می. شدی شدی، بيشتر برنده می ھايت می بازی آمد و يا ھر چه بيشتر قادر به فريب دادن ھم می يری از. خوردی اما وای از وقتی ک برای جلوگ

به حرفھايشان ھايت دقيق می اول از ھمه بايد به چشمان حريف. ات به ھمه چيز باشد نداشتی ی ديگری جز اينکه حواس  فريب خوردن چاره شدی، بعد 
ان، اما اين. توانست معنی خاصی داشته باشند کردی، و در نھايت حرکات ھم می گوش می شتند، چه، مثال در برخی از آن  عاليم نيز قانون خاصی ندا

ه حالت چشم. داشت شد و برخی ديگر را به سکوت وا می شان می داشتن کارت خوب منجر به حرافی بازی ک ين  به ا ھا چشمھا ھم مھم بود، اما لعنت 
ه ھا را از تو می مثال اگر کسی کارت بدی داشت، چشم. داد نيز از فردی به فرد ديگر بسته به کارتی که داشت تغيير می يا آن يکی درست ب د، و  دزدي

م و زل می چش ود را می. زد ھای ت ارت خوب خ تن ک د می يکی از داش د و آن ديگری ھی لبخن و. زد خاران ه ت ود را ب انی خ ت قضيه زم دترين حال ب
يز توانستی حاالت يکی از حريف نماياند که حتی اگر می می سر م ر  ا وی ب م ب ھايت را بشناسی آن شناخت در چند ماه يا حتی چند روز ديگر که باز ھ

يير عکس. خورد ای به ھيچ دردی نمی بازی نشسته که باعث تغ يش العمل چون در زندگی اين فرد در طول اينھمه مدت گذشته تغييراتی رخ داده بود  ھا
به گرفتی که شايد بھترين راه، بی در نھايت نتيجه می. شد در قبال ھر کارت می شد؛  بازی خود با ه  ھا تمرکز کردن ب ازی حريف و تن ه ب خيال شدن ب

ود. اند کارتھايی که در دست داری و به کارتھايی که پيش از اين رو شده د خوش. اما برنده شدن با اين روش مستلزم دو چيز ب بودی و شانس می يا باي
شدن نيست. ات را بپردازی تا گاھی ھم شايد برنده شوی شانسی يا ثروتمند تا بتوانی تغاص نادانی و بد رای موفق  ه. غير از اينھا راه ديگری ب چرا ک

ل پيش ھمانطور که توضيح دادم حريفان کارتھايش را قايم می ارش قاب م رفت طرف ديگر ھ د، و از  نی نمی کنن د بي ازی، چه می. باش ن ب که در حي ی  دان
فرد ايجاد می اش گذشته باشد و ھمين خاطره به خاطر تغييری که در رفتار و عکس ای از چندين سال پيش از ذھن ھو خاطره يک ن  ام العمل اي د، تم کن

 .ی تو را به آب بريزد زحمت روانشناسانه 
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شته گرچه ممکن است که چند بازی در گوشه. ی بازی ھا را ياد گرفتم سالھا گذشت تا تقريبا ھمه من از آن خبر ندا کناری بين جمعی ابداع شده باشد و 
ود. شود و دير يا زود به من ھم خواھد رسيد  باشند، حتما بين بقيه پخش می ھا جالب و دوست داشتنی باشم، اما اگر آن بازی د از آن دوران کودکی ب بع

مه ی نوجوانی سرمايه را آنھا تامين می تا دوره. ھمه چيز را به خودم واگذاشته شد. نشستند که ديگر پدر و مادرم حين بازی کنارم نمی عد ھ کردند اما ب
باد رود: برايم تنھا يک چيز را تاکيد کردند. چيز به خودم وانھاده شد ر  دگی ات ب ه زن بازی ک ه. به ھوش باش طوری ن ن ھم بودم و اي ده  حال من مان

ات و در ھر جايی بايد مواظب نباختن. شد، در مدرسه، در خيابان، سر ميز غذا، يا حين تماشای فيلم نشستيم، بازی شروع می در ھر جايی می. بازيگر
شتم و چرا ام می اش در آن دوران موجب غبطه چيزی که اکنون ندانستن. بودی می ان دا ازی ايم به خود ب ه  شود اين است که چرا در آن دوران آن ھم

ين سالھا گذشت، آنقدر باختم، تا ياد گرفتم که نمی. توانم برنده شوم فکر می کردم که با خواندن کارتھا و اعتماد به رفتارشناسی دوستانم می شود روی ا
شانس و سرمايه می ھيچ چيز قابل پيش. چيزھا حساب باز کرد ا  ود و تنھ ه بينی و قابل اعتماد در بين نب نده شدن باشد توانست ماي ه. ی بر م ک ايی ھ آنھ

چه دردی می دانند، به اين فکر نمی ھوش را مھم می به  بود، ھوش  ارت ديگری در دست حريف  گر ک ه ا د ک ه بی کنن ن ھوش، ب ھوشی خورد و ھمي
ه. گشت تعبير می) نادانی( ھا در زمين دارد و تن خارجی ن نی  ازی مع عنی می ھوش در اين ب ل پيش ای م چيزی قاب ه  بد ک تلزم يا ھم مس ه آن  نی باشد ک بي

 .پيروی از قانون خاص خود است
 

ام، باعث شکسته شدنم، و باعث تالش ام، باعث ناراحتی گيرد، ھر باختی باعث کم شدن سرمايه نگرم، دلم از اين ھمه باخت می گاھی که به گذشته می
ته است و ھنوز. دوباره برای جمع کردن آب رفته به جوی بود تا دوباره بتوانم به بازی ادامه دھم اما با ديدن کسانی که سالھای سال از عمرشان گذش

که در دانند که ايمان و اعتماد و قانون در اين بازی معنی ندارد، به خود قوت قلب می نمی ده است  وده است و خوب ش دھم که آن ھمه باخت بيھوده نب
ته باشم ام از اين چيزھا خبردار شده ابتدای زندگی چه انتظاری داش بازی  نم و از  ه. ام تا بدانم که بعد از اين چگونه بايد بازی ک سانھا ک ن ان ه اي اه ب نگ

ھر آنھايی که بيشتر اعتماد می. اند خالی از تفريح نيست شان غره اند، و به ھوش نداشته بازی را جدی گرفته د، در  کنند، و بيشتر به ھوش خود مغرورن
اھی غمگين ی بازی با اين انسانھای با روحيات و سبکھای متفاوت شايد مفرح شکنند و اين صحنه باختی بيشتر می ه ترين و گ تا ب ه  ترين فيلمی باشد ک

ی ھايشان باز نمی بينم ھمين آدمھا با اين ھمه شکست شود که می اما درد آن موقعی بر من مستولی می. حال ساخته نشده است بازی پ ين  ه ذات ا توانند ب
ود شکنند، دماغی را خون شان، دلی را می ظرفيتی اند، به خاطر بی شان که از کودکی جمع کرده ی از دست رفته برند و با ھر باختی به خاطر سرمايه آل

ه ھمه نمی. گذرانند زنند، و يا نسلی را از دم تيغ می می کنند، سری را گردن می که ک ی دانم چرا کسی به اين انسانھا ياد نداد و يا چرا خود ياد نگرفتند 
ندازه به ا شد  م با در ھ ه ارزش آن ھر چق اری ک ه زندگی قمار است قم ه در حين آن ب شرابی است ک ازی،  ل ب ا دلي ندارد و تنھ سانھا ارزش  جان ان ی 
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 وقتی که فرق کند
 

 
 

ه و ھر... خواست بانک را بخواند  و متنی که يک بار نوشته بود و می -کرگدن سلطان است -ی يک وبالگ قديمی به نويسنده ا ن د ي ه خوان و ندانستم ك
چه می -ھا ساکت شدند چه بود؛ برد يا باخت، كرگدن د ر ِست؟  د روی دست... گوين يک  سال -شان خوابيدن ه  برای دستی ک ند  ته«ھاست منتظر ُه داش ن
 .و بانک را بخوانند» باشد و يک سرباز دل خوشگل

 
فردا. چينی آرام و با دقت اش می ای را که برداشته بودی سر جای ھای سورمه ژتون. کشی که اين بار زرشکی است دست روی موھِر روميزِی فُْتر می

ار پنجره می. داری ھای زرد را برمی ای بود، ژتون اگر روميزی فُْتر، سورمه اره صبح شد«روی و  کن ه می»  باز دوب رق. کنی زمزم ه ف فكر كن ك
باران زده. آيی ھا پايين می اين بار از پله. ھا ي شب تا صبح اين يك بار فرق كند با ھمه. كند مي ه  نه. و اين بار است ک ا پاش ان را ب الِی خياب ھای نوک خ

ه يز چکم ر می ت ه ھات پ وی آِب چال تی ت نی وق ری و بی ھا می ک نه پ غ پاش اب می دري ته را پرت پيده ھای شکس وی دل س ا ت نی ت زده، ک وز زده و ن ی ھن
نه آن. ای، چيزی که ھميشه بينابين است لحظه... ای لمحه... ای واحه ن است و  رق می. نه اي ار ف ن ب چه؟ اي ند  رق ک ار ف ين ب گر ا د ا به. کن ان  با اطمين

رق می گويی، بلند توی خالی ِکوچه داد می خودت می ار ف ن ب ه اي ی ک د زن رق باور نمی. کن که ف مال آدم کنی  و نيستی اش  که ت ه. ھايی باشد  چرخی ک
ه. گيرد چرخد عاقبت روی تقدير تو است که آرام می می بروی خان ه  ار نخواھی ک ن يک ب د، و اي رق کن م ف ار ھ قار. اگر، تنھا اگر يک ب قار  صدای 
ا می کالغ د و دل ھ ين می آي ود نش ی. ش و م ه ت وی در خان ا جل ه. روی ت ی روزنام تان. داری ھای صبح را برم وک انگش ا می ات قطره از ن د روی ھ چکن
سنگ. دست کم اين بار نه. گيرد کسی توی باران چتر روی سرش نمی. رقصند خورند، می جا تاب می ھای سربی و جابه حرف ه روی  ھای برھن ھای پا

ر سورمه خوابی تا شايد ام می. روی ميان تشک و پتو فرو می. کيپ تا کيپ. کشی ھا را می پرده. دھدت خنک جان می يزی فُْت ا روم يز ب ای شب، پشِت م
 . ھمه چيز فرق کند
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 کدام قماِر ديگر؟
 

 
 

  

0 

بد. که بيندازم و بر دارم، بروم، يا نگه دارم و بازی کنم، بمانم. ی اول حاال، بعِد اين ھمه سال، بعِد اين ھمه باختن، دوباره برگشتم سِر خانه تو بودی ال
د می ودش بيفت ه خ ن ک ِل اي داختی قب ه نمی. ان وس ک مش را گذاشت ھ ود اس ھوت است. ش د ش رت. الب ا حس رِت ازدست. ي اره حس رِت. دادن دوب حس

 . رفتِن دوباره ازدست
1 

ين درخِت غان بار، دقيقن ھزارمين باری است که دوتايی نشسته با اين. حساب کردم ر ا يره. ايم زي م دارد که ش ی ھ که. ی مطلوب اھی يک چکه  که گ
زی روی فام، آب می ی نقره آوری و از آفتابه تشِت مسی را می. زنی ھايم به ھم می ی شستِن دست خندی و بازی را به بھانه افتد روی دستم، تو می می ري
ار می خندی و طره می. دستم ھا را کن انی ی مو ی از روی پيش تم را می. زن خالی می دس ستم  بردم. شود شويی و د تو می  ھم از  يادت. با دسِت خالی 

 ھست؟
2 

لدر دھد دسِت مک زند می ھا را بر می لين را درآورديم با ھم، که لمون ورق چندبار ادای جک لمون و شرلی مک اِن واي ان. لين، در آپارتم د ھم طور بع
بدون آن که دستم را ببينم، بدون آن که صورتت را ببينم،. روم اش می/ ات صدقه زنم و قربان لمون ھی حرف می/ کند، من لين دستش را باز می که مک

مک. گويی با خنده می. گويی خفه شو و ورق بده بعد تو می. روم اش می/ ات صدقه بعد دوباره قربان. خوانم می خوِد شرلی  خم درست عين  م ا ه ھ لين ک
م گوشه می د ھ اال می ھای لب کن انی ب ا مھرب ايش را ب م جدی نيست ھ ی ھ ار تحکمش خيل ه انگ رد ک ازی می. ب د دارد ب ِق کم. کن ن عش ا اي و، ب ا ت اِب ب ي

 . ای که معلوم نيست تا کی بماند ديرآمده
3 

دن نگاھت نمی غره می من ھربار چشم ازتر می. کردم رفتم به تو و عم چاِک دامنت را ب ان گيالس تا  دی را می کردی و خرام ندی دور ھای برن چرخا
ا انگار. ترسيدم طرف بو ببرد و بازی را به ھم بزند ھربار می. خواندی خنديدی و با چشم و ابرو، دست حريف را برايم می زيرزيرکی می. ميز تو ام

ده دختر. ابايی نداشتی از تقلب. ھا اصلن آفريده شده بودی برای خواندِن دسِت آدم ه ب ازی را ادام ه ب از! چند بار سرت داد کشيدم ک ار نيشت را ب ھر ب
.کنم ھوا ھا را پرت می کارت. زنم که ھر لحظه دلم بخواھد بازيت را به ھم می! کجايم نيست کجی و ادای من را درآوردن که به ھيچ کرده بودی به دھن

وری می يزی را ج ه روم ه ھم م ک ه چی، گيالس کش ای نيم ای باقی خورده و ورق ھ ه ھ ده و تک وا مان وند در ھ کالت، پخش بش ت. ھای ش ار دس ر ب ھ

سر ھرمس مارانا
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 يادت ھست؟. شکستم اما ھر بار من می. شکستی کردم و تو می قوانين را من تعريف می. زدی ھم میآوردی، بازی را به  نمی
4 

خوب می. من قمارباز قھاری بودم و تو بازيگِر قھاری ازی می من  قط ب و ف بازی می. کردی باختم و ت ود، در. کردی با من  و در دستت نب پيروزی ت
اال می در صدای من بود که ھربار مچت را می. رفت صورِت من بود که ھربار در ھم می تو ادای عصبانی گرفتم، ب من شدن درمی رفت و  آوردی و 

اه می ِبوسيدی و خونسرد، ورق ام را می کنی؟ بعد دوباره گونه شدم که چرا تقلب می عصبانی می رای تقلب. کردی  بعدی را نگ گار بازی را ب کردن ان
ا. داشتی که دستت استريت بشود مھم اين بود که آن قدر کارت برمی. انداختی تا سه کارت برداری مھم نبود که بايد سه کارت می. دوست داشتی نه حت
ه چه. ھا بود انگار سرنوشتت در توالی عددھا و خال. فقط دوست داشتی استريت بياوری. فول يا کاره ود ک ده حواست ب ايع زن م گی طور وق ات پشت ھ

 ھا؟ ھا بود يا کارت بازِی آدم. معنايی داشته باشد، نھان در خودش. باشد
5 

.باختی قماِر تو من بودم که ھربار می. کسی، مالی، قولی، دلی: ھميشه چيز مشخصی ھست برای باختن. دارد، باختن اما قاعده دارد تقلب قاعده برنمی
ا و. اما قاعده ندارد. بی فايده و بافايده دارد. ريز و درشت دارد. دارد قاعده برنمی. گفتی تقلب مثل خيانت است می. به کسی، چيزی، قولی يا دلی ھر ج

ه. گفتی تو اگر آدِم بازی ھستی، بايد تحمِل تقلب ھم داشته باشی می. ھر لحظه ممکن است پيش بيايد ا ن شود ي ه دستت رو ب ست ک تقلب در ذات. مھم ني
 . انتظاِر خيانت ھم بايد باشد. ای ھست، انتظار تقلب ھم ھست ای ھست، آدمی ھست، رابطه ھرجا بازی. بازی است

6 
و. باختم و تو حالوتش بودی من می. ای، آغوشی، کناری بوسه. ای بود پشِت بازی ھربار وعده. تو متقلب شيرينی. من قمارباِز صادقی بودم ھزار بار ت

 يادت ھست؟. را باختم
7 

 .بازمت راستش، ھنوز ھم می
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 حرامزاده
 

 
 
ارگوش رنگ و رو نگاھت می. يودم الی جمعيت نشسته من ھم البه. بودند به تماشای قمار ھای زيادی آمده آدم ميز چھ ای ديگر پشت  سه ت ا  ه ب کردم ک

د رفته نشسته ود. بوديد روی آن سکوی بلن در آدم. آن سال سال ِ قحطی ب الی پ ان می خشکس که از کشاورزی ن ما را  ل  ند درآورده ھايی مث .بود خورد
ده ھا خشک شير زن. بودند ھا فوج فوج از گرما مرده بچه نای راه. بود ش شتند پيرھا  تن ندا به. شدن دوای درد نشد آسمان  به  دست . رف تند  گروھی نشس
از آن کارھای. انداختندش توی باتالق بايد می. شان را در کام گيرند شد تا خدايان خشم ھا بايد قربانی می يکی از جوان. قربانی آخرين راه بود. زنی رای

ھمه حاضر. اند کار را کرده ھا ھم اين تر از اين گفتند قبل ھا می قديمی. کنند آسمان را ردخور نداشت که ھمان دم ابرھا پر می. چون و چرا بود مقدِس بی
ه . ماندن ِ باقی؛ ولی فقط به حرف بودند خودشان را فنا کنند برای زنده و ک ا نگذاشت جل يدان ديگر کسی پ ند و. »من«پای مرگ که آمد به م ھمه رفت

بود تا ناف و قد شان رسيده ھايی که ريش و پشم آن. ترھای شھر نشستند دور ھم بزرگ. ھای غرق در غبار را برداشت شدن درھاشان کوچه صدای بسته
خدا. کردند شان را به زور عصا صاف می خميده شدند  د و  د. موھای سفيدشان را قاضی کردن حل و فصل کنن ا  شيد ت ه ک شته. يک ھفت بود مرض بردا

ه. کرد ويرانی غوغا می. شھر را کان را ب ا کود چه ھا بی سپردند و زن  خاک می مردھ ه می حال روی نعش ب د ھا موي ن انتخاب. کردن ار ت سرآخر چھ
ادابی آن. ھای شھر چھار تا از يل. ھا چھار تا از جوان. شدند ی و ش غرور و جوان د در  انزد بودن ه زب خدا از انتخاب می. ھايی ک تند  شان راضی خواس

سر کور را انداخته. تو بودی و خوزه و سالوادو و پسر نابينای گيتسون. شود؛ که بباراند، باراندنی لو مفصل بود که چرا اين پ د ج ھا بدشان خيلی. بودن
تو. بود ھايشان از شھوت و ترس خيس شده ی آن دخترھايی که انگشت الاقل ھمه. داشتنی را بفرستند توی باتالق آمد ھمين پسر دوست نمی ا  ا ب ھر سه ت

بسته قالب کند خوابيد تا چشم چرخاند و دوباره می آمد و چشمی می شان گاھی باال می صفت که وجدان ی گرگ جلوی جمعيت گرسنه. بودند آن باال نشسته
ته سکوت پيچيده. ای آوردند بازی را با دنگ و فنگ مقدس مآبانه. ھا را در طمِع آب اين کرم شا گرف .بود بود الی درز ديوارھا و حشرات را حتی به تما

ينه آمد مگر آن نوزادی که ھنوز چنگ می صدايی از کسی درنمی اره. شير ھای بی کشيد به آسمان به ھوای مک زدن ِ س کرد اش را می زن انگشت اش
سالوادو چيزی گفت. خوراند به طفل توی دھان و آب دھانش را می اال و در گوش  گان و بی. پيرزن گوژپشتی رفت ب نگ و لن اقی چشم ل ه ب ا ب ھا اعتن
ده. سرش را برگرداند و آمد پايين ير سگ ش مرگ حتی سالوادو، جوان به آن برنايی دست به دامن يک پ ايی از  برای رھ م از حتی قلچماق. بود  ھا ھ

مه چه کسی ضمانت می. ترسند مرگ می شد؟ ھ که اسمش بشود دھد آن طرف بھتر با ه چه؟  برود ک گذارد  دگی و شھر و شھوت را ب ی شھرت و زن
د زنده شرط می. تواند افتخار کند قھرمان؟ يک ُمرده که به اين چيزھا نمی که بگذارن د  د و التماس کنن د بندم ھر سه تايشان حاضر بودند زانو بزنن .بمانن

ازی ديگر شوخی نيست خودشان ھم می ار است. دانستند اين ب گر ادای قھرمان. اجب د شرافتمندترند ا يز و مستاصل زل زده. ھا را درآورن ه م د ب بودن
بودن می کرد و از زمين رد می ھايشان دنبال چيزی از نقوش چوبی تيره عبور می چشم ودن و ن يد شد و به مرزھای ب وم نيست ھمان. رس ه معل جايی ک

ازات می رای چه مج اداش می چه کسی و ب يرد شود و پ رازو؟ اسطوره می. گ دام ت ا ک دند و تنديس ب اختند و به شان را می ش شان درود شان و مرگ س
ا خورد و باالی سر جمعيت می رفت و به سقف می ھای شيطان که باال می ھای مزخرف مرگ بود و نعره اش بازی ھمه. فرستادند می د و از درھ چرخي

ی[چکش را که زدند . صدای نوزاد باز سکوت را شکست و مادر باز انگشتش را خيس کرد. رفت بيرون نمی بزرگ چوب بازی شروع] ھمان چکش 
نيافتنی آن دست. بودند از مدخل ماجرا گذشته. بود بار آغاز شده آن ماجرای عجيب و غريب و مرگ. ھا باال آمد و وھم شکست نفس. شد سکه انداخته. شد

شود و حقيقت تنھا بر روی يک خط واقع می. نماياند واقعيت را گردد که مخوف می رود و برمی مجاز است که چنان ھزار راه را می. بود به دست آمده
دند در گاھی حتی ھمه غرق می. ھای ديگر ی آن بازی اوج و فرود داشت؛ مثل ھمه. وقوعش به ھولناکی ِ صدھا راه ِ طی شده و نشده در ذھن نيست ش

ود تو که آرام و صبور نشسته. ھمه غير از تو. بودند بر سر ِجان رفت که قمار کرده يادشان می. آن م نب بازی. بودی آن باال و عين خيالت ھ چھار دور 
خوزه. سالوادو دور اول را باخت. کردند می ور دور دوم را و دور سوم را  که می. پسر ک و می دور آخر ھر  ود؛ حتی اگر ت رده ب ه باخت م باختی ک

گاه نمی ھيچ. کردی تو نگاھم نمی. ھايش آويزان بود و شانه پيراھنش خيس شده. پشت سالوادو به جمعيت بود. بودی ھنوز نباخته دست ِ. کردی کس را ن
با زمين بازی کرد. از سکو آمد پايين و قل خورد جلوی پايم. ميز را طی کرد و افتاد. بود نفس در گلوھا بار انداختند گير کرده سکه را که اين. آخر بود

د و چون گربه ھايم خوابي دنم عرق سردی نشسته. ای که ميان پاھای صاحبش بخوابد جلوی پا نه من نگاھت می. بود روی ب ه من  و ب گار. کردم و ت ان
تاد. يکی آمد و سکه را برد باال. ای دانستی که به کجا ِولَش داده می د ايس د و بع ايم چرخي د و دور پاھ باره آم داختنش و دو اره ان رد. دوب اه جمعيت گ نگ
نداخت ھا چون وز وزی ھو را َخش می بود و زمزمه شده شتی باز سکه. ا شده نگاه.  را بردا يق  سو می ھا دق کدام  ه  که ب ھوا تاريک. بار خزد اين بود 
.دنبال راه فرار بودم. خواستم پنھانش کنم می. کردم به شکمم فکر می. خيزاند تو خودش را آيد می شان نمی ھا که بستن بود و نور ماه از ھمان روزنه شده

.که قل نخورد به طرفم. جوری گذاشتی که نيافتد پايين ديدم که دستت را يک. ای باختی ھيچ حاشيه به تو که آرام سکه را انداختی و بی. نگاھم به تو بود
قالی آن پنجه می. مردی شايد تقدير من بود يا تو؟ بايد می. باختن خيال و آرام بودی و راضی از جان اش را و ديدم که بی ديدم ھمه مروز ت ھا مردی که ا

روز که مرا ھمان. دانستم که اين حرامزاده را تو به جان اين خلق انداختی دانستی و می می. آن روز دست نکشيدم به شکمم. را نبينی برای بيرون آمدن
م و نطفه وقت که مست بودی و من را انداختی جلوی ببر خوزه با آن چنگال ھمان. توی قمار گذاشتی وسط دازد روی ِ تن ا نقش بيان يزش ت اش را ھای ت

ندی از. بعد ھم رفتی و گم شدی. خانه ھا را فرستادی به سالخ دسته آدم دسته. برای اين مردم. تو خشکسالی آوردی به اين شھر. بکارد درونم روبرگردا
ضجه می. لرزد ھنوز بدنم می. ی ببر بود توی عشقت شايد از ترس آن نطفه. دانم از شرم بود يا از چه را نمی. ھمه و از دنيا بر  زدم زير دست و پای ب

داالِن دل
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قدس. مست بودی که قمارم کردی! دانم مست بودی، می. کردی فقط و تو نگاھم می ار ِ چه؟ م ای ِ قم دھی پ ه قصاص ب تا جانت را ب !که بر بادم دادی 
اشک داشت تويشان. ھايم ھايت را دوختی توی چشم شدی که چشم داشتی غرق می. رود آراستندت و فرستادندت به باتالق چون دامادی که به ھجله می

اران. انفصال باريد روی موھايت، بی و باران بود که می. ھايت را گرفت کردی تا گل چشم قدر نگاه آن. التماس ِ باور. التماس ِ بخشش. و التماس باريد ب
مل می. شد کردم که خيس می و من به موھای بلندت نگاه می ان کا ھا. شود امروز قمارم تانم؛ تن زاده. توی کوھس يد ات دارد می حرام زاده. آ ای از حرام

. تای ديگر جنس قمار؛ بانی مرگ من و تو و ھزاران
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 خاِل باال
 

 
 

 .جور نبود مان اين اوايل وضع
 .مان کرد ريختی تلخی ِ عرق ِ مرغوب و سفيدِی ورق و روح ِ آقاجان اين

 .بُرد پُِر پُِرش پيراشکی وقتی ھم می. خدا بيامرز دو سه وعده کلُفت باخت
 .وخيار را گذاشتيم وسط، رنگش شده بود رنگِ زرشک از عرق و ماست» اَفجه«مان خالی بود و زورمان به فی ِ ِگرو نرسيد و باِغ  شب که چپ آن

 ...بده» ت«: خواند و ِھی گفت» صائب«ِھی سرکشيد و ِھی 
 

 .ريد خدابيامرز
 

النگ شات
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 قمار بازھا
 

 
 

م ا داري وی دني م حضورتان، دو جور آدم ت اوت ھای: خالصه و جمع و جور عرض کن ه تف اجرا و ھم ه م تند بقي ه نيس ا ک د و آنھ مار بازن ه ق ايی ک آنھ
ايد.شخصيتی و بحثھای روانشناسی و غيره و غيره فرع ماجراست اصلش ھمين است که گفتم يا قمار بازيد يا نه و اين ھمه زندگی تان را می سازد،ش

د.ھم تمام زندگيتان را خراب کند اه کني اجرا نگ ه م طرف ب دام  ه از ک ن دارد ک اه اول. کاملن بستگی به اي يه بشريت در نگ ھا از بق از  ار ب تشخيص قم
به پيشانی و.چندان آسان نيست يد  ا کف دست کوب شدند بشود ب تا از دور رويت  ه  داده ک به درد بخوری بھشان ن ا دم  متاسفانه آفريدگار معزز شاخ ي

ه.»ديدی يارو رو؟ قمار بازه! اوف«:گفت چيزی ک ن  برای ھمين بايد کمی دقيق شويد توی زندگی اين آدمھا تا بتوانيد بشناسيدشان و در اين مسير اولي
ست دگی آنھا ھم زن قات م به اتفا ين است.کمکتان می کند توجه  از ا مار ب رای ھر ق مزه«:فرمان اول ب بدون  خوری  بدون ريسک،مثل عرق  دگی  زن

سھل.عطف به ھمين فرمان مقدس،قمار بازھا وارد ھيچ عرصه روتينی نمی شوند.»است،سک عرق نخور از واقعی عاشق معشوق  مثلن ھيچ قمار ب
ت ه دارد،بلي الوصول نمی شود،در رشته تحصيليش کار نمی کند يا اگر کار کند کار معمولی نمی کند،يد طواليی در نيمه تمام گذاشتن تحصيالت عالي

آنھا ريسک«:اگر بشود صدای توی مغز يک قمار باز را پخش کرد مطمئنم صدای يک آنونس سينمايی را می شنويم که می گويد... رزرو نمی کند و
ا فرقی.اما نبايد بگذاريد اين مساله تنھا معيارتان بشود برای تشخيص قمار باز ھا.»می کنند پس ھستند ند ام ايی ريسک می کن يک وقتھ بقيه آدمھا ھم 
جه ای:ھست بين اين دو به نتي رای رسيدن  د ب باز چيزی از جنس.قمار باز ريسک ميکند برای لذت ريسک و بقيه ريسک می کنن مار  برای ق نتيجه 

د.فحش خواھر و مادر است می آي ان  به مي دس دوم  ای فرمان مق د از«:ھمين جاست که پ که بع می کشد،مھم نيست  ندگی را  جه، روح ز ه نتي توجه ب
کف دستش حتمن روی.»خوردن می،تگری بزنی،پيک ھايت را نشمار قمار باز ھر جا که ھست و ھر کاری که ميکند ھمه دلش کف دستش ھست و 

اصلن چه اھميتی دارد که فشنگ المذھب.حاال چه پوکر بازی کند يا رولت روسی شک نکنيد دارد با ھمه وجودش برای بازی،بازی می کند.ميز قمار
ا ھميشه ار بازھ نصيب او شود يا آن ديگری يا آن آس خوشگل توی دست کدام طرف بازی رخ بنمايد؟مھم برای قمار باز خود بازيست برای ھمين قم

ده،او از.بازنده ھای خوبيند بازنده که ميگويم از ديد بقيه است چون قمار باز ھمين که يک سر بازی باشد خود به خود خودش را برنده می داند نه بازن
به آن رسيد.معمولی بودن متنفر است باز  ار  که دست قم بر ھر لوحی  ان مقدس سوم است  حک فرم جا نوبت  ن  ته«:ھمي دگيت لنگه داش نگذار زن

ند.»باشد،وقتی بقيه شراب می خورند جامت را خالی نگاھدار انون وضع می کن ان ق رای زم که ب ند  ی.زمان، حاکم زندگی قمار باز ھا نيست آنھاي وقت
د خواستگاری،او د می رون ه دارن که ھم ھمه دارند درس می خوانند قمار باز دارد برای شوخ چشمی که دلش را برده نامه عاشقانه می نويسد،زمانی 
ست از ا ند،قمار ب ايش را خرج می ک جايی دارد پولھ من  باز حت مار  احتمالن مشغول کتاب خواندن است،ھنگامی که بقيه دارند پول پس انداز ميکنند ق

ه اصلن-با اولين وزش باد موافق بادبان می گشايند و با ديدن اولين جزيره ناشناخته لنگر می اندازند.قمار باز ھا کاشفان بزرگيند! ديگر بديھی است ک
ا-نقشه سفری در کار نيست ند ت تمام جزيره را سياحت می کنند و بعد ھمين که ديگر چيزی برای کشف وجود نداشت دوباره با اولين نسيم دريا می رو
ند.جزيره بعدی را پيدا کنند برای.ھمين قمار باز را برای بقيه جذاب می ک باز  ار  عی قم برد از کشف شدن؟اما خطر واق ذت ن ه ل يد ک کسی را ميشناس

ده اش زمان.قمار باز اھل کشف است نه آباد کردن:اطرافيانش ھم در ھمين اثنا رخ ميدھد ازه کشف ش ره ت ادی جزي رای آب ھيچ قمار باز بالفطره ای ب
ود؟«نمی گذارد ره»چرا بايد وقتی را که می شود صرف يافتن يک جزيره جديد کرد برای عمران يک خشکی ماللت بار صرف نم قتی جزي درست و

اد د ي يه باي ن بق رای ھمي ا را می ريزد،ب ران دري بی ک ه  حيوانکی دارد رويا می بافد برای اينکه با دستھای کاشفش آباد شود سياح ما دارد نقشه سفر ب
تا بشود«:کم نديده ام آدمھايی را که با خودشان ناليده اند.بگيرند قمار باز ھا را يکجوری تشخيص بدھند ندادی  ا دم  شاخ ي ا  باز ھ مار  ه ق دايا چرا ب خ

اداوری يک خاطره خوش»شناختشان؟ ذت ي ثل يک ھماغوشی-و بسيار ديده ام قمار بازی را که دقيقن در ھمين ھنگام،لبانش را از سر ل ايد م می-ش
شاخ و دم را در روز ازل دادند به ما،اما يک لحظه غفلت خداوند خدا کافی بود تا شاخمان را ببازيم به ابليس سر ميز قمار و«:ليسد و در دلش ميگويد

1387ارديبھشت  19امير حسين ! چکار می شود کرد؟قمار بازند ديگر»دممان را گرو بگذاريم برای يک جرعه شرابا طھورا پيش ميخانه دار بھشت
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 دريچه
 

 )ميثم صدر( داستاِن يک قاتل: عطر 

Perfume: The Story of a Murderer (2006) 

تعارِی طبيعت را عرض شود، فيلمی ھست که در آن خوِد طبيعت را به تصوير کشيده ياِن آدم. اند، خوِد اس کرده و م دا  سانی پي دِن ان نی طبيعت ب ھا يع
ه) نوی ژان باپتيست گره(طبيعت . شويم رو متعجب و کيفور میـ  درـ  ِی رو آمده و ما که بيننده باشيم از کيفيِت اين رابطه نده است ک يک موجوِد صرفاً ز

ھم جزئی از او ھستيم و -بيروِن قاِب تصوير  -کند، و ما که از اين بيرون  اش و با صرِف نظر از مالحظاِت انسانی کار ِ خودش را می در راِه چيستی
ی ر، در رده او را م کلی ديگ ه ش م ب ه بينيم، و ھ رار گرفت دا از او ق اقض می ای ُج ِف متن ات و عواط ار احساس ويم ايم، دچ ده است و. ش طبيعت آفرينن

ندارد. يابيم ای ست که ناظری که ما باشيم در او می رحم؛ اين دو صفِت ويژه بی د. او فقط ھست. اّما خوِد طبيعت ھيچ ادراکی از اين دو  مصّمم و ممت
ار ِ خودش را می د ک انی می. کن ِط انس ر ذھن و محي أثير ِ متضادش ب ِه ت دکی متوج ه ان ِت آخر ک ود، خود را می و دس نی درست در آن ش سوزاند؛ يع

 .ھا را با ديدِن فيلم بازخواھيد يافت و شما خودتان حتماً بيش از اين... کند ِی عطر را روِی خودش خالی می ِی عجيب و غريبی که شيشه صحنه

 
 .اش دارد، که خواندنی ست ای براِی اين فيلم و کارگردان ، صفحاِت ويژه)ِی ارديبھشت شماره(ِی فيلم  ِی ماھنامه اّول، اطالع ِ اين که؛ آخرين شماره* 

 
ين فيلم ِی تھيه دّوم، اين که؛ خوب است پاِی يک بحِث درست و حسابی باز شود به ماجراِی نحوه**  ل ِی ا ين، رواِل قاب سته ھا، و ھمچن ه باي گفتگويی ک

شگی است حوِل رفتارھاِی انسانی را بگيرد، اّما در اين مورد ھم، جامعه ل می ِی ما با خونسردِی ھمي ه اش نبودشان را تحّم باً ھم ه تقري د، جوری ک کن
ه دم توانند ببينند و در زير ِ اين ديدِن الل و حق به جانب، شبکه جور فيلمی را می ھمه نا ب ئن و آش ه راِه وروِد مطم ِ ِی نامعلومی ھست ک ار ا آث خوری ب

ت رده اس دود ک نری را مس ل فيلم نمی. ھ ن قبي ه اي ی داد ک ود آدرس ِ دقيق ا می ش ا را از کج ه ھ رد و چگون ه ک ود تھي ا، در. ش وش ِ م ول و ح در ح
ساِط دی ترين راه دسترس ايد گشتن ِ ب ا مطمئن فروشـ  دی وی اش ش شد، امّ ابر با نار ِ مع ھترين راه ھاِی ک رين و ب ھاِی پرس و جو از مغازه. اش نيست ت

ان می و صد البته، راه. زيرزمينی و غيررسمی، و دوستاِن اھلِ  فيلم ھم راِه ديگرش است ھم ھايی که دنياِی مجازی در اختيارم ذر. گذارد  ايد زودگ ش
اده تاباند، اّما گاھی وسوسه می ھا فقط تصويری از يک احساس ِ موقتی را بازمی باشد و اين نار ِ پي که از ک رو، شوم پرھيز کنم از اين که به محصولی 

ته باشم ام نگاِه تحليلی و توصيه زنک خريده بندِی گول با قيمِت غيرواقعی و با بسته صدا و ھمان وسوسه. ای داش ثر در  يک ا ا  ع ِ مواجھه ب ه موق ای ک
 .شوم سيماِی جمھورِی اسالمی ھم دچارش می

 
 )نگين( ميرند ھمه می 
 

 
  مھدی سحابی ترجمه –سيمون دوبوار / ميرند ھمه می

 
 ١٣٨۴چاپ پنجم / فرھنگی نشر نو

 
 .ميرد مردی که ھرگز نمی: است" رايموندو فوسکا"تنِی  ھای رويين  شرح رنج،اين رمان

ه در کل  به،بزعم من ناپخته و کودکانه–ای  راند و در اثر حادثه او در قرن چھاردھم ميالدی بر شھر کارمونای ايتاليا فرمان می نسبت مفاھيم عميقی ک
 .يابد عمر جاويدان می -خوريم رمان بدان برمی
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اد می رود ما ھمراه او در برانگيز است؛ اما ھرچه داستان جلوتر می  اين موضوع برای او مغتنم و برای اطرافيانش غبطه،ابتدای امر مام ابع ه ت يابيم ک
د زندگِی او را تعريف می: ارز زندگيش مفھوم دارد ھمان نسبت برای انسان فانی ھم و به. اندازه حقير است  تا چه،ی دور ارزشمند زندگی از فاصله ،کن

شود که زندگی فوسکا بارھا و بارھا می درحالی. توان بخاطرش ْمرد پس ارزشمند است و حتی می ند تکرار  د سال. توا مروز از دست دھ ھا ھرآنچه ا
اورد د توانست بدست بي اره خواھ د دوب تی نمی. بع د او ح ام دھ ل شجاعانه انج ز يک عم د ھرگ ه،توان ل قھرمانان ی  عم ا حت د ي ام دھ ای در جنگ انج

ادر نيست بخاطر عشق،شود ارزش می ھايش در عشق بی تالش ايی، چراکه ھرگز ق د -عمرش را- بھ دا تصور می.بدھ اقی ابت برايش ب ه عشق  د ک کن
 . شوند تمامی فراموش می ھای مرده به رسد که انسان روزی می يابد که باالخره يک  اما بعد از ساليان درمی،خواھد ماند

ده فوسکا احساس انسان د  می بودن از دست بودن را ھمراه احساس زن تی نيست... دھ دگيش موق د فرصت دارد و زن ا اب ان ارزشش را از. او ت پس زم
توان چيز آن کشد و ھيچ چيز تا آخر عمر طول نمی ھيچ. چيز برای فوسکا موقت است ھمه: شود دھد و دنيا واروونه می دست می ه ب دارد ک در اھميت ن ق

انيدن را داشته پايان  کوشيدن و به،ماند که ارزش آغازيدن کاری نمی کرانه ھيچ در زمان بی." کرد بخاطرش رنج کشيد يا از شادی گريه د رس ان.باش ،زم
ه دارد که برای انسان خط پايان،ھای ميرا ارزشی يگان رای فوسکا  پذيری می  ب ه و سرگردان است نا دادش يل که او در امت چه روزی ی آن ھمه. شود 
باه می جستجو می وچ و ت سان. شود کرده پ می ان ه دوست  ه دارد می ھايی ک ه ھم د و مرگی ک ه اوست ميرن دگی ب يزد  از فوسکا می،ی ارزش زن و."گر

 اما پيش از،ميرند روزی ھمه می. خواھند سرنوشتشان کار خودشان باشد  می،ھايی که سنگ نيستند انسان." افتد  جدا می، از زندگی،ھا فوسکا از انسان
 "کنند مردن زندگی می

رار می  با يک بازيگر اپرا شروع می،داستان در اواخر قرن نوزدھم  ين زن و او برق شود شود و سپس ما فوسکا را از طريق ارتباط خاصی که بين ا
 .خوانيم  می،کند مرگی او را در خاطراتی که تعريف می شناسيم و داستان زندگی و بی می

 
 Rounders) بامداد( 
 

ورو«، »ادوارد نورتون«، »مت ديمون«پوکربازھا ھم . بار پوکر ی بازی، اين ی قمار، درباره يک فيلم ديگر درباره مالکوويچ«و »  جان تورت .»جان 
الی، فيلم بازی. است»  جان دال«کارگردان فيلم  مه ھای ع ر ی استخوان نا ساخت ِ ت يز-و-دار،  ه کيفيت صحنه صحنه. تم ازی پوکر ب ازی  ھای ب ھای ب

لم است؛ دست-و-فيلم ھم بيش. زنند پھلو می»  بيلياردباز«بيليارد در  ان في اد  کم يادآور ھم دباری ي از«کم من چن ياد»  بيلياردب ا  ادم، ام وع افت آوری از ن
ا دو ساعت از تماشای-و-ھا که قرار نيست اتفاق عجيب از آن فيلم!" ام زنده کردی ياد بيلياردباز را برای! ول ای"اش که يعنی  خوب شند، ام يبی با غر

شايد ھم مثل من!" خب که چی"گوييد  کنيد، و آخرش با خودتان نمی بريد، به بعضی چيزھا فکر می ھای تماشايی لذت می ساخت با بازی يک فيلم خوش
 . اش کنيد ی تان خواست که بعدترھا يکی دو بار ديگر ھم تماشا دل
 

 
 )بھار( شور رومی، کشف نواھای پنھان 
 
سال »  مولويه« که در  ا  انی موالن لوب و لس2007آلبومی است به مناسبت سال جھ ستن گ وان يکی از  ، از طرف با به عن ايمز  ر 5آنجلس ت ثر برت ا

ده ی ش ان معرف يقی جھ ی. موس ده و وقت اخته ش ا س ا شعرھای موالن يار متناسب ب اظری بس افظ ن يقی ح اظری و موس ا صدای شھرام ن شور رومی ب
 .شوی شنوی پر از شور و حال شعرھای ناب موالنا می می

 
 )سپينود ناجيان (!بدو! بدو لوال 
 

م»عطر«اش را با  جدن اين فيلم(کارگردان تام تيکور  د که گويا آخرين فيل سه کني م را ديده .1998.) اش است مقاي که فيل يد  يد و تصديق کن از ببين يد؟ ب ا
ه کيسه! سکانس کازينوی آخرھای فيلم چه نقشی دارد ه ب توی آن لبخند لوال بعد از آن ھمه دويدن و نگاھی ک که نمی می اش دست ی  انی  د و م د، کن دان

  lola rennt. داند ھيچ چيز نمی

 
 Spanish train) سر ھرمس مارانا( 
 

که -آورند  شان را می البته گاس که درست نباشد درست ھمين روزھا که ممکن است اين آقای کريس دی برگ دارند تشريف الش ھست  يا حداقل احتم
د  ران، آدم يک -بياورن د Spanish trainھو از  اي ه توجيه. بنويس اعتی ک د جم د الب ی ضدجنگ و الب دی است و کل ا ايرلن ن باب ه اي وده ک ن ب ان اي ش

دآمريکا و اين ا، خوش ض ان نمی ھ ه ش ن تران ه اي د ک د آي ان بياورن ه روی خودش تعاری را ب ن. ی اس ت اي ا واقعي ی از ام ه يک ن تران ه اي ت ک  اس
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کريس دی ساخت خوش قای  ار فضای ھول. برگ است ترين و تاثيرگذارترين کارھای آ افراِن قطار، قم جاِن مس سر  ر  خدا و شيطان، ب ه  شبی ک ناِک 
ستغاثه آن جايی که خواننده به نماينده. آميزی سازھا خوب درآمده است کنند، در رنگ می ياد ا د می گی از انسان، فر خدايا اش بلن ه  شيطان دارد! شود ک

ند جدن آدم دلش می! برد بازی را می مه بالھتش شماتت ک د. خواھد خدا را به خاطر اين ھ يچ وقت نفھمي ه ھ ن ک د شيطان کی و نمی/ به خاطر اي فھم
د کسی چه می. (شود شود و شطرنج شروع می  پوکر تمام می.  را خريد طور تقلب کرد و روِح آدم چه مان اصلن. دان قای برگ تِم آ ِر ھف ه مھ م ک گاس ھ

ار ی بھتری بود برای دريچه بھانه وی قم ه دم بيش. وضعيت ھمان است) ی ھزارت دا دم ب شيطان، روح تر می خ يی بيش ھای بی بازد و  ا نوا تری را ب
 حکايِت ھمين روزھای ما نيست؟. برد خودش می

 
 )داالِن دل( آدمکش کور 

 انتشارات ققنوس/ شھين آسايش: ترجمه/ مارگارت اتوود/ آدمکش کور

  

خانواده پابه بادش می پای سرنوشت  ر  تقيم ب تقيم و غير مس ه جنگ مس تانی سورئاليستی ای ک ه روايت داس ی ناشناس ب رای زن شناس ب د، مردی نا دھ
م ترکيب می. است نشسته ا ھ اھی ب تان در بزمگ وند و  ھر دو داس ور«ش د می»  آدمکش ک ه را پدي د ک در ھولناکن ان ق ه ھم ندگانی ک تان کش د؛ داس آورن
 .قدر ظالمند که مظلوم داشتنی و ھمان دوست

 2000ی بوکر سال  ی جايزه کتاب برنده× 
  

 
 )النگ شات( قمار عاشقانه 

 1379موسسه فرھنگی صراط، /عبدالکريم سروش/قمار عاشقانه شمس و موالنا

»شمس«آميز جان جوانمردی است که پيش از آنکه صبح معرفت از مشرق سّرش بردمد و  اين کتاب شرح جھش جانانه و جنون«: پشِت جلدش نوشته
شيری نشينی باوقار، شيخی زيرک، مرده عشق در افق اقبالش طالع شود، زاھدی با ترس، سجاده قتی در چنگال  ای گريان و شمع جمع منبالن بود و و

که زاينده و آفتابی بی ای خندان، عاشقی پّران، يوسفی يوسف افتاد و دولت عشق را نصيب برد، زنده»  گير شيخ« ود  دار آن ب ه را وام سايه شد و اين ھم
ارغ از اختن و ف ھاد و سرخوش از ب شقانه ن اری عا ا در قم دليرانه و کريمانه و فارغ از بندگی و سلطنت و شريعت و ملت تن به قضای عشق داد و پ

 ».ی نفس اّماره گشت ی عشق ديوانه و اّماره بردن، خان و مان خود را به سيل تند عشق سپرد و ديوانه
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 ی آخر صفحه

 !ماللی نيست جز دوری شما
 

 
 

رار دارد»  اکس«بر سر راه شھر »  مارسی«در ده کيلومتری بندر »  توشاگ«ی کوچک  دھکده ده، مجسمه. ق دان اصلی دھک فرغ در وسط مي ای از م
شيوه دھد که سرش را با غرور تمام باال گرفته و دستی به کمر زده و دست ديگر را بر چوب اين مجسمه مردی را نشان می. ھست به  ی دستی نھاده و 
صعب با ھمان نگاه اول به فراست دريافته می. اش را پيش گذاشته است گشايان يک پای جھان ان  اده شود که اين مرد از بياب شته و اينک آم العبوری گذ

 :شود ی پای مجسمه اين کلمات خوانده می بر لوحه. نيافتنی پنجه نرم کند ای دست است تا با قله
 

 »آلبر مزيگ«تقديم به 
 ھای بکر گشای سرزمين دار جغرافيا و راه کاشف نام

 )متوفی ؟ – 1860متولد (
 شھريان توشاگی او از طرف ھم

 
ا به در آن. اند داری آثار و اشياء آن کاشف بزرگ اختصاص داده دھکده موزه ندارد، اما در شھرداری تاالر مخصوصی را به نگه يش از ج خصوص ب

برای ھم ھزار عدد کارت ان  ناف جھ طراف و اک تاده است شھريان پستال ھست که آلبر مزيگ از ا ستال کارت. اش فرس يار پ با ظاھری بس ھايی است 
طرف  رادران«عادی که در اواخر قرن گذشته از  سوليم و ب چاپ می»  شرکت  د و مختص  در مارسی  ان«ش سلمانی»  عجايب جھ شاگرد  بود و آن 

 .برد راه می ھا را ھم اش ھميشه مقداری از آن ھا داشت و در سفرھای ی خاصی به آن سابق توشاگ ظاھرن عالقه
ر کارت ا اگ ای آن ام ت و تمبرھ ادی اس ا ع ا را جمع ھ ده ھ بر کنده کنن ن آن گان تم د، در عوض مت ر از نام ان ا پ ب ھ ای عجي ه در-و-ھ بی است ک غري

 :ای تأثرانگيز دارد ھا جذبه اند و محتوای آن شتاب نوشته شده ترين اوضاع و احوال به غيرعادی
ھای ابدی جا پر از برف اين. ھای کليمانجارو اوضاع بروفق مراد است باالی کوه. پستيون، سالم آقای سزار بيروتو، شراب و پنير فروشی، ميدان پتی«

 ».آلبر مزيگ. با تقديم احترامات فائقه. است
 :يکی يا اين

تاده در گردباد وحشت. ی عرض شمالی است جا مدار ھشتاد درجه اين. آقای ژوزف تانتينيول، مالک عمارت تانتينيول، پاساژ تانتينيول« يا. ايم ناکی اف آ
زرگ، و ھم ع الروس، آن کاشف ب ا سرنوشت فجي رد ي واھيم ب المت خ ه س ان ب جاع ج ان ش ب ارادت راھ ديم مرات ا تق ت؟ ب ار ماس ر. اش در انتظ آلب

 ».مزيگ
يزه حتا يکی از کارت ر سر جلب محبت يکی از دوش ه ب کاری ک يب ناب ان رق ی کاشف است، ھم ه دشمن خون ارزه ھا خطاب ب ا او مب گان توشاگ ب

 :کرد می
ه جا پر از مارھای عظيم گر، خيابان اليويه، درودھای مخلصانه از کنگو، اين آقای ماريوس پيشاردون، آرايش« ی نيست جز الجثّ ده است و مالل ی بلعن

 ».دوری شما
ا اين ه مجسمه ب د ساخت ک دن اعضای انجمن شھرداری توشاگ را متقاع ه بع ود ک لمانی ب ن پيشاردون س ه ھمي د داد ک ه، انصاف باي ه  ھم افتخار ای ب
 .دھد تأثير قرار می مقدار را تحت کند که عظمت راستين حتا ارواح بی و اين بار ديگر ثابت می. شھری نامدارشان برپا کنند ھم

شقانه را گردانی که داستان برای جھان. فرستاده شده است»  دوشيزه آدلين پيسون، عطاری پيسون، پاساژ ميموزا«ھا به نشانی  تر کارت اما بيش ھای عا
 :ھا غنيمتی است ی آن دوست دارند، مطالعه -خاصه که اندکی ھم سوزناک باشد–
کردم  اکنون نام تو را بر تخت دااليی آدلين، ھم« ا حک  ده دااليی(الم ا نوعی خدای زن ه الم بتی از فرق قوام ت ه). يان است ی بودايی ی ا ده را ب انم وال خ

 ».قربانت آلبر. شان رو به بھبود باشد اميد است که درد مفاصل. عرض سالم مصدعم
 :شود و روی کارت ديگری، به تاريخ دو سال بعد، اين سطور خوانده می

ھای زنان زنگی با لب. سوسمار و تمساح. ی بزرگی در قلب افريقای سياه، در حال خشکيدن چاد، درياچه(فرستم  ات بوسه می ی چاد برای از درياچه«
ان اين). ھيچ: کشاورزی عمده. شکار فيل و آھو و گراز. بشقابی رای درد مفاصل توصيه می بومي ون را ب ا روغن فرفي د ج ده. کنن انم وال ه خ ين را ب ا
 ».بگو

 :کند ترين اوضاع و احوال، درد مفاصل خانم والده را فراموش نمی ھرگز، حتا در سخت
فراوان دارد. نويسم ھا می نام تو را روی ماسه. ايم يزرع عربستان گم شده در صحرای لم« جای  و  ام ت .من صحرا را دوست دارم، چون برای نوشتن ن

رومن گری
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لده. دانند ی مسافران می شود، اين را ھمه ساحل نجات ھميشه در آخرين لحظه پديدار می: ھا قوی است ايم، اما روحيه سخت تشنه خانم وا که  د است  امي
 ».از رطوبت ھوا رنجور نشده باشند
 :روی کارت ديگری چنين آمده است

و نام ھم. کنند ھا وزوز می ھای آمازون پشه در جنگل« ام ت ه ن ه را ب يک پروان ه و  ون يک رودخان ردم اکن که پيشاردون حتمن سعی می. گذاری ک د  کن
 ».ھای مرا به تور بزند مشتری

 :چنين ھم
من باشی آدلين، تو به من قول دادی که چون مشھور شدم مادام. اينک دريا« باالی موج. العمر متعلق به  و می ھای عنان از  به ت د: گويم گسيخته  به امي

 »!ديدار نزديک
وان  ھا مدت ی اين کارت ھمه لبر مزيگ مسافرت«ھاست که در مجلدی گرد آمده و با عن دگی آ ده است»  ھا و حوادث زن ن. منتشر ش تاب را حق ين ک ا
 .شمار آورد به» پرووانس«توان از نفايس ادبيات  می

بر مزيگ در بيست ھمه می. آور توشاگ است داند زندگی حقيقی و پايان سرنوشت عجيب اين شھروند نام تر کسی می چه کم اما آن اله دانستند که آل گی س
ما ظاھرن ھيچ. اش را ترک گفت ی زادگاه خاطر عشق دختر جوانی از اھل محل، که آرزوی ازدواج با کاشفی بزرگ را داشت، دھکده به کس او را ا

ايی ثبت نشده است نام. کجا نديده است در ھيچ چ انجمن جغرافي ه. اش در صورت اسامی اعضای ھي ان ذکری از او نمی ھای آن روزنام د و او زم کنن
 .کشيد بازنگشت عبث انتظار او را می جا به اش در آن ای که مجسمه ھرگز به دھکده

اره»  کاشف نامدار جغرافيا«اند که آقايی با ھمان شکل و شمايل موصوف  ناگفته نماند که مالحان بندر مارسی مدعی شان ی سفرھای بارھا از آنان درب
ست داده و خواھش می اول عرق باديان و بعد يک کارت پستال به آنان می. جو کرده است-و-پرس ارت را در ممکن است بی«: کرده ا ن ک زحمت اي

 .توان تاريخ زندگی يک مرد بزرگ را نوشت ھايی مالحان که نمی گويی اما البته با ياوه» شھر مکزيکو به پست بيندازيد؟
م دارد–دشمنان اش  کی از کارت -آخر ھر شيری شپش ھ سرارآميز ي سبتن ا فاد ن ولن از م سند می معم ه آن را ھفت ھای او اتخاذ  د ک سال پس از کنن

 :صوب حوادث برای دوشيزه پيسون نوشته است عزيمت اش به
ی آدلين،. توانم برگردم وقت نمی ولی کار از کار گذشته است و من ديگر ھيچ. اند ای به يادبود من ساخته ھا مجسمه پس آن« ورا عمل  من رؤيای افتخار ت

 »کردم، اما به چه قيمتی؟
ه  ھيچ 1913ليکن اين نکته ھم ھست که تا سال  ثرش ب سرای چکامه«کس نتوانست بگويد که بر سر آن مرد بزرگ، که بعدھا بر اثر کيفيت توصيفی ن

قای»  اورست«ی  اھالی توشاگ معتقدند که او ھنگام صعود به قله. ملقب شد، چه آمد»  جنوب ده را آ ن عقي شته است و اي بود اکسيژن درگذ ر کم بر اث
 .ابراز داشته است» ھا و حوادث مسافرت«ای بر چاپ اول  نيز در مقدمه» کرنو«پروفسور 

دگی چکامه نور تازه»  پوژول«قلم کالنتر  به»  ی مارسی خاطراتی از بندر کھنه«، انتشار کتاب 1913معھذا در سال  ر زن وب ای از حقيقت ب سرای جن
 :نويسد اش چنين می در کتاب خاطرات 1910ژوئن  20اين مأمور پليس در تاريخ . اش افکند و سرنوشت دردناک

نوا را من جسد آن مردک بی. ی قلبی درگذشت کرد، از سکته سال پيش تاکنون ريش و سبيل مرا اصالح می امروز آلبر، دالک بندر کھنه که از بيست
مه در دست. شود ديدم طرف بارانداز ساحلی باز می اش به اش که زير شيروانی است و پنجره در اتاق تاريک کوچک می اش نا قرار  ه ا بود ک کنم از ای 

ود. مضمون آن چيزی نفھميدم قرار ب نيرو «  : متن نامه از اين  که از ريودوژا شما  ارت  ز، آخرين ک لبر مزيگ عزي قای آ ل(آ شده) برزي تاده  بود فرس
د از بابت آن متشکرم و خواھش می. رسيد ه بدھي م ادام از ھ ما بيست. کنم ب ه ا را من ب ن پيشاردون است، زي ادام آدلي نام من م ه  قد سال است ک حکم ع

انونی به رعی ق ه ش اردون، آرايش حبال اريوس پيش ای م اح آق ده ی نک روف، درآم ر مع ا ھفت گ ار از او وضع ام و حت رده ب رن. ام حمل ک ابراين مفتخ بن
ورخ  تگاری م ه 1885 / 6 / 2خواس ھود ب ه در حضور ش ما را ک ان عمل آمده ش ل و ک ت باط ی لم اس الم م ن. کنم يکن اع ر از اي ب را زودت ن مطل اي

کرده است رسانت، به ی پست وسيله خواستم، طبق معمول به می شاردون مخالفت  به کارت. اطالع شما برسانم، اما ھر بار آقای پي ن  را اول ما زي ھای ش
ی قشنگ دارد لطف و مرحمت شما اکنون يک مجموعه اش سرگرمی بزرگی است و ثانين به ھا برای ی آن بسيار عالقه دارد و مطالعه بر خيل ما. ی تم ا

ده متأسفانه بايد به شما اطالع بدھم که در اين مجموعه جای تمبر پنجاه با لحن زنن بت  ن با مدام از اي الی است و شوھرم  ای شاھی قرمز ماداگاسکار خ
ار را نمی ام که، به من مطمئن. کند و زندگی را بر من تلخ کرده است گله می ين ک شما عمدن ا ن از خالف تصور او،  د و اي ر او را درآوري ه کف د ک کني

 ».کنم فورن اقدام الزم به عمل آوريد بنابراين خواھش می. انگاری است جانب شما فقط يک سھل
 .ی طبيعی آن تقليل داده بود گونه ابديت را تا به اندازه و بدين» .آدلين پيشاردون: آن که تا ابد به شما تعلق دارد«: امضای اين نامه بود

 
 ی ابولحسن نجفی  ی رومن گری، ترجمه ، نوشته»ميرند روند در پرو می پرندگان می«از کتاب 
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 ]1[خدا در يھوديت، مسيحيت و اسالم : تر از اشتراک ھايی سترگ تفاوت) 1
دس  آنچه امروز در جھاِن مسيحيت به اِب مق ق“ای از دو بخش  شود، مجموعه عرضه می) Bible(نام کت د“و ” عھِد عتي ورات” عھِد جدي ه ت است ک

کتاب است که 24نام دارد، جمعاً شامل ” توراه“عھِد عتيق که پنج کتاِب اوِل آن اختصاصاً . قسمتی از بخش اول و انجيل قسمتی از بخش دوم آن است
ه اسم  ھزار سال توسِط افراد يا گروه اند، بلکه تدريجاً و در طوِل بيش از يک جا نازل نشده صورِت يک نه تنھا به مبری 26ھايی از کاھناِن يھودی ب پيغ
کتاب و رساله 27شود، جمعاً شامل  عھِد جديد نيز که چھار کتاِب اوِل آن اختصاصاً انجيل ناميده می. اند ھا نھاده شده نوشته شده شان بر اين کتاب که نام

ته شده که ھيچ است که در طوِل دو قرن توسِط افرادی مختلف نوش وِن عيسی نبوده يک از آن اند  ند ھا از حواري ام مرگِ خويش. ا تا ھنگ سی  وِد عي خ
 .خبر بوده است نام انجيل بی اساساً از وجوِد کتابی به

ر موسی و عيسی –جمله ايرانيان  من –ِی مسلماناِن جھان  تقريباً ھمه] اما[ ند ب ِب خداو که از جان ابی ھستند  بر اين تصورند که تورات و انجيل دو کت
ر“: اين اعتقاد عمدتاً از تصريح خوِد قرآن ناشی شده است که. ھمان صورت که قرآن بر محمد نازل شده است اند، به نازل شده رآن را ب آن خدايی که ق

نه به(” .فرستاد، تورات و انجيل را نيز بر موسی و عيسی فرستاد) محمد(تو  ران: عنواِن نمو ورات و) سوم از آِل عم ه ت ين است ک قع امر ا ی وا ول
ته ھا را به کدام نه کتابی واحد ھستند و نه موسی و عيسی آن انجيل، ھيچ شخص. اند صورِت وحی از آسمان دريافت داش ھا  ذاھِب جھان تن اريخ م در ت
.است ]2[ِی مذھبی مورمون در آمريکا  گذار فرقه غير از محمد که مدعی دريافِت مستقيم کتابی از جانِب خداوند شده، جوزف اسميت بنيان ديگری به

سمانی و در اين است که آفريننده و گرداننده” توحيدی“اصل زيربنائی ھر سه آئين  در آ ل پ ھوه، در انجي ورات ي ه در ت ِی کائنات خداِی واحدی است ک
راِی. صورتی مشابه روايت شده است دسِت اين خداوند به ھا آفرينش کائنات و خلقِت آدم به ِی اين کتاب در ھر سه. قرآن هللا نام دارد که وی ب امبرانی  پي

خدا در. دارد قوانينی غالباً مشابھند فرستد پيامبرانی مشترک ھستند، و قوانين مذھبی که اعالم می نوع بشر می ين  نی ا ِت آسمانی و زمي با اينھمه، ماھي
خدا را غيرممکن ھاِی يھودی و مسيحی و اسالم به آئين سه  ين  صورتی چنان بنيادی با يکديگر تباين و گاه صريحاً تناقض دارد که غالباً يکی دانستن ا
تر از وجوِه مشترکشان ھا بيش جھاِن توحيدی اگر ھم در تئوری يک خداِی واحد بيش ندارد، در عمل داراِی سه خدا است که وجوِه اختالِف آن. کند می
 .است

خدايی صددرصد يھودی) بار از او نام برده شده است 6823و در تورات (خداِی تورات که يھوه نام دارد  يز  صرفاً خداِی قوم يھود است و خودش ن
د پيامبرانی که از جانِب خود می. است اری ندارن اِن ديگران ک ا ايم ر ي ه کف ن. فرستد منحصراً پيامبراِن ملِت يھودند و ب ر اي کالً ب ان  وانين آن اليم و ق تع

ا محور می ر پ ائل اخالقی و انسانی بسياری زي ه مس شد ک ستلزم آن با ين م و ا گردد که منافع خاص قوم يھود از ھر راھی که الزم باشد حفظ شود، ول
ه گذاشته شوند و حقوق مشروع ملت سياری ب شوند ھاِی ديگری ناديده گرفته شوند يا کساِن ب ته  م از. ناحق کش ايع مھ ا وق ره ي ياِن حوادِث روزم در جر

ن می قبيل جنگ ه زمي يده ھا و بالياِی آسمانی و زمينی، يھوه شخصاً از آسمان ب قوم برگز به  سائل مربوط  تا م يد  تقيماً سرپرستی و در آ خود را مس ِی 
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ه ھمهکند و نه خداِی  ِی اين موارد در موضع يک خداِی يھودی عمل می صورِت ضرورت اداره کند، و در ھمه ر. ھا ِی سرزمين ِی اقوام و ھم با پيغمب
ن بندد که اگر پسراِن اسرائيل ختنه شوند او در عوض سرزمين کنعان را براِی ھميشه به آن خودش قرارداد می ھا ببخشد، و بعداً نيز شھرھاِی متعدِد اي

ه در ھيچ ھا می سرزمين را يکی پس از ديگری تسليم آن شرط ک ن  ه و کدام از آن کند با اي فند و بزغال او و گوس که گ رد و زن و کودک بل ا م ه تنھ ھا ن
گيرد و با پيغمبر ديگرش کشتی می. کند خورد و زير درخت استراحت می گوشت می با يک پيغمبرش کباب و آب. ای را نيز زنده نگذارند سگ و گربه

ستور می. نبودن بکشد علِت ختنه دود تا او را به در شِب تاريک دنباِل پيغمبر ديگرش در بيابان می. رسد زورش به او نمی بر ديگرش د ه به پيغم د ک دھ
لد و بخورد] سرگين انسان[اش گه  روِی ناِن روزانه بر ديگرش می. بما د از پيغم کار ازدواج کن نازاده و زنا با زنی ز ه  د ک بر ديگرش. خواھ به پيغم

کايت می وقه ش ه معش ه دو خواھری ک د ک وه[ِی او  کن نی يھ ا کرده بوده] يع ران زن ا ديگ ته و ب اله گذاش د يکی پس از ديگری سرش ک د ان تراِن. ان دخ
ازپرورده ليم را غضب می ن ان می ِی اورش د و فرم رج آن کن ر ف و ب ه ديگر م د ک د دھ ا نروي ه او بی روده. ھ ه ب انی را ک اِی کس ی کرده ھ د از احترام ان

می نده. آورد مقعدشان بيرون  سر ب ر  شيطان ب وب شرط با  د  بندی می اش اي ا و رنج[کن دترين بالھ ه ب بر ديگرش.] سازد ھا مبتال می و او را ب به پيغم
غوش او بفرستد پرخاش می به آ اِن ديگری را  وده است زن ھوه حاضر ب وِد ي که خ الی  .کند که چرا با زِن يکی از سرداراِن خود زنا کرده است در ح

م می کردِن گاو و گوسفند را چون يک آشپز کھنه ِی دقيق کباب نحوه عزم خودش تعلي ه کار به پيغمبر اولوال ار محرمان د و اخب ِد دھ ود را مانن ار يھ ِی درب
اِن مصر توصيه می. رساند گوش پيامبر ديگرش می ِی اطالعاتی به يک مأمور خفيه ه يھودي يا ب يس ماف يک رئ ايگاِن مصرِی در نقش  ه از ھمس د ک کن

شب چند ميليون نوجوان ھا را در خروج از اين کشور با خودشان ببرند، و خوِد او در عرض يک خود ھرقدر بتوانند طال و نقره به امانت بگيرند تا آن
 .برد و کودِک مصری و حتی گاو و گوسفندھاِی نوزاد را با دسِت خويش سر می

توان يافت، يعنی شود که در ھيچ آئين ديگر اساطيری يا توحيدِی تاريخ جھان مشابِه او را نمی در انجيل؛ ھمين خداوند تبديل به خدائی دوشخصيتی می
ِب آن ل از انجيل برحس دام انجي ه ک اله ک اله از رس دام رس ه و ک اِی چھارگان د به ھ ِد جدي داِی ھاِی عھ د، از موضع خ ده باش ته ش انی نوش ه کس ِت چ دس

يک جو، فريب ناک، انتقام ترس ان، ن خداِی مھرب ه موضع  ده دل، بخشنده و بی کار و حسودی چون يھوه ب يير ماھيت عق سی تغ پدر آسمانی عي چون  ای 
نه. دھد می م کي ه در آِن واحد ھ م سخت چنين خدايی پيوسته ناگزير است نقش کارگردانی را داشته باشد ک ا گذشت، ھ م ب ھم توز است و ھ گير است و 

ه آشتی که ھم خويش می جو، ھم خدايی منحصراً يھودی است و ھم پدری است  داِن  ه چشم فرزن فراِد بشر را ب ن جمع اضداد ِی ا باً در اي نگرد، و غال
 .فھمد خودش نيز تکليِف خويش را نمی

ه رو و بی توز، ترش در قرآن، خدا نه خداِی صددرصد کينه ق و خودکام رحم تورات است و نه خداِی دوشخصيتی انجيل، بلکه خدايی در حِد اعلی مطل
چ اراده انونی، ھي حتی  است که بيرون از او ھيچ ق ندارد و  يتی وجود  يچ واقع ازه برگی بی“ای و ھ رو نمی اج د ِی او از درختی ف چه در و ھر آن” افت

اِب فريمن کالرک، پژوھش. گذرد که او خواسته است ھمان صورتی می گذرد، از جزء تا کل، الزاماً به آسمان و زمين می ِف کت گر تاريخ مذاھب و مؤل
ن خالصه می”مذاھِب بزرگ“معروِف  قدرِت ترس ، اين ھر سه واقعيت را چني خداِی موسی  ه  د ک خودش کن دگاِن  اِن بن شه در مي ه ھمي ناکی است ک
د ھا است، خداِی عيسی ھم باالِی سر آدميان است و ھم در دروِن آن ھاِی آن ھا و نادرستی ِی درستی کند و شريِک ھمه زندگی می داِی محم ھا است، و خ

 .آيد وقت از مسنِد خدايی خودش فرود نمی گويد که ھيچ رواِی مطلقی با آنان سخن می ھا است و از موضع فرمان صرفاً در باالِی سر آن
 
 فرِد يھوديت يھوه؛ خداِی منحصربه) 2

پرآب و رنگ تر و برداشِت خداِی اسالم سرورانه مياِن اين سه برداشِت مختلف، اگر برداشِت خداِی مسيحيت پدرانه تر تر است، برداشِت خداِی يھودی 
م بعل چه در تورات از او حکايت می تر است، زيرا وی بر مبناِی آن و خواندنی ابلی، ھ ھم مردوخ ب وِن مصری،  م آت لوھيم يھودی است، ھ م ا شود ھ

ی فنيقی، ھم زئوس يونانی، ھم ژوپيتر رومی، و در جمع ھمه چه از نظر فراوان ِی خداياِن تاريخ، ھيچ خداِی ديگری چه از نظر خصائص شخصی و 
 .کند ھا است با او برابری نمی ِی آن و تنوع ماجراھايی که وی بازيگر اصلی ھمه

ده صورِت تلخيص جا عيناً يا به بھتر است شما ھم با شماری از اين ماجراھا و اين خصائص، از خالِل صفحاِت خوِد تورات که در اين تان ِی آن برایِ  ش
  :]3[کنم آشنا شويد نقل می

 
 اسرائيل؛ روياروِی يھوه) 2.1

ا اين خدا در شبی تاريک و در صحرائی خلوت با پيغمبرش يعقوب کشتی می  پيده گيرد و ب ا س ن کشتی ت ه می که اي ين دم ادام ه زم بد موفق ب زدِن او يا
با ِی خود و دو کنيزش و يازده پسرش را ھمراه با ھمه پس يعقوب دو زوجه... “: شود نمی ع  ن موق ور داد، ولی در اي وق عب عبر يرب مايملکش از م ِی 

يابد لگدی به راِن او زد که آن را از حرکت مرِد ناشناسی در بيابان روبرو شد که تا طلوع فجر با وی کشتی گرفت و چون ديد که بر يعقوب غلبه نمی
نام تو چيست؟ پاسخ: مرد از وی پرسيد. شکافد، اما يعقوب گفت تا مرا برکت ندھی رھايت نکنم بازداشت، پس بدو گفت مرا رھا کن زيرا که فجر می

يافتی: گفت. داد يعقوب ده کردی و نصرت  خدا مجاھ بدو. نِی، از اين پس نام تو يعقوب خوانده نشود بلکه اسرائيل خوانده شود، زيرا که با  قوب  و يع
را می: و آن مرد جواب داد. گفت اکنون تو نيز مرا از نام خود آگاه ساز سم م ا برکت داد پرسی؟ و او را در آن چرا ا ل. ج قوب آن مکان را فنوئي و يع

خود می ناميد زيرا که در آن ر راِن  رد و ب وع ک ر وی طل تاب ب د جا خدا را از روبرو ديده بود، و چون از فنوئيل گذشت آف ه. لنگي ين سبب است ک از ا
اِب(” النساء لمس کرده بود خورند، زيرا خدا راِن يعقوب را در عرق ِی ران است نمی النساء را که عضله اسرائيل تا به امروز عرق بنی يدايش، ب فر پ ِس

  .]4[) 32 -22سی و دوم، 
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کند، ھر ھفت پسرش ھا گرفتار مي بردار خود را به انواع مصيبت نھاد و فرمان ِی پاک خاطر شرطی که با شيطان بسته است يک بنده وقِت ديگر خدا به
آخر خوِد او را نيز از سر تا پا دچار جرب کشاند، و دستِ  کند، خانه و دارايی او را به آتش مي ھاِی گاو و گوسفند وشترش را نابود مي کشد، گله را مي
 :کند ھا تسليم رضاِی او است و اعتراضی نمی ِی اين رغم ھمه ِی او علي دارد تا به شيطان ثابت کند که اين بنده کند و به خاکسترنشينی وامي مي

ود، و ھفت پسر وسه دختر داشت و در زمين غوص مردی بود که ايوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خداترس بود و از بدی اجتناب مي“ نم
نی مشرق مامی ب رد از ت ير داشت و آن م سيار کث ود و نوکراِن ب ماده ب اموال او ھفت ھزار گوسفند و سه ھزار شتر و پانصد جفت گاو و پانصد االغ 

حضور خداوند حاضر شوند و شيطان نيز در مياِن ايشان آمد، و خداوند به شيطان گفت از و روزی واقع شد که پسراِن خدا آمدند تا به  ...تر بود بزرگ
ده. ای؟ شيطان در جواب گفت از تردد در زمين و سير کردن در آن کجا آمده ا در بن ل او در خداوند به شيطان گفت آي ه مث وب تفکر کردی ک من اي ِی 

شی او زمين نيست و مردی راست و خداترس است؟ شيطان در جواب گفت آيا ايوب مجاناً خداترس است يا از آن جھت که تو او را برکت دادی و موا
ه. در زمين منتشر شد؟ االن دست خود را دراز کن و مايملک او را بگير و او ترا ترک خواھد نمود  والش را و خداوند به شيطان گفت اينک ھم ِی ام

 .”پس شيطان از حضور خداوند بيرون رفت. دسِت تو دادم به
بی می فيدُمھر ترتي ن س شتن اي باِد سموم تلف می شيطان با دا ا  يوب ب ه پسراِن ا د ک اِن او يکی پس از دھ گاوان و االغ فندان و شتران و  شوند، و گوس

سمان می ديگری به که از آ ابود می دسِت دشمنان يا با آتش خدا  د ن ه. شوند افت ا ھم خود را می ِی اين و ب سر  يوب  د و می تراشد و سجده می ھا ا د کن گوي
ا در جلسه“: يابد ھمين جا پايان نمی ولی ماجرا به! خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد د ت دا آمدن ار ديگر پسراِن خ ه ب ِی و واقع شد ک

ده. مشورتی خداوند حاضر شوند و شيطان نيز در مياِن ايشان بود ا بن ه شيطان گفت آي د ب گاه و خداون ايم ن خود را ق يِت  ه کامل دی ک وب را دي من اي ِی 
د داشت، ھر چند مرا بر آن واداشتی که او را بی خود خواھ راِی تندرستی  سبب آزار برسانم؟ و شيطان در جواِب خداوند گفت که ھر چه انسان دارد ب

تو دادم. پس االن دسِت خود را دراز کرده استخواِن او را بلرزان و او ترا ترک خواھد نمود. داد اِن او را در دسِت  .و خداوند به شيطان گفت اينک ج
ساخت اش به دمل پس شيطان از حضور خداوند بيرون رفته ايوب را از کِف پا تا کله شد و. ھاِی سخت مبتال  ا آن بخرا ا خود را ب سفالی گرفت ت و او 

ثل يکی از آيا باز ھم کامليِت خود را نگاه می: و زنش او را گفت. در مياِن خاکستر نشسته بود داری؟ پس خدا را ترک کن و بمير، و او وی را گفت م
 .”ھاِی خود گناه نکرد گويی، آيا نيکويی را از خدا بيابيم و بدی را نيابيم؟ و در اين ھمه ايوب به لب زناِن ابله سخن می

 
 گر يھوه پاسخ تھديدآميز و سرزنش: ِی ايوب به درگاِه خداوند شکوه) 2.2.1
دا طاق می ھمه وقتی می با اين رِد خ ن م ان می” صبر ايوبی“شود و  رسد که طاقِت اي ه پاي کوه او ب ا ِش ه ب قع است ک ن مو ه رسد، و در اي ته ب ای آميخ

 :کند که عصيان به يھوه خطاب می
ھايم از درد آرام شود، و پی گاه استخوانھايم در اندروِن من سفته می شبان. اينک جانم بر من ريخته شده است، و روزھاِی مصيبت گرفتارم کرده است“

دان و در چنين حالی نزِد تو تضرع می. ام ام و در ِگل افتاده مثل خاک و خاکستر شده. گيرد ام مرا تنگ می از شدِت سختی گريباِن پيراھن. ندارد کنم و ب
ده ساخته. کوبی ای و با قُوِت دسِت خود بر سرم می رحم شده بر من بی. اندازی خيزم و بر من نظر نمی برمی. کنی توجھی نمی ندباد پراکن .ای مرا در ت

شغاالن و دوسِت شترمرغان. روم راِه خود می کنان در تاريکی به ماتم. گيرد جوشد و آرام نمی احشايم می. انتظار نور کشيدم و به ظلمت رسيدم برادر 
خيزد و از ناِی من جز نواِی نوحه برنمی] سينه[از بربط . استخوانھايم از حرارت سوخته است. ريزد پوستم سياه شده است و ذره ذره از تنم می. ام شده

ه خشم می جاِی اين ِی دردآلود، يھوه را به ولی اين شکوه. ”رسد گوش نمی کنندگان به ِی گريه من جز ناله د ب را که به ھمدردی و عطوفت بخوان آورد، زي
ن درک می د وی از خالِل آن چني رار دھ ر پرسش ق دايی او را زي اِل خ ته است کم وب خواس ه اي د ک دو بانگ می. کن ه ب د ک ا... “: زن ه ب و کيستی ک ت

ودی؟... کنی؟ ھاِی خودت در کار خدايی من فضولی می پرحرفی ه مخزن... وقتی که من زمين را ساختم تو کجا ب يا ب نه آ گرگ ھاِی برف و خزا ھاِی ت
ا از شير صيد می ای؟ آيا تو ھستی که شکار را براِی ماده ام راه داشته ھا را براِی روز جنگ ذخيره کرده که من آن ايی؟ آي تھاِی او را سير نم تا اش کنی 

زار را مسکن ِی او ساخت و شوره وقِت زائيدِن بز کوھی خبر داری؟ کيست که خر وحشی را رھا کرد و بندھاِی گورخر را باز کرد و بيابان را خانه
ه او قرار داد تا غوغاِی شھر را ناديده بگيرد و به خروش چوپان اھميتی ندھد؟ آيا گاو وحشی راضی می و خان خور ت شود که تو را خدمت کند يا نزِد آ

صحرا آن کند و فراموش می ھاِی خود را در زمين رھا می توانی باِل شترمرغ را مثل پر و باِل لکلک کنی که تخم گيرد؟ آيا می ھا کند که شايد وحوش 
رده ای و خروش شيھه ای و او را مثل ملخ به جست و خيز درآورده را لگدمال کنند؟ آيا تو ھستی که اسب را يال داده ن ِی او را مھيب ک ه او اي ای، و ب

زراق  ای که ھراسان نشود و ترکش بر او چکچک کند و از نيزه خاصيت را داده تاه نيزه[ِی درخشنده و م زد و وقتی] ِی کو ه شود نگري ا نواخت که کرن
بده آيا تو را مثل خدا بازويی ھست، و آيا مثل او صداِی تو رعدآسا است؟ اگر راست می... ھه بگويد؟ ھه گويی االن خودت را مثل من جالل و عظمت 

وِت او در کمر او است و مثل گاو علف می. ِی من است نگاه کن که او نيز ماننِد تو آفريده” بھيموت“به . و شدِت غضِب خود را نمايان کن خورد، و قُ
ی او آفريده. ھاِی برنجين و اعضايش مثل تيرھاِی آھنين است ھم پيچيده است و استخوانھايش مثل لوله ھاِی رانش به توانايی وی در رگ دا است ول ِی خ

ازنده تان س يد و او را از کوھس ش کش ه روي ير ب ه ِی او شمش ازی می ھا و ھم ه در آن ب ی ک ار ِی وحوش اِی کن اِن نيزارھ رد و وی در گياھ د دور ک کنن
ھر اردن در دھانش ھا و در سايه مرداب ا حتی ن د ي ان کن ه طغي ه رودخان ندارد ک د، و بيمی از آن  ِی نيلوفرھاِی آبی و در مياِن درختاِن بيد مسکن گزي

را” لوياتان“ِی ديگر من  توانی آفريده توانی اين کار را بکنی؟ يا می بريزد، زيرا کيست که بتواند او را گرفتار کند يا قالب به بينی او اندازد؟ آيا تو می
ا اش قالب بيندازی؟ آيا می مھار کنی يا زبانش را با ريسمان بکشی يا به چانه خود درآوری ي گی  به برد يا او را  کنی  ازی  ل گنجشک ب ا او مث توانی ب
را باطل می توانی اين کارھا را بکنی، پس چيست که با من محاجه می براِی بازِی دخترانت به طناب بکشی؟ اگر نمی ايی و از من کنی و داورِی م نم

ند را جواب“). ويکم کتاِب ايوب وھشتم تا چھل ھاِی سی شده از باب خالصه(” تر از من نشان دھی؟ کنی تا خودت را عادل بازخواست می وب خداو و اي
ود، از اين دانم که به می: داده گفت وان نم نع نت کنی م خاک و خاکستر ھر چيز قادر ھستی و ترا از ھر چه قصد  جھت از خويشتن کراھت دارم و در 
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ناياِن و چون اين بگفت خداوند به ايوب دوچنداِن آن... نمايم توبه می امی آش رادرانش و خواھرانش و تم يع ب ا فرمود و جم بود عط چه پيش از آن داده 
ان اش با وی نان خوردند و او را درباره قديمش نزِد وی آمده و در خانه د و ھرکس از آن بود تعزيت گفتن انيده  به او رس ند  ه خداو ِی تمامی مصيبتی ک

ھزار ھزار گوسفند و شش که او را چھارده تر متبارک فرمود، چنان ِی طال به او داد، و خداوند ايوب را دوبار بيش يک قسيطه و يک حلقه ھزار شتر و 
د... جفت گاو و ھزار ماده االغ داد ارم دي الخورده. و بعد از آن ايوب صد و چھل سال زندگانی نمود و پسراِن پسراِن خود را تا پشِت چھ پير و س پس 

 ).17 -1کتاِب ايوب، باِب چھل و دوم، (” شد و وفات يافت
ه ه تعبير صاحب ب وب درست ب ايش صبر اي ورِد آزم وه در م ه در آزمايش نظری معاصر، يھ رده است ک ل ک ا گاه ھمان صورتی عم روزی ب اِی ام ھ

ه ل می خوکچ ی عم ه ھاِی آزمايش نی ب د، يع ته خاطر اين کنن رِد وارس ن م د، اي ت کن يطان ثاب ه ش ودش را ب درِت خ ه ق وِد او صادق ک ه خ ترين ای را ک
ود به خدمت سته ب ن دان ه محکوم می خواسِت شيطان به گزار خويش در روِی زمي اِی ظالمان ِد اعالِی بالھ راِی اين ح ا ب د، تنھ ه غرور خود را در کن ک

 .]5[” زورآزمايی با شيطان ارضا کرده باشد
 

 برج بابل و ھراس يھوه از قدرِت آدمی: پراکندگی اقوام آدميان) 2.3
ه آسمان شود، زيرا که می اند نگران می که گروھی از فرزنداِن نوح درصدِد ساختن برج معروِف بابل برآمده وقِت ديگر خدا از اين تا ب رج  ن ب ترسد اي

ه برسد و آن ان ب د وقت اين تگاِه خدايی او بيفتن ه دس جاوز ب ان توطئه. فکر ت ِه آن يب می بدين جھت علي مِد آن می ای ترت ه پيا د ک ه دھ ا ب يد ت ان با پاياِن جھ
ه دامن ير ھم د گ ا باش ردم دني اجرا را به. ِی م ن م ورات اي رده است ت ت ک ود“: تفصيل حکاي ان و يک لغت ب ان را يک زب امی جھ ان... و تم و مردم
م به دا کني تا... يکديگر گفتند بيائيد شھری براِی خود بنا نھيم و برجی بسازيم که سرش به آسمان برسد، تا نامی براِی خويشتن پي ود  زول نم د ن و خداون

ن آدم بنا می شھر و برجی را که بنی ست، و االن اي بان ا يز يک ز يع ايشان را ن کردند مالحظه نمايد، و خداوند با خود گفت ھمانا قوم يکی است و جم
ا. اند و ديگر ھيچ کاری که قصِد آن را بکنند برايشان ناممکن نخواھد بود کار را شروع کرده باِن ايشان را مشوش سازيم ت پس اکنون نازل شويم و ز

سبب آن پس خداوند ايشان را از آن. سخن يکديگر را نفھمند ند، جا بر روِی تمام زمين پراکنده ساخت و از بناِی شھر بازماندند، از آن  ل ناميد ا را باب ج
 ِسفر پيدايش، باِب يازدھم،(” جا بر روِی تمام زمين پراکنده نمود جا خداوند لغِت تمامی اھل جھان را مشوش ساخت و ايشان را از آن زيرا که در آن

1- 9 (]6[. 
 

 اش توصيفاِت اروتيِک خداِی يھود از دو معشوقه: ِی عاشق و حسود يھوه) 2.4
اد گراييده وقِت ديگر خداوند به پيغمبرش حزقيال شکوه می ه فس ه کند که اورشليم و سامره، دو پايتخِت مقدس او ب ند و خود را ب سايه ا وام ھم ِی داماِن اق

ابِه آن را در اند، ولی اين شکايت را با زبانی مطرح می آشوری، بابلی و مصری افکنده دارد، بلکه مش کند که نه تنھا لحن سنتی يک کتاِب آسمانی را ن
 :توان يافت ھاِی امروزی نيز به اشکال می شاپ سکس

سمان گشوده ، بر من که در آن)از اسارت در بابل(و واقع شد که در روز پنجم از ماِه چھارم از ساِل سی ام “ وقت در جمع اسيراِن نھر خابور بودم، آ
ت ده گف ازل ش ن ن ر م د ب الم خداون د، و ک د، و در آن: گردي ا کردن ر دو در مصر زن د، و ھ ادر بودن تر يک م ه دو زن دخ دان ک ی ب ر آدم ا ای پس ج

.ھا از آِن من بودند تر اھوليبه بود، و ھر دوِی آن تر اھوله و نام خواھر کوچک و نام خواھر بزرگ. ھايشان را ماليدند و بکارِت ايشان را فشردند پستان
دگاِن بنی ه در مصر می اما اھوله از من رو تافته زنا نمود و به جميع برگزي خود را ک ود، و فاحشگی  ذل نم يز ترک آشور فاحشگی خود را ب ود ن نم

ه می ا او ھمخواب تان نکرد، زيرا که ايشان در ايام جوانيش ب دند و پس ر او می ش ارِی خود را ب کارِت او را فشرده و زناک ند ھاِی ب ھذا من او را. ريخت ل
 .ورزيد تسليم نمودم که عورِت او را منکشف ساختند و پس او را به شمشير کشتند دسِت عاشقانش که او بر ايشان عشق می به

و ديدم که او نيز نجس گرديده و طريق ھر. تر از زناکارِی خواھرش زنا نمود و خواھرش اھوليبه در عشقبازِی خويش از او نيز فاسدتر گرديد و بيش
ارِی خود نجس ساختند، و چون... دوِی ايشان يکی بوده است ده و او را از زناک قبازی درآم ستر عش ارِی خود را و پسراِن بابل نزِد وی در ب که زناک

ود. که جانم از خواھرش متنفر شده بود آشکار کرد و عورِت خود را منکشف ساخت جاِن من از او متنفر گرديد چنان اد نم کارِی خود را زي اما او زنا
:فرمايد اينک تو به او بگو که خداوند می... ِی اسبان بود ِی ايشان چون نطفه شان مثل گوشِت االغان و نطفه و بر معشوقاِن خود عشق ورزيد که گوشِت

که برھنگی زناکارِی تو و قباحت غضب عمل نمايند، و ترا عريان و برھنه خواھم گذاشت تا آن من غيرِت خود را به ضِد تو خواھم انگيخت تا با تو به
 ).35 -1کتاِب حزقياِل نبی، باِب بيست و سوم، (” که مرا فراموش کردی و مرا پشِت سر خود انداختی گرِی تو ظاھر شود، چون و فاحشه

 :تر است ِی خدا از اين نيز جالب نامه بخش ديگری از اين شکوه
تران ھوس زينت و آرايش می زار می من ترا ماننِد علفی که در کشت“ ه دخ سالی رسيدی ک ه سن و  کردی و ب د رويد پرورش دادم تا رشد  کم کم. کنن

يم. ات فرا رسيده است وقت بود که از کنار تو گذشتم و دريافتم که زماِن عشقبازی در آن. ھايت برجسته شدند و مو بر نھانگاھت روئيد پستان دامن ردا
پرده بکشم مه. را بر رويت کشيدم و خوِن بکارتت را شستم و رويت خوابيدم تا بر قباحِت عملت  و جا ِد ھاِی رنگارنگ و کفش به ت ی و کمربن ھاِی آب

مه. کتانی دادم و ترا با زيورھاِی طال و نقره آراستم و برايت نان و عسل و روغن آوردم ه ھ اِی خود را ب ره شدی و زن خودت ِغ ِی ولی تو به زيبايی 
نه براِی زناکاری رھگذران عرضه کردی و خا ه فحشا روی آوردی، و آن ای  يز ب عابر ن ان حال در م ساختی و در ھم يت  پول ھا ه روسپيان  که ب ا  ج

 .”ھا بخوابند تو خود به عشاقت پول دادی تا با تو زنا کنند دھند تا با آن می
 

 رسميِت وجودِی خداياِن ديگر نزِد يھوه: برترِی ناتوحيدِی يھوديت) 2.5
داياِن ديگر را نفی نمی به ھوه خ دی، ي ذاھِب توحي ه خالِف تصور سنتی م يز، ب ورات ن جاِی ت چ  د، و در ھي د نمی کن ن تاکي ر اي قرآن، ب که عکس  گذارد 
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د اسرائيل می خداياِن ديگر دروغين ھستند، فقط از بنی داِی ديگری را پرستش نکنن وم خود می. خواھد که غير از او خ ه ق تورات وی ب د در  تو“: گوي
سراِن آن دران را از پ ناِه پ ام گ ه انتق ند و حسودم ک تم خدايی غيرتم و ھس ِد ت سوم و نبايد خداياِن ديگر را سجده کنی، زيرا که من که خداون شِت  ا پ ھا ت

ارم می يرم چھ تم، (” .گ اِب بيس فر خروج، ب راِی اين“). 5س ا، ب ادت منم داياِن ديگر را عب ار خ دی زنھ داِی غيرتمن ور است خ ام او غي ه ن وه ک ه يھ ک
ول کند که يھوه خداِی غيوری است و نمی ِی ده فرماِن معروف به موسی تاکيد می در اولين جمله). 14سفر خروج، باِب سی و چھارم، (” است ند قب توا

قوم خويش در در سرودی که موسی به. کند که قوم او خداياِن ديگر را نيز بپرستند ه  مناسبِت صد و بيست سالگی خود اندکی پيش از مرگش خطاب ب
خودش را داد آن چون مقام اعلی آدم“: گويد خواند، می بيابان سينا می صيِب  متی ن وم بنی ھا را در روِی زمين منتشر ساخت و به ھر ا اسرائيل را گاه ق

شد نصيِب يھوه فرمود و يعقوب، قرعه ميراِث او  ثل. ِی  ود، م ل مردمِک چشم خود محافظت نم ت، و او را مث ران ياف ن وي وه اسرائيل را در زمي يھ
ا. ھا را بردارد و بر پرھاِی خود ببرد ھاِی خود را پھن کرده آن ھاِی خود را فرو گيرد و بال ِی خود را حرکت دھد و بچه عقابی که آشيانه د تنھ و خداون

 .]7[) 12 -8سفر تثنيه، باِب سی و دوم، (” ِی ديگری ھمراِه او نبود کار رھبری نمود و ھيچ خداِی بيگانه او را بدين
طور پيگير از ستايش خداياِن ديگر توسِط قوم اسرائيل شکايت شده است ِی پادشاھان، به ھاِی مختلِف تورات، حتی تا اواخر دوره ِی کتاب تقريباً در ھمه

خداِی اسرائيل. آنکه وجوِد اين خدايان نفی شده باشد يا خدايانی کاذب خوانده شده باشند بی د و  خداھاِی ديگرانن ان  که اين وده است  اشکال تنھا در اين ب
ن می” ارض موعود“حتی بعد از دوراِن تبعيِد بابلی و بازگشِت يھوديان به . نيستند بی شکايت از اي اِل ن ھم حزقي ه پرستش باز  سرائيل ب قوم ا ه  د ک کن

موز پرداخته يد و ت ند خداياِن بيگانه و ستايش خورش ه... “: ا ه دھن را ب ند م گاه خداو ه ِی دروازه آن خود ب ان در آن ِی  که بعضی زن رد  ا طرِف شمال ب ج
ستند، نشسته بودند و براِی تموز می ه  گري درونی خان صحن ان ه  مرا ب رد و در آن و پس  خود ب ه پشت ِی  دم ک رد را دي ج م ا بيست و پن خود را ج ھاِی 

دم طرِف مشرق سجده می سوِی ھيکل خداوند کرده بودند و روی به مشرق داشتند و آفتاب را به به داِن اسرائيل را دي شايخ خان فر از م نمودند، و ھفتاد ن
باِب ھشتم، (” سوزانيدند ھا بخور می که ھر يک ِمجمری در دسِت خود داشتند و براِی خداياِن بيگانه در آن نبی،  ياِل  اِب حزق ر). 16 -11کت در مزامي

ستود و طرف يھوه تنھا خداِی راستين شناخته  داوود از يک ند  وه را در جمع خود خواھ شگفِت يھ شده و از طرِف ديگر آمده است که خدايان کارھاِی 
کرد؟  معجزاِت او را تحسين خواھند کرد، زيرا کدام ند  ری توا م، (يک از آنان است که با يھوه براب تاد و نھ مير، مزمور ھش اِب مزا ين). 6و  5کت از ا

اشتباِه مسلمی است اگر آئين موسی“: ”مذھِب اسرائيل“تذکر رينگ گرن در کتاِب  به. جمع خدايان در کتاِب ايوب و کتاِب ارمياِء نبی نيز ياد شده است
ه است قرار نگرفت ورِد انکار  داياِن ديگر م وِد خ قط. را يک آئين واقعاً توحيدی تلقی کنيم، زيرا در ھيچ جاِی اين آئين وج د، ف خدايان وجود دارن ين  ا

 .”ھا در قلمروِی خاص خودش مخالف است ھا اعتراضی ندارد، تنھا با دخالِت آن اھميِت يھوه را ندارند، و يھوه نيز به وجوِد آن
 

 بزرگ اما ناممکن: ھاِی يھوه مھابِت وعده) 2.6
وِد او قصِد اجرایِ  پشتوانه ھاِی بی يکی ديگر از مشخصاِت يھوه، دادِن وعده ندارد ای است که يا اصوالً قابل اجرا نيستند يا خ ول. شان را  راھيم ق به اب

کرد، چنان“شدِن فرزندانش  دھد که در مقابل ختنه می خواھم  ياد  ن ز ار زمي ِد غب که تمامی اين زمين را تا ابداالباد به تو خواھم بخشيد و ذريِت ترا مانن
ا اين زمين را از نيل تا فرات به نسل تو بخشيده“و ) 15سفر پيدايش، باِب سيزدھم، (” اگر غبار زمين را بتوان شمرد ذريِت تو نيز شمرده شود ام که ت

ِد ريگ“دھد که  ؛ و به اسحاق وعده می)18باِب پانزدھم، (” ابداالباد بر آن حکومت خواھی کرد را مانن ِت ت گردانم و تمامی ذري ير  يا کث نار در ھاِی ک
وب می) 4باِب بيست و ششم، (” ھاِی جھان را برکت دھم ھا را به فرزنداِن تو ببخشم و از ذريِت تو جميع امت اين سرزمين ه يعق د و ب و“: گوي ر ت و ب

شاپيش ا پي مه ج اد و من ھ د افت التفات خواھم کرد و ذريِت ترا بارور خواھم گردانيد و دشمناِن خود را تعاقب خواھيد کرد و ھمه به شمشير شما خواھن
د“کند که  و به يوشع تصريح می) 7سفر الويان، باِب بيست و ششم، (” شما خواھم خراميد تو خواھ زرگ از آِن  اِی ب تا دري فرات و  ا نھر  از صحرا ت

اِب اول صحيفه(” ھاِی زمين دسِت مرا خواھند ديد که زورآور است کس را ياراِی مقاومت با قوم تو نخواھد بود، و تمامی قوم بود و ھيچ ).ِی يوشع، ب
ھاِی کنار دريا زياد شدند، نه ھرگز از نيل ِی غبار زمين و ريگ اندازه ھا، نه ذريِت ابراھيم به ِی اين وعده رغم ھمه ولی واقعيِت تاريخ اين است که علی

 .ھا به شمشير او افتادند تا فرات به تصرِف اسرائيل درآمد، نه تمام قوم
وم بنی” ارزيابی کتاِب مقدس“پشتوانه، ولتر در  ھاِی بی در ارتباط با اين وعده به ق خويش خطاب  شگی  سد اسرائيل می خود با طنز ھمي دوستاِن“: نوي

وقت از نيل تا فرات را صاحب ھاِی وفانشده شما را دست انداخته است؟ زيرا که نه تنھا شما ھيچ کنيد که احتماالً خداوند يھوه با اين وعده من، فکر نمی
سيار بيش نشديد، بلکه بارھا و بارھا خودتان مستعمره دِت ب شديد و م رات  ل و ف ده ِی صاحباِن ني د بن ان بودي اِی خودت د تری از آنکه آق گران بودي .ِی دي

ی ھاِی صليبی سرزمين موعوِد شما را از نزديک ديد گفت که موسی در آن به شما وعده که در جنگ فردريک دوم، وقتی ِی شير و عسل داده، ولی نان
جاره جاِی راه ھا نداده است، و خيلی بھتر بود اگر به براِی خوردن با آن ا کشتی ا شما را ب ان  اله در بياب ايی چھل س ود پيم رده ب ل ب به ناپ ھرحال به. ای 

 .”تواند وعده بدھد و بدان وفا نکند يادتان نرود که حتی خداِی ما و شما ھم می
ه. ای براِی آزار و عذاِب آنان داشته باشد برد تا بھانه کند که خودش مخالفين خويش را عمداً به راِه خطا می يھوه به کرات اعتراف می ن نمون بارز اي ِی 

 ]8[. آورد دنبال می شدِن انواع بالياِی وحشتناک را بر مصريان به ِی يھوه جرياِن روياروئی موسی با فرعون است که نازل بازِی دوگانه
 

 يھوه؛ خداِی يھودِی اسرائيل و حافِظ منافع يھوديان) 2.7
افع او می يت از من ئوِل حما سرائيل و مس داِی ا صاً خ ھوه خود را اختصا ه ي گر در در سراسر تورات اين برداشِت کلی منعکس است ک حتی ا شمارد، 

 .رويدادھاِی مختلف حق با اسرائيل نباشد
مرا يوزی، نازل شده فرمود که ای آدمی بن کالم خداوند بر من، حزقيال“: در کتاِب حزقياِل پيغمبر آمده است که کالم  رو و  زاده، نزِد خانداِن اسرائيل ب

راِی اسرائيل می صاً ب را اختصا ه من ت را ک ن، زي ان ک راِی ايشان بي راِی قوم ب ه ب تم و ن ان و ثقيل ھاِی غامض فرس ه سخنانِ  زب اِن ديگری ک شان را لس

ی ھزارتو مجله
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 ).6 -4کتاِب حزقياِل نبی، باِب سوم، (” توان فھميد نمی
غام می وسيله کنند به اندازِی اسرائيليان به سرزمين خود جلوگيری می در مورِد ديگر به مردم کوھستاِن سعير که از دست ال پي بر خود حزقي د ِی پيغم دھ

 :ھرصورت از اسرائيل جانبداری خواھد کرد که او خداِی اسرائيل است و به
و به کوھستاِن سعير بگو خداوند يھوه می: و کالم خداوند بر من نازل شده گفت... “ فرمايد که من از اين پس به ضِد تو خواھم بود و دسِت خود را بر ت

داوت ا اسرائيل ع ه ب را ک تم، زي وه ھس که من يھ بدانی  شوند و  ران  ا وي دراز کرده ترا محل دھشت خواھم کرد، و شھرھايت را خراب خواھم نمود ت
و منقطع می... ورزيدی ندگان را از ت دگان و آي يد و رون ال نما ا دنب ه ج را ھم خون ت که  ود  خواھم نم ليم  خون تس به  را  کنم و به حياِت خودم قسم که ت

ه ِی وادی ھا و ھمه ھا و دره کنم که مقتوالِن شمشير بر تل کوھھايت را از کشتگان مملو می د، و ويران و بيفتن می ھاِی ت ه شھرھايت ھايت را دائمی  کنم ک
مه)9 -1حزقياِل نبی، باِب سی و پنجم، (ديگر مسکون نشوند تا بدانی که من يھوه خداِی اسرائيل ھستم ضِد ھ ر  خود ب به آتش غيرِت  ِی ؛ ھر آينه من 

 .”)5جا، باِب سی و ھشتم،  ھمان. (اند ھاِی ديگر ھستم که به سرزمين من دست انداخته و آن را مورِد نفرِت ديگران قرار داده ھا و ملت امت
 

 بوِی قربانی و تاثير آن بر تصميماِت يھوه آتش خوش) 2.8
خصوص بوِی خوش گوشِت سوخته به مشامش برسد در سراسر تورات منعکس تر قربانی کنند و به که براِی او ھر چه بيش ِی خاص يھوه به اين عالقه
کم ھزار بند به مقرراِت قربانی تخصيص داده شده است، و اضافه بر آن دستِ  باب و بيش از يک 27يک کتاِب کامل از تورات، سفر الويان، با . است

ه مناسبت يق ب ھِد عت ده است در سيصد مورِد مختلِف ديگر در ع اره ش انی اش ه قرب ه عدول از. ھاِی مختلف ب دا را ب ن خ ا اي اب، بارھ وِی کب نيدِن ب ش
که نوح در پاياِن طوفان از کشتی خود وقتی. کند که بدو داده شده باشد ای را ايفا می دارد و در واقع قربانی نقش رشوه تصميماِت سخِت قبلی خود وامی

وِی خوش آن از افروزد براِی يھوه قربانی می گوشِت کشتی يکی را در آتشی که می ِی حالل آيد و از ھر چرنده و پرنده بيرون می نيدِن ب با ش کند، يھوه 
ار ديگر بعد از اين ديگر زمين را به“گويد  شود و در دِل خود می ِی نابودِی نسل بشر پشيمان می تصميم پيشين خود درباره نم و ب سان لعنت نک بِب ان س

سرائيل و ولی ، و وقتی)22 -20سفر پيدايش، باِب ھشتم، (” که کردم ِی حيوانات را ھالک نکنم چنان ھمه شاِه ا ِت داوود او را که شائول نخستين پاد نعم
بوِی گويد اگر يھوه ترا عليِه من برانگيخته است من او را با آتش خوش کند داوود بدو می ھايش به غضِب خداوند تھديد می ھا و کوتاھی سبِب نادرستی به

 ).19کتاِب اوِل سموئيل، باِب بيست و ششم، (قربانی راضی خواھم کرد 
 

 اھميِت قربانی و تاواِن سخِت سرپيچی از فرامين يھوه) 2.8.1
الغ می ای، دستور گذراندِن قربانی را براِی خود با ھمه صورِت يک آشپز حرفه در نخستين باِب سفر الويان، خداوند به د ِی جزئياِت آن به موسی اب .کن

ھداياِی تر براِی او ھديه بياورند، ولی براِی اين خواھد که ھرچه بيش ِی خود می يھوه به کرات از قوم برگزيده نوع  که در اين مورد تقلب نکنند خودش 
ه. کند مورِد قبولش را دقيقاً تعيين می داِی او جدی است و طفره براِی اينکه ھر اسرائيلی خوب متوجه شود که گفت وه بردار نيست، گاه ھاِی خ اه يھ وبيگ

 :کند  يادآوری می عواقِب تخطی از فرامين خود را به قوم برگزيده
تو می“ ه  که ب را  رايض م ه اگر مرا نشنوی و جميع اوامر و ف اوری، آن فرمايم ب ير و جا ني ظرِف خم شھر و در صحرا ملعون خواھی شد و  گاه در 

قان ھاِی گله ھاِی گاو و بره ِی زمين تو و بچه ميوه اِد سموم و ير حرارت و شمشير و ب با و سل و تب و التھاب و  ات نيز ملعون خواھند شد، و بر تو و
شود و ازل  سمان ن ا از آ بار خواھم آميخت ت رد و غ با گ خواھم فرستاد، و فلِک تو باالِی سرت مس خواھد شد و زمين در زير پايت آھن، و باران را 

ساخت شانی دل مبتال خواھم  ايی و پري ه ديوانگی و نابين ا او. ترا ھالک کند، و ترا به بواسير و جرب و خارش و ب گری ب نی دي امزد ک ه ن ی را ک زن
ساق ا و  ِف خواھد خوابيد، و گاوت در نظرت کشته شود و ديگران گوشتش را بخورند، و االغت پيش روِی تو به غارت برده شود، و زانوھ ھا و از ک

رد واھم ک ار خ ی يافت گرفت فا نتوان ه از آن ش د ک ل ب ه دم رق سرت را ب ا ف ا ت ورد، و. پ د خ خ آن را خواھ ا مل رد ام ه خواھی ب ه مزرع يار ب م بس تخ
د. ھا غرس خواھی کرد اما شراِب آن را نخواھی نوشيد زيرا کرم انگورت را خراب خواھد کرد تاکستان و سر خواھ ر ت غريبی که در مياِن تو است ب

اوالد سازند و چھارپايانت را ، و وحوش صحرا را بر تو خواھم فرستاد تا ترا بی)44 -15سفر تثنيه، باِب بيست و ھشتم، . (شد و تو دم او خواھی بود
د ھالک کنند و راه خود را خواھي ھايت ويران شود، و ده زن ناِن خود را در يک تنور بپزند، و گوشِت پسراِن خود را خواھيد خورد و گوشِت دختراِن 
اِب بيست و ششم، (پرستان خواھم افکند  ھاِی بت ھاِی شما را بر الش خورد، و الشه ان، ب گوش ، از اين)32 -14سفر الوي دايت را  مر خ که اوا جھت 

 ).سفر تثنيه، باِب بيست و ھشتم(” ندادی و از اين نام مھيب يعنی نام يھوه نترسيدی
غال می ]9[يھوه صبايوت “ مأواِی ُش ه  ليم را ب ه آن فرمايد که اورش لخ ب خواھم داد و آِب ت رار  نتين ق خوراِک مردمش را افس کرد و  خواھم  دل  ھا ھا ب

ه آن خواھم نوشانيد و الش بود ک بردارد ھاِی مردمان مثل سرگين حيوانات بر صحرا خواھد افتاد و کسی نخواھد  ن فخر. ھا را  ھم دارد از اي ه ف ھر ک
ده آيد که ختنه شناسد که يھوه، خداِی رحمت و عدالت و انصاف ھستم، ولی ايامی می کند که مرا می شده ھا و ختنه ش کرد و ن خواھم  م عقوبت  با ھ ھا را 

 ).26 -11کتاِب ارمياِء نبی، باِب نھم، (” تراشند ھمراِه ايشان عذاب خواھم داد شان را می ھاِی مویِ  ھايی را نيز که گوشه ِی آن ھمه
د: فرمايد يھوه صبايوت خداِی اسرائيل می“ شنود صدا کن ه آن را ب گوش ھر کس ک ه  ی خواھم آورد ک ليم چنان بالئ گوشِت. اينک بر سر مردم اورش

 ).9کتاِب ارمياِء نبی، باِب نوزدھم، (” ِی خود را خواھد خورد شان را به ايشان خواھم خوراند، و ھر کس گوشِت ھمسايه پسران و گوشِت دخترانِ 
درت داوود می) الياس(و مکتوبی از ايلياِی نبی “ داِی پ يد چون به يھورام پادشاِه اسرائيل رسيد که يھوه خ ه فرما وا نمودی ک ليم را اغ اکناِن اورش که س

عارض اری  ان بيم و چن خوِد ت اِی  مرتکِب زنا شوند، ھمانا خداوند پسرانت و زنانت و تمامی اموالت را به بالِی عظيم مبتال خواھد ساخت، و در احش
تر از مقعدش بيرون آمد تا مرور ايام احشام يھورام ھر روز بيش ھمين ترتيب عمل کرد و به و خداوند به. ھايت از مقعد بيرون آيند خواھد کرد که روده
 ).20 -12کتاِب دوم تواريخ ايام، باِب بيست و يکم، (” و قومش براِی وی عطريات نسوزاندند. با دردھاِی سخت مرد

ی ھزارتو مجله
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ه ه“: براِی تکميل اين فھرست، در جاِی ديگر ھمين کتاب سموئيل آمده است ک ر اھل اشدود سنگين شد و ھم د ب به بواسير ِی آن و دسِت خداون ھا را 
 ).6کتاِب اوِل سموئيل، باِب پنجم، (” شان از مقعدھا بيرون آمد و پوسيد ھایِ  مبتال ساخت تا روده

 
 حسادِت يھوه نسبت به عبادِت خداياِن ديگر و تھديد به عذاب) 2.9

شده است  وقتی ديگر، کاھن معبِد سليمان در اورشليم نسخه ته  وِد موسی نوش ه توسِط خ ی را ک صلی تورات ان از(ِی ا خوِد کاھن قرن  ند  طوِل چ و در 
ولی واکنش يھوه اين است که. رسد کند و اين کشِف مھم توسِط يک کاھنه به اطالع خداوند يھوه می برحسِب تصادف پيدا می!) اند وجوِد آن خبر نداشته

ھا خواھد فرستاد، زيرا که براِی خداھاِی ديگر بخور به پادشاه و کاھناِن اسرائيل پيغام دھد که تمام بالھائی را که در اين کتاب نوشته شده است بر آن
ده و در ساِل ھجدھم سلطنِت يوشيا در اورشليم، حلقياِی کاھن کتاِب توراِت خداوند را که به“: اند اند و براِی او نسوزانده سوزانده دسِت موسی نوشته ش

رد و به ِی خداوند بيرون می ھا را از خانه بود در وقتی که نقره اه ب زِد پادش اب را ن افان کت افان داد و ش ند و بردند پيدا کرد و آن را به ش حضور او خوا
داِی اسرائيل دار فرستاد و خلده حسره لباس بن توقھته بن ِی کاھنه زِن شلوم پادشاه حلقياِی کاھن و چند تن ديگر را نزِد خلده ِی کاھنه به ايشان گفت يھوه خ

ه می شيد، و ھم کرده با م ن ه تصورش را ھ يی ِی لعنت فرمايد به کسی که شما را نزِد من فرستاده است بگوييد اينک باليی بر سر شما خواھم آورد ک ھا
سوزانديد را که در اين کتاب مکتوب است بر شما خواھم فرستاد، چون اِب دوم تواريخ(” که براِی خداياِن ديگر بخور سوزانديد و براِی من بخور ن کت

 ).25 -14ايام، باِب سی و پنجم، 
 :شود قيد و شرط از خود را نيز به قوم برگزيده يادآور می موازاِت اين تھديدھا، يھوه مزاياِی اطاعِت بی به
رد، و در زمينت سقط“ و دور خواھم ک اِن ت اری را از مي خواھم داد و بيم را برکت  ان و آِب ت ايی، ن بادت نم خود را ع خداِی  نازاد اگر يھوه  کننده و 

م نخواھد بود و شماره ردان خواھ و روگ يع دشمنانت را پيش ت و خواھم فرستاد و جم خوِف خود را پيش روِی ت کرد و  ام خواھم  يت را تم ِی روزھا
ر ساخت، و زنبورھا پيش روِی تو خواھم فرستاد تا کنعانيان و حتيان را از حضورت برانند، و ايشان را به ا کثي د ت و خواھم ران تدريج از پيش روِی ت

اکناِن آن زمين ھم و س قرار د رات  ھر ف ا ن صحرا ت حر فلسطين و از  و ھا را به شوی و زمين را متصرف گردی، و حدوِد ترا از بحر قلزم تا ب دسِت ت
 ).31 -25سفر خروج، باِب بيست و سوم، (” بسپارم و ايشان را از پيش روِی خود خواھی خواند

 
 يھوه؛ پشتيباِن شروران) 2.10

طرِف ھاِی مختلِف مربوط به قتل يا فريبکاری و يا تجاوز عادتاً جانِب قاتل يا فريبکار را می از ديگر خصائص يھوه اين است که در جريان گيرد و نه 
 .کس را که قربانی تجاوز شده است آن

شد، ِی قابيل مورِد پسنِد خداوند قرار گرفته است می تر از ھديه ِی او به يھوه بيش وقتی که قابيل، پسر آدم و حوا، برادرش ھابيل را بدين دليل که ھديه ک
ا از او بازخواست نمی ه تنھ د می يھوه ن که تھدي د بل ل را بکشد ھفت کن ھرکس قابي ه  د ک د گرفت  کن قرار خواھ قام او  مورِد انت اِب(بار  يدايش، ب سفر پ

نيز شريِک موقعی ھم که سارا، ھمسر ابراھيم، از شوھرش می). 15چھارم،  تا پسر ک د  يرون کن ه ب مادر او از خان با  خواھد که فرزنِد ارشِد خود را 
 سفر پيدايش، باِب بيست و يکم،. (گيرد پسر خوِد او اسحاق نباشد، يھوه جانِب سارا را می

ِد کوچک). 16 -8 وب، فرزن برادرش می ھنگامی ھم که يعق مبری را از  ِت پيغ با فريبکاری برک ا وحشت درمی تر اسحاق،  سحاق ب ه گيرد و ا بد ک يا
ِب فريب يعقوب مزورانه حق برادرش را غصب کرده است، يھوه ھمچنان جانِب فريبکار را می ه جان اِب بيست و(خورده را  گيرد و ن يدايش، ب سفر پ

 .اين نحوه عمل بارھا در تورات تکرار شده است). 4و  3ھشتم، 
 

 تغييرپذيرِی رای و دگرگونی تصميماِت يھوه) 2.11
ا اين دتاً می ب د قاع ه تصميماِت خداون د حساب ک ه باي وه ب ند، يھ ذير باش ابراين تغييرناپ ده و بن يمان ش رده است پش دان اراده ک ه ب اری ک ام ک کرات از انج
بدان. دھد شود و تغيير جھت می می نوح  اِن  ه جھت روی می طوف ی را ب ده است و در نتيجه بالئ شيمان ش شر پ وع ب رينش ن د از آف ه خداون د ک وجود دھ
ه ِی موجوداتی نيز که وی آفريده است ھمراه با آدميان ھالک می آورد که در آن بقيه می شوند، ولی ھمين خدا اندکی بعد با شنيدِن بوِی کباِب حيواناتی ک

اِب ششم، (گيرد  ِی زندگی بشر و حيوانات می کند و تصميم به ادامه کند از نظر خود عدول می نوح قربانی می يدايش، ب اِب ھشتم،  7 -5سفر پ -20و ب
22.( 

تدارِک خود را فرستد که به وی بگويد خداوند می شود، و يھود اشعياء بن آموص نبی را نزِد او می حزقياِی پيغمبر بيمار و مشرف به مرگ می فرمايد 
وار می حزقيا روِی خود را به. ميری ھمين زودی می ببين زيرا که به د و زار زار می سوِی دي ازل می کن شعياء ن ر ا د ب يد، و کالم خداون به گر ه  شود ک

گير و. افزايم پيشواِی قوم من حزقيا بگو حاال که حاضر به مردن نيستی و گريه کردی پانزده سال بر روزھاِی عمرت می ون قرصی از انجير ب و اکن
 ).8 -1کتاِب دوم پادشاھان، باِب بيستم، . (بر دمل خودت بگذار تا شفا بيابی

ه حضور خداوند دعا کند، و اليشع به او می کند که براِی پيروزِی او در جنگ به يھورام بن اخاب پادشاِه اسرائيل از اليشع پيغمبر درخواست می گويد ک
من سوِی تو نظر نمی داشتم به ام قسم که اگر احترام يھوشافاط پادشاِه يھودا را نگاه نمی حضور او ايستاده به حياِت يھوه که اينک به کردم، اما االن براِی 

د می آيد و به اليشع پيغمبر خود دستور می زند خدا خوشش می آيد و ساز می مطربی بياوريد، و چون مطرب می د خداون ورام بگوي ه يھ ه ب يد دھد ک فرما
 ).17 -13کتاِب دوم پادشاھان، باِب سوم، (ھا بسازيد تا دشمنان نتوانند پيشرفتی کنند  در اين وادی خندق

ا“ برآورد ب ه اورشليم  و چون سلطنِت رحبعام استوار گرديد او با تمامی اسرائيل شريعِت خداوند يھوه را ترک کردند، و يھوه شيشق پادشاِه مصر را ب
ام و ھزار سوار و خلقی بی ھزار و دويست ارابه و شصت شمار از مصريان، لوبيان، سکيان و حبشيان و به شمعياِی نبی گفت که از جانِب او به رحبع
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رد سروراِن يھود بگويد که من شما را به ه شمعيا گفت آن. دسِت شيشق ھالک خواھم ک د ب د، و خداون عام و سرداراِن اسرائيل تواضع نمودن گاه رحب
م، (” ِی شيشق خواھم کرد تا قدر بندگی مرا بدانند اند ايشان را ھالک نخواھم کرد ولی بنده که تواضع نموده چون -1کتاِب دوم تواريخ ايام، باِب دوازدھ

8.( 

 يھوه؛ خداِی ھراس و نه عشق) 2.12
در کتاِب مالکی نبی از قوِل خداوند. اش اين نيست که او را دوست داشته باشند، اين است که از او بترسند کماِل مطلوِب يھوه در ارتباط با قوم برگزيده

ه آمده است که من با شما عھدی بسته يز داده ام که ميثاق حيات و رستگارِی شما است، و ب اق ترس از خودم را ن ين ميث براِی اين ھمراِه ا که از من ام، 
ه گفته به). 2باِب چھارم، (بترسيد و در مقابل نام من ھراسان شويد  ھوه پاي براِی ي مه عبادات ترس از ِی فون راد کارشناس معروِف کتاِب مقدس،  ِی ھ

که از او بيش. او است نه عشق بدو يا عشق به بشريت و يا کوشش در راِه نيل به کمال و تقوی ظر او آن کسی است  تر بترسد، و بھترين يھودی از ن
کند که در سفر خروج، خوِد يھوه حکايت می. ترين مجتھداِن مذھبی بدو آنھايی ھستند که مھابِت او را ھرچه زيادتر به مؤمنان تفھيم کرده باشند نزديک

گذارد که در بنِد اسرائيل می ، و سرودی را به افتخار خود در دھاِن موسی و بنی”ِی او موسی ايمان آوردند از خدا ترسيدند و به بنده) يھود(گاه قوم  آن“
ته باشد؟ ِی تو ترسناک باشد و به اندازه کيست ماننِد تو ای يھوه، در مياِن خدايان، که به“: يازدھم آن آمده است ارِف“در . ”ساِن تو مھابت داش دائرةالمع

وده و نام برده می” ھاِی يھوه جنگ“نام  ای به ، يکی از معتبرترين نشرياِت توراتی، از اثر منظوم مفقودشده”کتاِب مقدس شود که جزو ادبياِت توراتی ب
ده است ِی فلسطينيان، ادوميان، موآبيان و کنعانيان مشخص می شکن، خوردکننده در آن يھوه با القاِب خداِی مھيب، فرعون ه. ش بی ک اِب مالکی ن در کت

خود می“: زند که قبالً ذکر آن رفت، خداوند توسِط پيغمبر خود به قوم يھود خشمگينانه بانگ می قاِی  در. ترسد پسر از پدر خود و غالم از آ گر من پ ا
ه کنيد من نمی ھستم ترس از من چه شده است؟ و اگر آقا ھستم ھيبِت من کجا رفته است؟ خيال می ما ب که ش ذبح من دانم  بر م ناِن نجس  انی  عنواِن قرب

اِه عظيم می بريد؟ مگر نمی ِی معيوبی را براِی من سر می ِی خود داريد بره ای در گله که گوسفنِد نرينه گذاريد، و با آن می ه من پادش د ک م و اسم داني باش
ه از آخرين جمالِت تورات وعده). 6مالکی نبی، باِب اول، (” ھا اسم مھيب است؟ من در مياِن امت راِی کسانی است ک ِی بيماری، وبا، مرگ و آتش ب

شما“: شنيدِن نام يھوه به ھراس نيفتند، و بنِد پايانی عھِد عتيق اين است که نزِد  ند  يِب خداو م و مھ اينک من ايلياِی نبی را قبل از فرا رسيدِن روز عظي
 ).6و  5مالکی نبی، باِب چھارم، (” خواھم فرستاد تا دِل پدران و پسران را برگرداند، مبادا که من با مھابِت خود بيايم و زمين را لعنت بزنم

 
 کاری يھوه و تشويق قوم به تبه) 2.13

با عنواِن کاله کند که نه تنھا در عرِف حقوقی به در مواردی چند در تورات، يھوه نقشی چنان غيراخالقی ايفا می برداری جرمی قابل تعقيب است، بلکه 
ه  گانه ھاِی ده محتواِی فرمان يز مباينت دارد ک رد“ِی معروِف خوِد او ن ه موسی خبر می. ”دزدی نخواھی ک که در مصر ب ن ھنگامی  ه ھمي ه ب د ک دھ

ِی خروج يھوديان را دسِت خود خواھد کشت و بعد از آن در دِل فرعون خواھد گذاشت که اجازه ھاِی مصری را به ِی فرزنداِن ارشِد خانواده زودی ھمه
به از کشور خود بدھد، به او راھنمايی می قره  ظروف و آالِت طال و ن ند  در بتوان ايگاِن مصرِی خود ھر ق ان از ھمس اجرا يھودي کند که قبل از اين م

عداً آن ا ب د ت د امانت بگيرن خود ببرن مراِه  ته. ھا را ھ ن نوش ن است عي اره چني ن ب تورات در اي رد از... “: ِی  ه ھر م گو ک خود ب قوم  ه گوش  ون ب اکن
رده ، و بنی)2سفر خروج، باِب يازدھم، (ِی خود آالِت نقره و آالِت طال بخواھند  ِی خود و ھر زن از ھمسايه ھمسايه ستور موسی عمل ک به د اسرائيل 

اخت، چنان ھا خواستند، و خداوند آن از مصريان آالِت نقره و آالِت طال و رخت د، و ھا را در نظر مصريان مکرم س تند بديشان دادن که ھر چه خواس
 ).36و  35جا، باِب دوازدھم،  ھمان(” يھوديان مصريان را به کمال غارت کردند

ا کمين وه ب ان است، يھ ا موآبي ه در آن حق ب وآب ک قوم عمون و م با دو  ه در مورِد جنگِ يھوديان  وم را ھالک می گذاری کلي ين دو ق مردم ا د و ِی  کن
 :ھا را غارت کنند و در روز چھارم او را متبارک بخوانند بھاِی آن دھد که تا سه روز اموال و البسه و اشياِء گران دنباِل آن به يھوديان اطالع می به
تو: ِی خداوند پيش صحن جديد بايستاد و گفت گاه يھوشافاط پادشاِه اسرائيل در مياِن جماعِت يھودا در خانه و آن“ ما، مگر  دراِن  وه، ای خداِی پ ای يھ

تا آن را ِی اين سرزمين را از آن ِی سکنه در آسمان خدا نيستی و مگر در دسِت تو قوت و جبروت نيست؟ آيا تو خداِی ما نيستی که کليه ند  جا بيرون را
بيرون اند تا ما را از ملِک تو که آن را به تصرِف ما داده موآب آمده عمون و بنی براِی ابداالباد به ذريِت دوسِت خويش ابراھيم بدھد؟ پس اکنون بنی ای 

اِن جماعت ای خداِی ما، آيا تو بر ايشان حکم نخواھی کرد؟ آن. کنند ياِی الوی در مي ن متن گاه روح خداوند بر يحزئيل ابن زکريا ابن بنايا ابن يعيئيل اب
که جنگ شما می حلول کرد، و او گفت ای تمامی يھودا و ای يھوشافاِط پادشاه، گوش گيريد که خداوند به گويد از اين گروِه عظيم ھراسان مباشيد زيرا 

راِی فردا به نزِد ايشان فرود آييد ولی جنگ ننمائيد بلکه بايستيد و آن. از آِن شما نيست بلکه از آِن من است که خداِی اسرائيل ھستم چه را خداونِد شما ب
دبان عمون و بنی نجاِت شما خواھد کرد مشاھده نمائيد، و خداوند به ضِد بنی ه دي گاِه موآب کمين گذاشت و ايشان را ھالک ساخت و چون اسرائيليان ب

مت به) اسرائيل(ِی قوم  گاه يھوشافاِط پادشاه با ھمه و آن. ھا بر زمين افتاده و احدی رھايی نيافته بود بيابان رسيدند ديدند که اينک الشه گرفتن غني جھت 
تا سه روز مشغول غارت می قدر اموال و البسه و چيزھاِی گران آمدند و آن د، و  پس روز چھارم در بھا براِی خود برداشتند که نتوانستند ببرن د،  بودن

 ).26 -5تواريخ ايام، کتاِب دوم، باِب بيستم، (” جا خداوند را متبارک خواندند وادِی برکه جمع شدند و در آن
 

 معماِی ھيئِت پديدارِی يھوه) 2.14
نده کس نمی گويد که ھيچ ِی شکل ظاھرِی يھوه از معماھاِی کتاِب مقدس است، زيرا با آنکه خوِد وی در کوِه سينا به موسی می مسئله تواند مرا ببيند و ز

ه صورت ا نمی ھايی ناشناس می بماند، در ھمين کتاِب مقدس در موارِد متعددی پيمبراِن او و ديگران وی را در صورِت خدا يا ب نه تنھ ند و  د، بين ميرن
 :کنند تفصيل در تورات حکايت می بلکه خودشان اين ديدارھا را به
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د“کند که  در ديدار موسی با يھوه در کوِه سينا، موسی از او درخواست می به او نشان دھ دو می”عزِت خود را  ند ب ی خداو د ، ول نی تو نمی“: گوي توا
ند صورِت مرا ببينی، زيرا ھيچ آدمی نمی نده بما ند و ز را ببي ند م باِب سی و سوم، (” توا خروج،  ورات می با اين). 20 -18سفر  ه ھمه ت که ب يد  افزا

ھا در ھمين سفر خروج آمده ِی اين رغم ھمه علی). 23 -19جا،  ھمان(اش را ببيند  موسی امکان داده شد که بعد از گذشتن خداوند از برابر او، نشيمنگاه
ا پيغمبرش. ”مثل شخصی که با دوسِت خود سخن بگويد“گفت  است که خداوند از روبرو با موسی سخن می دا ب تورات، خ يِت  به حکا پيش از آن نيز 

ه)31سفر پيدايش، باِب سی و دوم، (، و با يعقوب کشتی گرفته بود )8 -1سفر پيدايش، باِب ھيجدھم، (ابراھيم غذا خورده بود  ده ، و ب دنباِل موسی دوي
راز در کتاِب دوم سموئيل وصِف دقيقی از يھوه از زباِن داوود آمده است که به). 24سفر خروج، باِب چھارم، (بود تا او را بکشد  وه از ف موجِب آن يھ

يرون می که از بينی او دود برمی آيد، در حالی زمين فرود می ابرھا به ين می خيزد و از دھانش آتش ب ھابتش زم رزد  جھد و از م سموئيل،(ل اِب دوم  کت
وه را به). 17 -8باِب بيست و دوم،  ند يھ تاِب خود خداو نيز در ک اقوت نشسته است چشم می حزقياِل نبی  بيِه ي گی ش ر اورن ه ب د ک االِی فلک“: بين و ب

ه ر او ب ان، و از کم ِد صورِت انس ر آن تخت صورتی مانن دم و ب ود دي اقوِت کب ل ي تی مث باھت تخ ره ش ِد منظ اال مانن ر طرِف ب دم و ب ان دي ز تاب ِی فل
وه است و چون آن گرداگردش و در اندرونش شعله ھاِی آتش ماننِد نمايش قوس و قزح که در روز باران در ابر باشد، و دانستم که اين منظر جالِل يھ

نبی،(” ھاِی خود بايست تا با تو سخن گويم ای پسر آدمی، بر پای: من گفت گاه صدايی را شنيدم که به را ديدم به روِی خود درافتادم و آن ياِل  کتاِب حزق
ا). 5 -1کتاِب اشعياِء نبی، باِب ششم، (بيند  دار می ِی خود يھوه را در مياِن مالئِک بال نوبه اشعياِء نبی به). 28 -26باِب اول،  يھوشافاط پادشاِه يھودا، ب

ا که پيغمبر نيست، به آخاب پادشاِه اسرائيل حکايت می آن تاده است ت ه وی کسی را فرس وده است ک شاھِد آن ب کند که يھوه را بر کرسی خودش ديده و 
خورد آخاب را فريب دھد و او را وادارد که به جلعاد حمله کند تا در آن ه آخاب گفت به“: جا شکست ب افاط ب بر کرسی و يھوش د را  ه خداون درستی ک

وِت خودش نشسته ديدم و تمامی لشکر آسمان به ه رام ا ب د ت رود و اخاب را فريب دھ ه ب ند گفت کيست ک طرِف راست و چِپ او ايستاده بودند و خداو
من اين به) شيطان(جلعاد برآمده و بيفتد؟ و روح پليد  د گفت  می حضور خداون ود کار را  اذب خواھم ب ايش روح ک ع انبي اِن جمي خدا. کنم و در دھ پس 

کن ن ب برو و چني شته است. فرمود  و گذا اِی ت ن انبي يع اي کاذب را در دروِن جم د روحی  ه االن خداون اِب(” پس ھشدارباش ک شاھان، ب اِب اوِل پاد کت
کتاِب اشعياء، باِب(کند که يھوه در کوِه صھيون ساکن است  اشعياِء نبی تصريح می). 22 -18؛ کتاِب دوم تواريخ ايام، باِب ھجدھم، 23 -19دوازدھم، 

د دھد که خيال دارد براِی ھميشه در آن بيند که بدو خبر می حزقياِل نبی يھوه را شخصاً در داخل معبِد اورشليم می). 18ھشتم،  ا سکونت گزين پس“: ج
اِن جالِل خداوند از راِه دروازه ه از مي شنيدم ک درونی آورد، و صدائی را  ای که رويش به سمِت مشرق بود به معبد درآمد، و مرا برداشته به صحن ان

ال دارم خانه با من تکلم می که خي ايم  ِف پاھ اِن ک کرد، و شنيدم که مردی که پھلوِی من ايستاده بود گفت ای پسر آدمی، اين است تخِت خدائی من و مک
د می) 7 -4کتاِب حزقياِل نبی، باِب چھل و سوم، (” اسرائيل تا به ابد ساکن شوم در آن در مياِن بنی باِن خداون که  و زکرياِی نبی از ز نود  ه“ش ون ب اکن

 ).3کتاِب زکريا، باِب ھشتم، (” ام و بعد از اين در مياِن اورشليم ساکن خواھم شد صھيون مراجعت نموده
ه رغم ھمه علی ين گفت يده ِی ا چ آفر که ھي ا تصريح دارد  ل يوحن ورات، انجي يده است  ھاِی مکرر ت دا را ند ون خ تا کن اِب اول، (ای  نا، ب اِب 18يوح و ب

ی تاکيد می) 2باِب سيزدھم، (ِی اوِل خود به قرنتيان  پائولوس رسول نيز در رساله). 12چھارم،  دگانی آن جھان ا در زن رو تنھ خدا از روب دِن  کند که دي
 .]10[ممکن است و ھرکس مدعی آن در اين دنيا باشد دروغ گفته است 

 
 يھوه و تبعيض نسبت به غيريھوديان) 2.15

ورِد رابطه وه در م شکارا موضعی می در موراِد مختلفی يھ خود، آ ايگاِن غيريھوِد  با ھمس ود  قوم يھ مروزی  ِی  که در اصطالح ا Apartheidگيرد 
م او از اين حتی يک. نام دارد) تبعيض نژادی( شدِت خش ان زن گرفته بار  وم اسرائيل از غيريھودي ه که ق اراحتی ب بر او عزرا را از ن بر معت ند پيغم ا

 :کشاند ِی مرگ می آستانه
ان و من چون آگاه شدم که قوم اسرائيل خويشتن را از مردم کشورھاِی ديگر جدا نکرده... “ خويش زن خود و پسراِن  براِی  اند بلکه از دختراِن ايشان 

دم ھاِی ديگر مخلوط کرده گرفته و ذريِت مقدس خود را با رجاسات و نجاساِت امت سر و ريش خود را کن وِی  اند جامه و رداِی خود را چاک زدم و م
داِی خويش و تا وقِت شام متحير نشستم، و در وقِت شام از تذلل خود برخاستم و با لباس و رداِی دريده به زانو درآمدم و دسِت خود را به ھوه خ سوِی ي

ی براِی تصرِف آن می) اسرائيل بنی(ای آن زمينی که شما  ايم که فرموده برافراشتم و گفتم ای خدا، من خجالت دارم که اوامر ترا ترک نموده رويد زمين
ه ھا آن را به رجاسات و نجاساِت خويش از سرتاسر مملو ساخته ھاِی کشورھا نجس شده است و آن است که از نجاساِت امت خود را ب اند، پس دختراِن 

ن را ن زمي ان اي ا خودت د ت راِی ايشان مطلبي عادتمندی و سالمتی را ب ز س د و ھرگ راِی پسراِن خود مگيري تراِن ايشان را ب د و دخ پسراِن ايشان مدھي
ه پس عزرا گريه... بخوريد و آن را براِی پسراِن خود به ارثيِت ابدی واگذاريد می از کننان پيش خان سيار عظي گروِه ب ود و  ھاده ب ن ن ه زمي دا رو ب ِی خ

ان مردان و زنان و اطفاِل اسرائيل زار زار می گريستند، و شکنيا ابن يحيائيل به عزرا گفت پس حال با خداِی خويش عھد ببنديم که اين زنان و اوالِد آن
ود ھمه... را از خود دور کنيم م ب اِه نھ ستم از م ه روز بي سوم ک يز پس در روز  خدا و ن شدند و از ترس  امين در اورشليم جمع  ودا و بني مرداِن يھ ِی 

خت می به اران س بِب ب د س رائيل را آن. لرزيدن رم اس ه و ج ب گرفت اِن غري ده و زن ت ورزي ما خيان ت ش ان گف ه ايش ته و ب اھن برخاس زراِی ک اه ع گ
دِت اند در وقت پس جميع کسانی که در شھرھاِی ما زناِن غريب گرفته... ايد افزوده ھاِی معين بيايند و مشايخ و داوراِن ھر شھر ھمراِه ايشان بيايند تا ِح

ه... ِی اين امر از ما رفع گردد خشم خداِی ما درباره ار ھم ی را پس در روز اوِل ماِه دھم براِی تفتيش اين امر نشستند و تا روز اوِل ماِه اول ک ِی مردان
 ).کتاِب عزرا، باِب نھم و دھم(” .که زناِن غريب گرفته بودند به اتمام رسانيدند

 
 کند يھوه پيامبراِن خود را تکذيب می) 2.16

تاده و آن ه ايشان وحی فرس ا خودش ب سطه وقِت ديگر خداوند آِب پاکی را روِی دسِت پيغمبرانی که بارھ ده ھا را وا وم برگزي ا ق خويش ب خود ھاِی  ِی 
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 :خواند گو و فريبکار می ريزد و ھمه را دروغ دانسته است می
سخناِن اين انبياِی کاذب را... با ايشان سخن نگفتم، اما از جانِب من به نبوت پرداختند. ھا ادعاِی رسالِت مرا کردند من اين انبياء را نفرستادم، ولی آن“

ن گفت مردمان می شنيدم که به ه... گفتند يھوه در مکاشفه يا در عالم رؤيا به من چني که ب ائی  ن انبي کی اي ه  وت می تا ب شان دروغ نب ه روِی خود د ب کنن
اِد کنند کاری می ِی خود بازگويی می آورند که انبياِی فريِب دِل خودشان بيش نيستند و با نقل رؤياھايی که ھر کدام به ھمسايه نمی را از ي سم م ه ا د ک کنن

ان خاطر بعل از ياد بردند؟ چرا آن نبی که مرا در مکاشفه يا در رؤيا ديده است رؤياِی خود را به که پدراِن ايشان اسم مرا به قوم ببرند، چنان راستی بي
را از درستی نقل نمی کند؟ و آن که کالم مرا دارد کالم به نمی کالم م ه  يائی ھستم ک ين انب ه ضِد ا ست؟ اينک من ب کار ا چه  دم  ا گن اه را ب خر ک د؟ آ کن

گم ھاِی دروغ نبوت می من به ضِد اينانی ھستم که به خواب. گويند که او گفته است دروغ می دزدند و به يکديگر می ِب خود  با اکاذي را  وم م د و ق راه کنن
کدام: و چون قوم من پرسند که وحی خداوند چيست؟ پس به ايشان بگو. يک از ايشان را نفرستادم و مأموريتی به آنھا ندادم نمايند، زيرا که من ھيچ می

لھذا اينک شما را بالکل فراموش. فرمايم که به شما فرموده بودم ادعاِی وحی يھوه را مکنيد وحی؟ و اگر بگويند وحی يھوه، پس من که يھوه ھستم می
.]11[) 40 -21کتاِب ارمياِء نبی، باِب بيست و سوم، (” خواھم کرد و ننگ و عار ابدی و رسوائی را که فراموش نخواھد شد بر شما خواھم فرستاد

 
 ِی قوم ختنه: ِی حياتی يھوه مسئله) 2.17
تاريخ جھان. ِی اينھاست چيز ديگری غير از ھمه” خداوند يھوه“ھا، شاھکار شاھکارھاِی  ِی اين با ھمه که در  ذاھب، بل تاريخ م ا در  ه تنھ ه ن چيزی ک

 .فرد است ای منحصر به صورِت کلی، پديده به
و می“: گويد شود و بدو می النھرين به ارض کنعان خداوند بر وی ظاھر می چنانکه پيش از اين گفته شد، در جرياِن مھاجرِت ابراھيم از بين ا ت خواھم ب

ايم و امت عھدی ببندم که ذريِت ترا بسيار بسيار کثير گردانم و ترا پدر امت ارور نم يار ب نم و بس راوان ک و ھاِی ف شاھان از ت د آورم و پاد تو پدي ھا از 
م، به بدی دھ يِت ا ه ملک تو ب يِت  وجود آيند تا ترا و بعد از تو ذريِت ترا خدا باشم و زمين غربِت تو يعنی تمامی ارض کنعان را به تو و بعد از تو به ذر
نه شود که تو نيز عھِد مرا نگاه داری که بعد از تو گوشِت غلفه شرِط آن به دھم(” ِی ھر ذکوری از اسرائيل خت اِب ھف يدايش، ب ه)سفر پ يش از ھم ، و پ

ن سرنوشت. شود خوِد ابراھيم در نود و نه سالگی ختنه می اطی چني داِن اسرائيل ارتب ِت فرزن چرا آل ستگاِه الھی ولی گذشته از اين مشکل که  ا د ساز ب
رات تا نھر ف سينا  صحراِی  ا بحر فلسطين و از  لزم ت ياِی ق ند آن را از در که خداو ن سرزمينی  که اي وده  کار ب داشته است، اين مشکل ديگر نيز در 

يک سرزمين بی به براھيم بخشيده  يِت ا به ذر بزرگ و ده طور دربست و براِی ھميشه  قوم  که مسکن ھفت  وده بل الی از سکنه نب وم صاحب و خ ھا ق
ل در چنين شرايطی منطقاً می. ھا دقيقاً در تورات آمده است ِی آن تر بوده است که اسامی ھمه کوچک بايست پيش از اجراِی مفاِد اين تعھدنامه ترتيِب قاب

صورتی منصفانه و مشروع براِی مالکاِن نورسيده خالی اند داده شود تا خانه به ھا نيز بندگاِن خدا بوده ھرحال آن قبولی براِی جابجائی اين مردمی که به
ظره. شده باشد مام از کتاب ولی راِه حل انتخابی يھوه مطلقاً اين نيست، راِه حل غيرمنت تاِب ت که يک ک ورات، شامل  ِی ديگری است  باب و 24ھاِی ت

ده است ايق آن اختصاص داده ش د دوازده“: ھشتصد بند به شرح دق ه دستور خداون تاد و آن پس موسی ب ديان فرس گِ م ه جن ر را ب ه ھراز نف ِی ھا ھم
ه ھائم و مواشی ايشان و ھم يع ب د و جم ه اسيری گرفتن اِل ايشان را ب ان و اطف تند و زن ديان را کش وراِن م د و تمامی ِی امالکِ  ذک شان را غارت کردن

مساکن ايشان را به آتش سوزانيدند و پس اسيران و غنائم را نزِد موسی و العازار کاھن آوردند، و موسی بر رؤساِی لشکر غضبناک شد که چرا زنان
که ختری را  ی ھر د و اطفال را زنده نگاه داشته بودند، و گفت االن ھر ذکوری از اطفال را بکشيد و ھر زنی را که مردی را شناخته باشد بکشيد، ول

 ).18 -1سفر اعداد، باِب سی و يکم، (” بستر نشده باشد براِی خودتان نگه داريد مردی را نشناخته و با او ھم
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طالع او می بعد از درگذشِت موسی، خداوند با رئيس سپاھياِن او يوشع بن نون تماس می ه ا خويش را ب جراِی گيرد و طرح جنگی  اِت ا اند و جزئي رس

ز ِی خود يوشع بن نون خطاب کرد که موسی بنده و خداوند بعد از وفاِت موسی به بنده... “: کند ھا را مشخص می آن پس برخي ِی من وفات کرده است، 
ما می و از روِد اردن عبور کن، و من چنان ه ش اده شود ب ر آن نھ ما ب تا که به موسی وعده کردم ھر جايی را که کِف پاِی ش ان  بخشم، از صحرا و لبن

ه دسِت تو تسليم می ھا را که به طرِف مغرب، و تو تمامی اين قوم نھر فرات و تمامی زمين حتيان تا درياِی بزرگ به ادا ک رد، و مب کنم ھالک خواھی ک
و بر آن ه دسِت ت شان را ب ھا ترحم کنی، زيرا يھوه خدايت ايشان را به اضطراِب عظيمی پريشان خواھد نمود تا به دسِت تو ھالک شوند و پادشاھاِن اي

ازی و نام ان را ھالک س ا ايش ود ت د نم ليم خواھ ب تس م و مھي دايی عظي و خ داِی ت وه خ را يھ ترس زي ان م نی، از ايش و ک مان مح ر آس ان را از زي ش
 ).25 -16سفر تثنيه، باِب ھفتم، (” است

ھر موجودی را. و خداوند به يوشع گفت اينک اريحا و پادشاھش و مرداِن جنگی آن را به دسِت تو تسليم کردم“ شی  رده با چون آن را تصرف ک پس 
ره و نفسی را در آن که در شھر است از مرد و زن و جوان و پير و گاو و گوسفند و االغ را به دم شمشير ھالک کن و ذی امی نق ذار، و تم باقی نگ ا  ج

جز راحاِب فاحشه را چه دروِن آن بود به آتش سوزانيد به و يوشع شھر را با آن. طال و ظروِف مسين و آھنين که به غنيمت گيری وقِف من خواھد بود
 ).25 -2ِی يوشع، باِب ششم،  صحيفه(” که زنده نگاه داشت

د و. از ادونيان مترس، زيرا ايشان را به دسِت تو دادم: پس خداوند به يوشع گفت... “ ر ايشان برآم ان ب کرده ناگھ کوچ  و يوشع تمامی شب از جلجال 
رار می سرائيل ف ر خداوند ايشان را پيش اسرائيل منھزم ساخت و ايشان را در جبعون به کشتار عظيمی ھالک کرد، و چون از پيش ا د ب د خداون کردن

نگ مان س ان از آس نگ ايش ه از س انی ک د، و آن د و مردن زرگ باراني د بيش ھاِی ب رگ مردن ير ھاِی تگ ه شمش رائيل ب وم اس ه ق ايی ک د از آنھ ر بودن ت
 ).11 -9ِی يوشع، باِب دھم،  صحيفه(” کشتند

می پس يوشع مقيده را گرفت و به امر خداوند ھمه“ با تما د از آن  ِی نفوسی را که در آن بودند به دم شمشير ھالک کرد و کسی را باقی نگذاشت، و بع

ی ھزارتو مجله
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ه اسرائيل با لبنه جنگ کرد و خداوند آن را نيز به به دم شمشير کشت و کسی را باقی دسِت اسرائيل تسليم نمود، پس ھم ند  ه در آن بود ِی کسانی را ک
دسِت اسرائيل سپرد که در روز دوم تسخير نمود نگذاشت، و بعد از آن به الخيش گذشت و به مقابلش اردو زده با آن جنگ کرد و خداوند الخيش را به

ه ه و يوشع ھم د ب ه در آن بودن انی را ک ير کشت ِی کس ومش را شکست،. دم شمش ع او و ق د و يوش ِت الخيش آم راِی اعان ازر ب ورام ملک ج اه ھ آنگ
هکه کسی را  حدی به ته ب ان روز آن را گرف ه براِی او باقی نگذاشت، و پس به عجلون گذشت و در ھم ند دم شمشير زد و ھم ه در آن بود ِی کسانی را ک

رد چنان در يک ود روز ھالک ک رده ب ا الخيش ک رد و ھر ذی. که ب ا آن جنگ ک ده ب حبرون برآم به  رد، چنان و پس  خداِی نفس را ھالک ک وه  که يھ
 ”.کرد ھاِی ايشان را گرفت زيرا که يھوه خداِی اسرائيل براِی اسرائيل جنگ می و يوشع جميع اين ملوک و زمين. اسرائيل امر فرموده بود

له و شھری نبود که با بنی“ ه مقاب ا ب د ت سخت کن شان را  د و او ايشان را اسرائيل صلح کرده باشد، زيرا از جانِب خداوند بود که دِل اي ِی اسرائيل درآين
ا ِی يوشع، باب صحيفه(” که خداوند به موسی امر فرموده بود بالکل ھالک سازد و بر ايشان رحمت نشود، بلکه ايشان را نابود سازد، چنان ھاِی اول ت

 ).ويکم بيست
ب، ھا به شوند که يکايک آن شھر ديگر نام برده می 76ِی يوشع،  ھاِی بيست و دوم تا بيست و چھارم ھمين صحيفه ھا، در باب ِی اين در دنباله ھمين ترتي

 .شوند دستور يھوه و با نظارِت مستقيم او و گاه به فرماندھی او تصرف، قتل عام، غارت و سوزانده می به
ده ھا آن اين قتل عام قوم برگزي راِی  وه و ب حتی يک قدر براِی خداوند يھ که  م است  يد را در آسمان متوقف می ِی او مھ ا بار يوشع گردش خورش د ت کن
ان را پيش بنی آن... “: ھا داشته باشد ِی آن و کشتن ھمه” آموريان“تری براِی تعقيِب  فرصِت بيش د آموري که خداون ليم گاه يوشع در روزی  اسرائيل تس

ل ن تعجي رو رفت امی روز در ف به تم ستاد و قريب  اب اي تد، پس آفت ون بايس کرد، به آفتاب گفت که بر جبعون بايستد، و به ماه نيز گفت که بر وادِی ايل
 )13و  12ِی يوشع، باِب دھم،  صحيفه(” ِی آموريان را نابود کردند نکرد، و ماه نيز توقف نمود تا قوم بقيه
اھاِن آن شرح پيروزی داند که به ھاِی حماسی آشوری می ِی يوشع تورات را اقتباسی از منظومه محقق ايتاليائی گارلی محتواِی صحيفه ھاِی خونين پادش

 :توان ديد شناسی برلين می ِی باستان ھا را ھم اکنون در موزه ای از آن اختصاص يافته است، و نمونه
به ھاِی جنگی خودم از کوه به يارِی ايشتار و آشور، خداياِن بزرگ، و به فتواِی کاھناِن مقدس، با لشکريان و ارابه... “ تم و  م ھا گذش ابو رفت .جانِب کين

ندم و سه ھمه. جا را تصرف کردم ِی مستحکم آن يورش آوردم و آن به شھر و قلعه تش ِی مدافعاِن قلعه را از دم تيغ گذار نده در آ ده ز ھزار اسير را زن
گانی رود ار گرو ه ک ا ب شتم ت باقی نگذا نان را  يوار شھر سردار دشمن را به. سوزاندم و حتی يک تن از آ ه د دم و پوستش را ب خودم پوست کن دسِت 

ھزار سه. چون صاعقه بدان يورش بردم و سرانجام آن را گشودم. خوبی مستحکم شده بود و سه بارو داشت گاه به جانِب شھر تال رفتم که به آن. آويختم
ای را دست ھا پاره اسراِی فراوانی نيز گرفتم که از آن. ِی شھر از دم تيغ گذراندم، سپس بسياری ديگر را در آتش سوزاندم سپاھی را در ھمان دروازه

يروِن شان را به تاک ھا ساختم و سرھایِ  ھاِی کشتگان پشته از بدن. ھا را درآوردم ای ديگر را گوش و بينی، و چشماِن بسياری از آن بريدم و پاره ھاِی ب
شعله ده در  داختم شھر آويختم و جوانان و دختران را زن تش ان تار، از من راضی. ھاِی آ زرگ، ايش داِی ب زرگ، آشور، و خ داِی ب ه خ ردم ک کاری ک

 ).پادشاِه آشور در قرِن نھم پيش از ميالد Assurnazirpalِی آشورنضيربعل  نوشته سنگ(” شدند
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ديس  که قبالً گفته شد، خدا برحسِب آن در انجيل، چنان ل(که خداِی عيسی باشد يا خداِی پائولوس ق سنده) سن پ اً نيمی از  که نوي د“ِی تقريب و” عھِد جدي
پائولوس است ِی برداشت کننده در آن بخش که منعکس. ِی واقعی مسيحيت است، دو شخصيِت مخالِف يکديگر دارد دھنده سازمان ذھبی  کری و م ھاِی ف

صورتی ِی اول در گرو درجه رستگارِی ھر انسان در درجه ته است، در  قرار گرف سا  که در آن ِی ايماِن او است، و اين اصلی است که مورِد تاکيِد کلي
ناخته کننده بخش ديگری که منعکس سی ش راِی رستگار شدن شرِط اسا يز ب شتن ن مان دا ه عيسی اي ِی نظراِت خوِد عيسی است حتی مسيحی بودن و ب

ا چندين بار در انجيل. ھا شناخته شده است نشده، بلکه اين شرط صرفاً محبت به ديگران و دوست داشتن آن ه ب ھا از قوِل عيسی نقل شده است که ھر ک
اک. محبت زندگی کند در خدا ساکن است و خدا در او ساکن است ا پ خدا را ب ذيرد ھيچ و باز آمده است که اگر کسی ملکوِت  ان نپ دان دلی کودک وقت ب

م، 15 -13متی، باِب نوزدھم، (راه نخواھد يافت  اِب دھ باِب ھجدھم، 15؛ مرقس، ب ا،  ی در بخش )17و  16؛ لوق باره” يھودیِ “، ول د در ِی عھِد جدي
ه ِی رابطه نحوه ه از از فرمان“: ِی يک مسيحی مؤمن با حکومت و ھيئت حاکمه آمده است ک د ک ا چنان خلوص و احترامی اطاعت کني خود ب اِن  رواي

ن راه اراده مسيح اطاعت می اِن عيسی مسيح از اي ِد غالم که مانن يد  اد بکن ن اعتق ا اي د، بلکه ب ين را از راِه چاپلوسی نکني د، و ا ند را به کني ا ِی خداو ج
ا اراده می داراِن جھان جز ب ه زمام ده نمی آوريد، زيرا ک ام برگزي بدين مق ند  اله(” شوند ِی خداو اِب ششم،  رس يان، ب به افس پائولوس رسول  ، در)5ِی 

شد تواند بنده کس نمی ھيچ“: ھاِی چھارگانه از قوِل عيسی آمده است که که در انجيل صورتی ده. ِی دو ارباب با د بن ا باي يز ي ما ن نده ش ا ب يد ي خدا باش ِی ِی 
م، 24متی، باِب ششم، (” طال اره). 22؛ لوقا، باِب دوازدھ لرت درب تاوفر و ا انی، اش ضاد می دو محقق سرشناس آلم ين ت ه اگر برداشِت ِی ا سند ک نوي

ه انجيل در رساله روِن دوراِن خوِد او، بلکه ھم ھا ن نه تن يد  م، با رار دھي اج ھاِی پائولوس را مالک ق اِن ت ه ِی آدمکش اريخ ب خدا دار ت دگاِن  عنواِن برگزي
ده” توراتی“در بخش . مورِد تقديس ما قرار گيرند ين ش د تعي ِط خداون د رستگار شوند پيشاپيش توس که باي ايی  اله(اند  عھِد جديد آنھ ه رس پائولوس ب ِی 

ا محبت خود را شايسته که در بخش انجيلی آن ھر کس می ، در صورتی)30روميان، باِب ھشتم،  ند و آن تواند ب ند ک کوِت خداو ن ِی مل که حقيرتري ا  ج
يابند، يابد، مالياِن رياکار ھر قدر ھم با قوانين و شرايع کتاِب مقدس آشنا باشند نه تنھا بدين ملکوِت آسمانی راه نمی حقيران آسان به ملکوِت خدا راه می

 ).40؛ مرقس، باِب دوازدھم، 52؛ لوقا، باِب يازدھم، 34متی، باِب بيست و سوم، (بندند  بلکه درھاِی قلمروِی خداوند را به روِی ديگران نيز می
ار و سخت” يھودی“در بخش  ه، قھ خداِی خودکام مان  خدا ھ ی می انجيل،  ورات متجل ه در ت نيز او را به گيری است ک عداً  م شود و ب از ھ صورتی ب

 :در اين مورد در انجيل آمده است. توان يافت تر و مقتدرتر در قرآن می مطلق
ودم خداوند می“ ه فرعون. فرمايد که از يعقوب جانبداری کردم زيرا او را دوست داشتم، اما از برادرش عيسو که توأم با او زائيده شده بود متنفر ب و ب
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يکی از شما به. ِی تو قدرِت خود را نشان دھم و اسم من در سراسر جھان انتشار يابد وسيله ھمين منظور به شرارت برانگيختم تا به فرمايد که ترا به می
ا اراده پس ديگر چرا خدا از ما ايراد می: من خواھد گفت د ب ه بتوان ی ای آدم گيرد، زيرا کيست ک د؟ ول دا جواب! ِی او مقاومت کن ه از خ تو کيستی ک

شود اگر خدا بخواھد با صبر زياد متحمل کسانی شود که مورِد خشم او پرسد چرا مرا به اين شکل ساختی؟ چه می گر می خواھی؟ آيا کوزه از کوزه می
د عظمت و وسيله ھم غضِب خود را نمايان سازد و ھم قدرِت خود را نشان دھد؟ چه می ھستند ولی سزاوار ھالکت نيستند، تا بدين خدا بخواھ شود اگر 

يان، رساله(” ھا را براِی اين جالل آماده کرده است ظاھر سازد؟ جالِل خود را به کسانيکه مورِد رحمِت او ھستند و قبالً آن به روم پائولوس رسول  ِی 
 ]12[) 23و  22فصل نھم، 

بالً تواند خود به ھيچ انسانی نمی“دھد که  در جاِی ديگر ھمين پائولوس تذکر می ه ق تلزم آن است ک ن مس را اي د، زي رايش ياب خود خدا را بجويد يا بدو گ
ه. ”خدا به او روی آورده باشد ه در صدھا آي قرآن منعکس می اين درست ھمان برداشتی است ک عدد در بخش به. توان يافت ِی  واردی مت عکس در م

قدس در ياسپرس تحليل. تواند با محبت خدا را به خويش بخواند انجيل اين نظر منعکس است که خوِد آدمی است که می” عيسائی“ گر سرشناس کتاِب م
 :نويسد ھا، می ارزيابی اين دو برداشِت مختلِف انجيل از نقش خدا در زندگی انسان

قديس . امروز اعتبار خود را در معتقداِت مسيحيت حفظ کرده است آنچه پائولوس با تشبيھاتی عالی ولی وحشتناک بيان داشته تا به“ سن(آوگوستينوس 
ته است اين اصل عدم اختيار انسان و تقدير ازلی خداوند را به) اگوستن سلم پذيرف ين فريضه را ھسته. عنواِن اصلی م يز چون او، ا الون ن ر و ک ِی لوت

قرار داده ند کنونی مکتِب مذھبی خود  ن خالصه می. ا قاد در اي ين اعت قاِد نطفه ا ل از انع سان حتی قب بدِی ھر ان ھی ا ا گمرا ه رستگاری ي ِی او شود ک
 ”.مشخص شده است، و در اين راستا سرنوشِت انسان وابسته به خوِد او نيست، بلکه صرفاً منوط به خشم يا رحمِت الھی است

 
 ِی اسالم خداِی خودکامه: هللا) 4

ه در قرآن، چنانکه قبالً گفته شد، خدا نه خداِی ھزار چھره ه است ک ی خودکام ِد اعل ل، بلکه خدايی در ح داِی دو شخصيتی انجي ه خ ِی تورات است، ن
يچ توانند براِی دو آئين توحيدِی ديگر مطرح شوند در مورِد او مطرح ھايی که می اساساً پرسش خدا اصوالً ھ ين  يرون از ا ه در ب را ک شدنی نيستند، زي

ِی او از درختی اجازه ھيچ تر و خشکی نيست که قبالً در لوح محفوِظ او ثبت نشده باشد و ھيچ برگی نيست که بی. واقعيتی و ھيچ اختياری وجود ندارد
ا مصيبتی نمی ميرد و جز با اجازه آيد و جز به فرماِن او نمی دنيا نمی کس جز به فرماِن او به ھيچ. فرو افتد شادی ي به وی  ھر عزتی از او. رسد ِی او 

يز از او است تی ن ر ذل ه. (است و ھ ران،  آلِ : نمون ه گمراھی رود او) 26عم ه ب م ک ر کس ھ رده است و ھ تگارش ک ود او رس تگار ش ر کس رس ھ
ه) 4ابراھيم، : نمونه. (گمراھش ساخته است ه ھرکس که مسلمان شود به خواسِت او مسلمان شده است و ھر کس ھم که کافر بماند ب ن است ک خاطر اي

بر دل) 25انعام، : نمونه. (خوِد خداوند او را کافر خواسته است ھر  ه م بر گوش خوِد او است ک رده  ھايی می ھا و چشم ھا و پ که می ھاِی آن يد گذارد  با
ِی غضب کند که از کفر خود توبه کنند، و وقتی ھم که بايد صاعقه که بايد مردم شھری ھالک شوند خوِد او بر آنان حرام می وقتی. خطاکار باقی بمانند

می خود را بر قومی بفرستد خوِد او حکام آن قوم را به راِه فسق می يد  می ديگر پد ا برد تا مستحق کيفر شوند، و پس از ھالِک آنان نيز اقوا آورد و آنھ
ون، . (اندازد تا سرنوشِت ھر قوم عبرِت ديگران شود را ھم يکی پس از ديگری به خاِک ھالک می اِن او) 41و  31مؤمن ه فرم ان ب اس مردم حتی لب

ته می ھاِی آنان به فرماِن او برایِ  ھا يا خيمه شود و خانه شان دوخته می برایِ  ا افراش اخته ي ه از شاخ و برگ. شود شان س يا از او است ک ھاِی درختان 
ه ايبان ھاِی کوه دامن ردم س راِی م ا ب يد می ھ ابش خورش ر ت ه باغ ھايی در براب ازد، و او است ک تان س ا تاکس دم ي زارع گن ه م تزارھا را ب ا و کش ھا و ھ

يش از دويست. دھد ھا را براِی خوردن بر برخی ديگر برتری می کند، و باز ھم او است که برخی از ميوه ھا تقسيم می نخلستان در سی و دو سوره و ب
عده“: ھا تاکيد نھاده شده است ِی اين طور پيگير بر ھمه ِی قرآن به آيه تا  ده ای از آن و ما بعضی از مردم را بر بعضی ديگر برترِی درجه داديم  ِی ھا ع

د می ؛ چنين است کار خدا، که ھر آن)32زخرف، (” ديگری را به خدمِت خود گيرند د چه خواسته باش رده“؛ )40عمران،  آلِ (” کن چون و در ک دا  ِی خ
رد چرا نمی اء، (” توان ک اری نيست“؛ )23انبي د اختي دان حکم کنن خدا و رسوِل او ب که  کاری  ؤمن را در  رد و زِن م يچ“؛ )36احزاب، (” ھيچ م ھ

 ).11تغابن، (” رسد مگر به اذِن خداوند مصيبتی به شما نمی
وح“گذرد پيشاپيش در  ِی اين دو بر او می چه در فاصله ِی آن در موراِد متعدِد ديگری، تصريح شده است که وقِت دقيق تولد و مرگِ ھر آدمی، و کليه ل

 :ھيچ صورت قابل تغيير نيست خداوند ثبت شده است و به” محفوظِ 
شد ھا و در زمين نيست مگر آن ای در آسمان و مثقاِل ذره“ ده با ته ش ه(” که در لوح محفوِظ ما نوش با، : نمون خدا و در ھيچ“) 30س اِن  ه فرم کس جز ب

 )145عمران،  آلِ : نمونه(” ميرد وقتی که اجل او معين شده است نمی
چ ترين امور زندگی روزمره در مورِد ساده ار ھي باس، خوراک و کشت و ک ِد مسکن، ل ائلی مانن ده و حتی در مس ِی آدميان نيز از آنان سلِب اختيار ش

ه“: سھمی براِی خوِد آنان منظور نشده است شما خان م  سکونِت دائ ان براِی شما لباس خلق کرديم تا از گرما و سرما محفوظ باشيد، و براِی  ھا را برايت
ان ساختيم و براِی سکونِت موقتتان خيمه ن چھارپاي وِی اي ھايی از پوسِت چھارپايان ترتيب داديم تا در وقِت حرکت سبک باشيد، و از پشم و کرک و م

،)31انبياء، (ھايی براِی رفت و آمِد شما تعبيه فرموديم  ھا راه ھا و جاده ، و در کوه)80نحل، (ھاِی مختلف خلق فرموديم  ِی منزل و متاع براِی شما اثاثه
م  و براِی حفِظ شما از گرما از درختان سايبان ساختيم و نيز ديوارھاِی کوه ، و)32نازعات، (ھا و غارھا را برايتان پوششی در برابر آفتاب قرار دادي

ستان  جا باغ انگور باشد و جايی مزرعه به زمين قطعاتی مجاور يکديگر داديم که يک گر نخل جايی دي غالت و  ھا را ، و بعضی از ميوه)3رعد، (ِی 
 ).4رعد، (براِی خوردن بر برخی ديگر برتری داديم 

 
 عدم اختيار و جبر بندگاِن هللا در عين استحقاق مجازات و تھديد به عذاب) 4.1

ه برد تا شايسته اند که اين خوِد خداوند است که افرادی را به راِه راست می آور تاکيد نھاده آياِت متعدِد ديگری از قرآن بر اين موضوع شگفت تن ب ِی رف
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ان و از ِی خداوند تخلف وعده“کشاند تا آنان را مستحق دوزخ کند، زيرا  خطاکاری می بھشت شوند، و افرادی را نيز به م را از آدمي ه جھن ناپذير است ک
 :”اجنه پر کند

ام، : نمونه(” ايم که گوششان بر شنيدِن سخن حق سنگين باشد ما خود پرده بر دِل برخی از افراد نھاده“ ر دل“؛ )25انع بر گوش مھر ب رده  ھا و ھا و پ
م را ِی ما تخلف کرديم، ولی وعده ِی مردمان را به راِه راست ھدايت می خواستيم ھمه اگر می“؛ )7و  6بقره، (” ايم چشمھايتان نھاده ه جھن ناپذير است ک

حق ھا مشرک نمی خواست اين اگر خدا می“؛ )128انعام، : نمونه(” از اجنه و از آدميان پر کنيم ه  يدن ب شدند، اما ما خود چشم و دِل ايشان را از گرو
 ).110و  107انعام (” گردانيديم

 :جمعی اقوام و ملل جھان حکمفرما است صورِت فردی حکمفرما است، قانوِن مشابھی نيز بر زندگی دسته به موازاِت اين قانونی که بر آدميان به
رواياِن آن را چون بخواھيم اھل دياری را ھالک کنيم فرمان... “؛ )13رعد، (” آوريم ِی غضِب خود را بر سر ھر قومی که بخواھيم فرود می صاعقه“

ردم“؛ )17و  16اسراء، (” کنيم ھا را ھالک می گاه آن داريم تا به راِه فسق بروند و مستحق کيفر شوند، آن وامی د م که باي بر ھر شھری  و حرام است 
ود، تندبادی سرکش فرستاديم که ھفت شب و ھشت روز متوالی بر آن“؛ )95انبياء، (” آن ھالک شوند که آن مردمان از کفر خود توبه کنند ھا مسلط ب

اقه ِد س ده ِی نخل خشک و جملگی مانن د ش اِک ھالک افتادن ه خ ه، (” ای ب ه“؛ )7و  6حاق ه زلزل لم ب ان مرگِ مس راِی آن ه ب تاديم ک ھمراه ای سخت فرس
يات، (” پوسانيد وزيد آن را ماننِد استخوان می سوِی آنان فرستاديم که بر ھر چه می آور به تندبادی خزان“؛ )37عنکبوت، (” آورد بر“؛ )42و  41ذار
رديم آن ازل ک نگباراِن عذاب ن ا س داِی“؛ )74و  73حجر، (” ھ و خ داِی ت نا خ ديم، و ھما اِی ھالکت گرداني مه را غرق دري وح و اصحابش ھ و جز ن

ان را اصحاِب حجر رسوالِن ما را تکذيب کردند و براِی فرار از خطر در کوه“؛ )82صافات، (” رحيمی است صبحگاھی آن ا  ا م ند، ام ھا منزل گزيد
ا صيحه در ھمان باالِی کوه کرديم ھا ب ابود  ه آن“؛ )80حجر، (” ِی عذاب ن عذاِب ذلت را ب ام نحس  دبادی در اي ا تن ا ب رد و م عاد سرکشی ک وم  ھا ق

ه“؛ )73اعراف، (” چشانديم ان زلزل ر آن د، پس ب ه را در خانه قوم ھود شتر صالح را پی کردن ه ھم تاديم ک پای درآورد ای فرس اعراف،(” ھايشان از 
ن نبوده“؛ )74 ی ھرگز در روِی زمي ند و قوم شعيب را چنان ھالک کرديم که گوي قوام“؛ )94ھود، (” ا يار طوايف و ا يز اصحاِب رس را، و بس و ن

 .]13[) 38فرقان، (” ديگر را به کيفر کردارشان ھالک کرديم
ھا براِی خوِد ايشان دشوار افتد و درِک علِت آن در مواردی متعدد تذکر داده شده است که ھدِف خداوند از رويدادھاِی بد يا خوبی که براِی مسلمانان می

ه اراده ِی ايماِن آنھاست، در صورتی است، آزمايش درجه سته ب راد ب ان اف نان که بارھا در قرآن آمده است که ايمان يا عدم ايم د است و آ خوِد خداون ِی 
شده است. باره ندارند شخصاً اختياری در اين ه  د گفت سلمانان انجامي يروزِی م ه پ ه“: در مورِد دو جنگِ احد و بدر که اولی به شکست و دومی ب گر ب ا

در(آسيبی رسيد در عوض به دشمناِن شما نيز ) احد(شما در جنگ  دين) در جنگِ ب يروزی و شکست را ب ا پ را م د، زي جھت در آسيبی سخت وارد آم
شدند آن) در جنگِ احد(روزی که دو گروه با يکديگر ) 140عمران،  آلِ (اند کدامند؟  گردانيم که بدانيم آنھايی که ايمان آورده مياِن مردم می رو  چه روب

 )166عمران،  آلِ (” به شما رسيد به اذِن خدا بود تا بداند مؤمنان کيانند و منافقان کدام؟
ورتی“ رد، در ص اری ک در ي گِ ب ما را در جن د ش د و خداون ش نبودي عيفانی بي ه. ... که ض ت ک س نيس ما را ب ا ش تی آي ان گف ه مؤمن و ب ه ت تی ک وق

د ھزار تن از مالئکه را به يارِی شما فرستد، و اگر از او بترسيد و بردباری نشان دھيد ھنگامی پروردگارتان سه د خداون له آورن که دشمنان بر شما حم
براِی اين پنج ن نکرد مگر  تا ھزار ملِک ديگر را نيز به کمِک شما خواھد فرستاد که بر آنان بتازند، خدا چني د  شما بشارت دھ ه  ی را ب خبر نيکوي که 
که بدانيم کيست که به آخرت مؤمن است و و شيطان را بر مردمان تسلط نداديم مگر براِی اين“؛ ]14[) 126و  125عمران،  آلِ (” ھايتان آرام گيرد دل

د داشت“؛ )21سبا، (” کيست که در آن شک دارد ما سودی نخواھ ه ش درز من ب د، ان راه کن ما را گم و نوح به قوم خود گفت اگر خدا خواسته باشد ش
 ”).34ھود، (

چه پيشاپيش برايشان مقدر شده است ندارند، در مواردی قرآن ناگھان راه ترين اختياری در آن ِی اين تاکيداِت مکرر در مکرر که آدميان کم و با ھمه... 
 :کشد اند خط و نشان می که راھی جز راِه حق را برگزيده کند و براِی کسانی عوض می

ر می بدترين جانوران در نزِد خدا کسانی ھستند که تعقل نمی“ از روی از آن ب م ب نوا کني عتراض کنند و اگر ھم ما آنان را به کالم حق ش دان ا د و ب تابن
ان نمی اگر ھم مالئکه را بر اين“؛ )22انفال، (” کنند می از ايم د، ب د ھا بفرستيم يا مردگان از قبرھا برخيزند و با اينان سخن گوين ام، (” آورن ؛)111انع

د“ رده بودن ه، 51اعراف، (” خدا کافران را فراموش کرد، زيرا که آنان نيز او را فراموش ک ه، 67؛ توب ورد حتی تصريح). 43؛ جاثي در يکی دو م
جم، (” چه به سعی خود انجام داده حاصلی نيست براِی آدمی جز آن“: شود که خوب و بِد آدميان حاصل اعماِل خودشان است می دا“، )39ن سوِی خ از 

 ).104انعام، (” براِی شما بينش آمده است، ھر کس که آن را ديد به رستگاری رسيد و ھر کس که کور ماند در خسران ماند
 

 بودِن هللا و معضل پرداختن به مسائل محلی و مقطعی ادعاِی جھانی) 4.2
ه صورتی عمل می ای که قرآن براِی خداوند قائل است، گاه ھمين خداوند به روايِت آياِت مختلِف ھمين قرآن به جانبه رغم قدرِت مطلقه و ھمه علی د ک کن

خن ط س ی فق ود و منعکس گوي امبر خ ده گوِی پي ته کنن ه ِی خواس وِد وی ب ه خ واردی است ک تراز از ھاِی او در م راِی اح ا ب نی و ي ا فروت دليل حجب ي
ِی مردمان اين موضوع کراراً اين پرسش را در پيش آورده است که اگر قرآن پيام آسمانی براِی ھمه. ھا نيست برخوردھاِی ناخوشايند مايل به ابراز آن

ره ِی دوران و براِی ھمه دگانی روزم ينی از زن د می ھا ست چگونه مسائلی که از لحاِظ زمانی و مکانی تنھا به امور مع بر اختصاص دارن د ِی پيم توانن
 در آن مطرح شده باشند؟

خوِد او اجازه ايد، به خانه ای کسانی که ايمان آورده“ سفره ھاِی پيغمبر داخل نشويد مگر آنکه  بر  شينيد مگر ِی آن را داده باشد، و  امش من که ِی طع آن
وقتی ھم که دعوت به خانه يا به طعام شده باشيد زودتر از وقِت مقرر نيائيد و بعد از صرِف طعام پی کار خود. خوِد او شما را بدان دعوت کرده باشد

ه ار ماي ار برويد نه اينکه براِی صحبت کردن باقی بمانيد که اين ک د از اظھ ند، ولی خداون ن آن شرم ک خود از گفت که او  ند  بر است ھرچ ِی آزار پيغم
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اِت او. طلبيد از پشِت حجاب بطلبيد و رسوِل خدا را نيازاريد ھرگاه از زناِن پيغمبر متاعی را می). 53احزاب، (حقيقت به شما شرمی ندارد  پس از وف
 .”)53احزاب، . (نيز ھرگز با ھمسرانش ازدواج مکنيد که اين نزِد خداوند گناھی بزرگ است

خود بگو“: اند، در قرآن آمده است ھاِی زناشويی داشته مندی در جاِی ديگر در مورِد ھمين زناِن پيغمبر، در ھنگامی که با او گله اِن  ه زن بر، ب ای پيغم
ه اگر خواھاِن زينِت دنيايی ھستيد بياييد تا مھريه ما تان را بپردازم و ب ه ش د ب يد خداون دگی اخروی باش لِب زن گر طا ما ا م، ا تان کن خوبی و خوشی آزاد

ه مطيع فرماِن رسول باشد شما ک ه را از  ھر ک انيد، و  ھد رس پاداشی بزرگ خواھد داد، ھمچنانکه کار نارواِی شما را دو برابر ديگران به کيفر خوا
رد د ک به. اجری مضاعف نصيب خواھ ردان  با م تيد، پس  نان نيس اير ز ِد س ه مانن د ک بر، بداني اِن پيغم ما ای زن د و در ش ازکی سخن مگوئي نرمی و ن

ه د  خان وِل او را اطاعت کني دا و رس د و خ و ای رسول الزم نيست در ھم) 34 -28احزاب، (ھايتان بماني ِت آن و ت اِن خود نوب ا زن تر شدن ب ا را بس ھ
خوان ھريک از آن. مراعات کنی خود ب زِد  اره او را ن شدی دوب ل  ھا کدام از آن ھيچ. ھا را که مايل بدو نبودی نوبتش را عقب بينداز و اگر ھم بدو ماي

بر از آن). 51احزاب، (کنی رضا دھند  چه تو بدانان عطا می ِی تو ناراضی باشند، بلکه بايد ھمگی به آن نبايد از خواسته چه ای پيغم ر براِی  دا ب چه خ
 ”)1تحريم، (کنی؟  نظر می تو حالل کرده براِی خشنودِی زنانت صرفِ 

دار او می دو آيه به دي برک  صِد ت به ق ه  ه کسانی ک د پولی ِی مختلِف قرآن حکايت از آن دارند که خداوند نخست به پيامبر خود توصيه کرده است ک آين
رده است بپردازند تا به مصرِف معاش او برسد، ولی چون اينان از اين کار اکراه نشان داده پول معاف ک ن  ان را از پرداخِت اي داً آن نيز بع اند خداوند 

 ).13و  12؛ محاجه، 103توبه، (
د در جايی ديگر، خداوند در اشاره به نيشخنِد يکی از دشمناِن محمد، عاصی بن وائل، که فرزنِد نياوردِن پيامبر را دليل بر عقيم بودِن او دانسته و محم

ند)3کوثر، (کند که اين محمد نيست بلکه دشمن بدخواِه او است که خودش عقيم است  خشم آورده بود تاکيد می را سخت به ايی ديگر خداو ، و باز در ج
يزم“: کند که اند نفرين می به ابولھب عم پيامبر و ھمسرش که با محمد دشمنی کرده يز ھ باد دسِت ابولھب، و زنش ن يده  باد بر نم  ھب، (” !کش جھ -1ل

3.( 
 
 »تولدی ديگر«

 ”ھاِی توحيدی خدا در آئين“ای از فصل  گزيده
 )با اندکی دخل و تصرف(

 الدين شفا شجاع
 نشر فرزاد

 1378ماِه  چاِپ چھارم، دی

جز به. ھا نيز از سوِی ھزارتو إعمال شده است ھا و عناوين آن بندی جا بوده و تمامی فصل عنواِن اصلی اين متن متفاوت از عنواِن برگزيده در اين ]1[
 .ھا از آِن نويسنده است اين پاورقی، تمامی پاورقی

يرو دارد، از Mormonِی مذھبی  فرقه ]2[ يون پ که مرکز آن ايالِت يوتاِه آمريکا است و در حاِل حاضر در کشورھاِی مختلِف جھان بيش از شش ميل
به بنيان. نظر اصولی وابسته به مسيحيت است، ولی معتقداِت آن با مسيحيِت سنتی بسيار تفاوت دارد ساِی مورمون مردی  جوزف اسميت گذار کلي نام 

د در  1820ای در ساِل  ِی خودش در مکاشفه بود که به گفته شده است، و سه سال بع ده  بری برگزي به پيغم ه  ه وی وحی شد ک د ب ِب خداون 21از جان
ده ای به فرشته 1823سپتامبر  کی دھک ی در نزدي ه در محل رد ک گاه ک سرارآميزی آ اِب ا شد و او را از وجوِد کت ظاھر  بدو  ِی منچستر در نام مورونی 

ابقه د س ده است و در آن خداون مدفون ش ن  اره ايالِت نيويورِک آمريکا در زمي ساکناِن ق يز راه ِی نخستين  کا و ن نان را در ِی آمري دگی واقعی آ ھاِی زن
فرا نرسيده است ملکوِت خدا بر اوراق زرين و به اب  دين کت چھار. خِط مصرِی باستانی ثبت کرده است، ولی متذکر شد که ھنوز زماِن دسترسی او ب

اب جز بار کتاِب مورِد بحث را بدو سپرد و نحوه سال بعد فرشته دوباره بر او ظاھر شد و اين ه کت ذکر داد ک ِی قرائِت آن را نيز به وی آموخت، ولی ت
آسائی در دسترس او قرار داده بود، توانست خطوِط طور معجزه اسميت به کمِک عينکی بلورين که خداوند به. مدِت کوتاھی نزِد او امانت نخواھد ماند

ر و. ھا را به سه نفر از ھمراھاِن خودش ديکته کند ِی انگليسی کامل آن مصرِی کتاب را بخواند و ترجمه ن سه نف تاِب مرموز آسمانی را فقط اي ين ک ا
ت پس گرف تاب پس از آن. سپس ھشت نفر ديگر از ھمراھاِن او از نزديک ديدند، و بعد فرشته آن را  ين ک درجاِت ا ق من رج طب د ساختماِن ب که خداون

اره به ق ان  ده ساخت، گروھی از آن ده بابل را برھم زد و بناکنندگاِن آن را در اطراِف جھان پراکن ن ع داً اي ساکن شدند، و بع د و در آن  کا رفتن ِی آمري
ه توسِط يکی از قبايل اسرائيل که آنان نيز به قاره د ب ه بودن ساِل  ِی آمريکا رفت ده شدند و در حدوِد  نه 590عقب ران ه کرا ين اسرائيليان ب الدی ا ھاِی مي

براِی نسل ود  شده ب بدو وحی  ند  ِط خداو ھاِی اقيانوس کبير رسيدند و آخرين پيغمبر ايشان که مورمون نام داشت، کتاِب مورِد بحث را که مستقيماً توس
ِی در ھمين کتاب آمده است که خوِد عيسی نيز پس از رستاخيز خويش به قاره. يادگار گذاشت ِی آمريکا را دوباره کشف خواھند کرد به ای که قاره آينده

 .آمريکا آمد تا پيام خود را به ساکناِن آمريکايی پيش از کريستف کلمب برساند
که در آن برخی از پژوھشگراِن تاريخ مذاھب اين نظر را مطرح کرده ه است،  ھام گرفت سالم ال اند که احتماالً جنبش مورمون از نظر مذھبی از آئين ا

 .ِی نوينی را بر اساس اين کتاب بنيان گذارد کند که جامعه فرستد و وی را مأمور می صورِت وحی به پيغمبرش می نيز خداوند کتابی را به
ه ]3[ اً از ترجم ِط  مطالبی که در کتاِب حاضر از تورات نقل شده، عين ه توس ق ک ھِد عتي اِب انجمن مسيحی چاپ و انتشار بين“ِی فارسی ع ی کت الملل

 .تجديِد چاپ شده، گرفته شده است 1980چاپ رسيده و در ساِل  در نيويورک به 1904در ساِل ” مقدس
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ه. شود اين نخستين باری است که در تورات نام اسرائيل برده می ]4[ خدا است ھمچنانکه کلم اروِی  تانی روي عبرِی باس ه در  ين کلم ل معنی ا ِی فنوئي
 .دھد معنی می” خدا را ديدم“

بر ِی خدايی خود نام اين پيغمبر را نمی گيرد با ھمه جالب است که خدا که با پيغمبرش کشتی می دين پيغم ه ب امی ک ه در ن لب است ک يز جا ن ن داند، و اي
 .شود که نام خداياِن اساطيرِی بابلی و کنعانی است خوانده می” ئيل“دھد خدا  می

ع بی داستاِن ايوب به ]5[ شرايطی مطي ه در ھر  ين جھت ک ه وی از ا چون و صورتی مشابِه تورات، در قرآن نيز روايت شده است، با اين برداشت ک
:ای براِی مسلمانان معرفی شود دھد انساِن نمونه را حتی در بدترين مصائب به خويش نمی ِی آن ِی پرسشی درباره چراِی خواسِت خداوند است و اجازه

اِی خويش را ِی ما ايوب را وقتی و ياد کن بنده“ ه پ يم ک که پروردگار خويش را خطاب کرد که شيطان مرا به رنج و عذاب واداشته است، و ما بدو گفت
بر آن بر زمين کوب و در آن دانش را و دو برا بدو خان ت، و  ھی ياف که پيش از آن جا آبی خنک براِی شستن پاھاِی خويش و براِی نوشيدن خوا چه را 

ال)43و  42ِی ص،  سوره(داشت بازگردانيديم تا نشانی از رحمِت ما بر او و تذکری براِی اھل خرد باشد  ه ب کرد ک تغاثه  نِد خود اس ، و ايوب به خداو
ترين رحمان ھستی، و ما نيز استدعاِی او را پذيرفتيم و درد و عذاب را از او دور دانم تو رحيم بر من روی آورده است، اما شکايتی ندارم زيرا که می

 ).84و  83انبيا، (” کرديم و خاندانش را دو برابر بارورتر ساختيم تا نشانی از رحمِت ما و تذکری براِی خدمتگزاراِن ما باشد
ورات از اسطوره ]6[ ه اين مطلِب ت ده است و ب ه ش ابلی گرفت رده می ھاِی ب نام ب ل  ه در آن از باب بابلی موضوع اسطوره. شود ھمين جھت است ک ِی 

ا داشتن ساخته شده بود حکايت می) و نه در بابل(النھرين  مشابھی را در مورِد برج بلندی که در قرِن ھفتم پيش از ميالد در جنوِب غربی بين ه ب کند ک
 .صورِت بابل درآمد خوانده شد که اين نام تدريجاً به) ِی خدا دروازه(شد و بعدھا باِب ايل  ھفت طبقه بلندترين بناِی جھان شناخته می

باال صورت تغيير يافته است که فرعوِن مصر از ھامان وزير خود می اين داستان در قرآن بدين ر آن  د ب خواھد براِی او برج بلندی بسازد که وی بتوان
ده برد در آن رود تا به آسمان برسد و ببيند که خدايی که موسی از او اسم می ه موسی آدم جا وجود دارد يا نه، ھرچند که عقي ن است ک ر اي خوِد او ب ِی 

 ).37و  36، مؤمن؛ 38قصص؛ (گويی است  دروغ
يرات  ھاِی اوگاريتی در بين اين سرود اقتباس از حماسه ]7[ ه بنواث ھه(النھرين است ک داِن ال تا فرزن ه) ِی اثير ه  نام دارد و ب ين الھ سر 72حکايِت آن ا پ

 .اند ھا زاده شده ملِت روِی زمين از آن 72داشته که 
ه ]8[ دا می“: در ھمين زمينه در انجيل آمده است ک د کالم خ رار می: گوي سنگی ق يد و از آن صخره در صھيون  ند لغز بر آن خواھ ردم  ه م ای دھم ک

 ).33ِی پائولوس رسول به روميان، باِب نھم،  رساله(” سازم که از روِی آن خواھند افتاد می
ده است  يز آم رآن ن رام می“و در ق ان ح ا خودم ه م ود توب ر خ ان از کف ه آن مردم يم ک ه باش ردم آن گرفت الِک م ه ھ ه تصميم ب ھری ک ر ش ر ھ کنيم ب

د اء، (” کنن ه)95انبي ا آي اط ب ه ، و در ارتب رآن ک ری از ق ه آن آن“: ھاِی ديگ ل ب م در مقاب ا ھ د و م گ زدن ا نيرن ه م ا ب ان ھ م و آن گ زدي ا نيرن ھ
خدا“: ، و)54آِل عمران، (” ھا مکر کرديم، و خدا بھترين مکاران است با ما مکر کردند و ما ھم با آن“: ، و)50غل، (” نفھميدند با خدا مکر کردند و 
ر“: کند که ، گلدتسيھر اين حديِث معروِف ترمذی را نقل می)30انفال، (” ھا مکر کرد، زيرا خدا از ھمه مکارتر است نيز با آن ھاِی پيامب ه دعا از جمل

، و نيز اين حديِث)272صحيح، جلِد دوم، ص (” خدايا، به من کمک کن ولی بر من کمک مکن، براِی من حيله بزن ولی بر من حيله نزن: اين بود که
شد، خودم را از: گفت خطاب می عمربن“: را که) 56جلِد سوم، ص (طبقات الشافعيه  يرون با وز از آن ب اِی ديگرم ھن اگر يک پايم در بھشت و يک پ

 .”يابم مکر خدا در امان نمی
 .صورِت يکی از القاِب يھوه از آن ياد شده است معنی خداِی جنگ و جنگجو را دارد بار در تورات به 282اين کلمه که  ]9[
ند(تواند او  ای نمی ھيچ ديده“در قرآن در ھمين باره آمده است که  ]10[ ند ھمه) خداو د، ولی خداو دگان را می را ببين د ِی دي ام، (” بين ن). 100انع با اي

ره)14قمر، (، چشم خدا )64مائده، (ھا به دسِت خدا  وجود در قرآن نيز مواردی وجود دارد که در آن خدا  ، چھ ره، (ِی  خود) 115بق عرش  دا در  و خ
به. اشاره شده است) 5طه، (در مياِن مالئک  د کشمکش اين اشاراِت روشن به جن يان از ِی جسمانی خداون اِن مالک سياری را در اسالم مي کرِی ب ھاِی ف

 .سو و حنبليان و کراميه و ظاھريان از سوِی ديگر برانگيخته بود يک
د در) خصوص در اسپانياِی مسلمان نفوِذ بسيار يافت گذار آن ابوداوود اصفھانی بود و به که بنيان(ِی اسالمی معروِف ظاھريه  فرقه معتقد بود که خداون

خيزد ھيکل برمی چه از زين شتر در زير سواری قوی عرش خانه دارد که بر دوش مالئک است و ھر وقت که حرکت کند، از عرش صدايی شبيِه آن
سپيد می ِی مرِد سالخورده ِی خدا به چھره بعضی عقيده دارند که چھره. رسد گوش می به ياه و  ه ای با موِی س ند و برخی ب ره ما ِی عکس او را داراِی چھ

خدا آن. پای دارد دانند که نعلينی طالئی به رو می جوانی ساده و خوش وح  اِن ن ه پس از طوف شده است ک د گفته  ه درِد چشم مبتال ش ه ب در گريست ک .ق
د به يادتش رفتن ه ع نيز آن. طوريکه مالئک ب دان و موقعی ديگر  ه دن د ک در خندي شد  ق ودار  سيايش نم ته(ھاِی آ شيع و تصوف، نوش شم معروف ت ِی ھا

ه ينی، ترجم ريه الحس ارف، نش اِد پژوھش ِی سيدمحمدصادق ع ھد  ِی بني دس رضوی، مش تاِن ق اِی آس ته1369ھ بر، نوش اِب هللا اک ل از کت ر ، نق ِی دکت
 ).171روشنگر، ص 

تاِب خويش ِی اسرائيل را فرستادگاِن کاذِب يھوه اعالم می اين ارمياِی نبی که به نمايندگی خداوند انبياِی گذشته ]11[ خودش را در ک شخص  بالً  د، ق کن
 :ِی او بسته شده باشد پيغمبر بوده است که نطفه کند که حتی پيش از آن داند، بلکه تاکيد می ِی يھوه می نه تنھا فرستاده

ناختم و در ھمان پس کالم خداوند بر من نازل شده گفت قبل از آن... “ را ش دم ت صورت بن مادرت  نبی امت که ترا در شکم  مودم و  ديس ن ترا تق ا  ھا ج
 ).5و  4کتاِب ارمياِء نبی، باِب اول، (” قرار دادم

که اشاره بدين نوشته ]12[ تورات  اری ھستم“: ِی  داِی تندرستی و بيم داِی صلح و جنگ، خ تاريکی، خ نايی و  خداِی روش ه  م ک ه. من ھر کسی را ک
خواھم رحمت می بخواھم می که ب د. آورم بخشم و بر ھر کس  با من مخاصمت نماي ه  ر کسی ک ه کوزه. وای ب وزه ب را گر می مگر ک ه چرا م د ک گوي

 ).7و کتاِب اشعياء، باِب چھل و پنجم،  19سفر خروج، باِب سی و سوم، (” گويد چه زائيدی؟ طور ساختی، يا کسی به زن می اين
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ده است ]13[ قل ش اً از او ن ه غالب ه ک رار گرفت ير معروفی ق ريمن کالرک در تعب ستناِد ف له و“: اين آيات مورِد ا يد در زلز د را معموالً با داِی محم خ
 .”طوفان و آتش جستجو کرد

ه است ]14[ ه گرفت ورات و انجيل ماي بران از ت به پيغم راِی کمک  اِب دوم سموئيل . موضوع فرستاده شدِن مالئک ب اِب) 24باِب پنجم، (در کت و کت
شود که اگر صورتی مبھم نقل شده است، ولی در انجيل صريحاً از قوِل عيسی گفته می اين رويداد به) 10 -8و باِب يازدھم،  4 -2باِب پنجم، (مکابيان 

). 53متی، باِب بيست و ششم، (تواند از خدا بخواھد که دوازده فوج از مالئکه را به يارِی او بفرستد خواسته باشد می
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 مرگِ خدا
 

 
 

 .سوئد /، مکان نگارش لِمھام2008ی  زمان نگارش فوريه
 

Hier sitz ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genießen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!

J. W. Goethe, Prometheus 1774

 
 ھا، بخشم به انسان ام، ِشکل می اينک اينجا، من نشسته
 نقشی از نقِش خودم

 دانم جنسی از تباِر من، که می
 خنده ُو گريه،

 اش ھست، يا لّذت ُو شادی، درتَوان
 کردن پشت
 !تو، ھمچو من به

 1774گوته، پروِمتِئوس . و.ی
 
 

 .اش بودم ’خواننده‘ی اين داستان بود و من، که ’نويسنده‘او، که : گذاشته بوديم، ھمديگر را ببينيم بار بود، که قرار آخرين

يانوِس اطلس از و با نای اق تيم ـ  اينکه به پھ صله داش َم فا ال »  او«ھ شھرکی نزديک مونرئ ستان ) Montréal(در  سرمای زم در آپارتمانی 2003در 
نوشت؛ من در بود و با حوصله می خانه بود، نشسته آشپز’ کمی‘ای نيز  و در گوشه... ای کناِر ميِز وسِط اطاِق نشيمن، که اطاِق خواب، اطاِق کار اجاره

دت  خانه ی ِدنجی در کتاب شد، گوشه برليِن شرقی، که البتّه ديگر بلوِک شرق حساب نمی ھايم را ھا و کتاب رونوشت) Humboldt(ی دانشگاه ھومبول
ا ھر می جمع ردم، ت ه ک رار مالقات چ ه ق ان در يک عتيقه ِزودتر ب ی در  م ان اونترـ"فروش ِک)Straße Unter-den-Linden" ( لينِدنـ  ِدن خياب ، نزدي

 .بِِرَسم) Brandeburger Tor(ی برانِدنبورگ  دروازه

رلين ’ فروريختن‘ام انداختم، که بَعد از  ی روسی نگاھی به ساعِت کھنه وِد آلمانی(ديوار ِب يک سرباِز روس) Fall der Mauerھا  به اصطالح خ از 
د می آب‘چه داشتند  از ترِک آلمان، ھر ھنگام سربازاِن روس، پيش آن بودم ـ در خريده ا ’ کردن ر‘تا ب يِب پُ ـ و پيش به’ ج د  ه برگردن ه آن از خان ن جمل که اي
رارم آمد که احتماالً دير می  دستم بخورد، حساب تر شود و بيشتر َدرھَم ِگِره طوالنی خرين می. رسم سِر ق ن آ که اي تم،  با  دانس يداِر من  د»  او« د بود، خواھ

ده»  او«حّد ـ مشغول  از ی کافی ـ شايد ھم بيش اندازه شد، ذھنم به بايد تمام می»  اين موضوع« رای آخرين می. بود ش تم ب با  خواس نم»  او«بار  :صحبت ک
ا ’ ناگزير‘آدم "گفت  می) Jacques Derrida(ِدرريدا  د  شروع می’ آوردن ياد به‘ھمه چيز را ب ين ... کن انون«ا انون‘نه (»  ق که ’ يک ق انون«بل )»ق
 ."است

ھای سرد مونرئال ، وسط شھر بِرلين ـ يک لحظه ياِد زمستان 2006  َزَدم، خيابان شلوغ بود، عصر يک روز داغ تابستانی سال خانه که بيرون از کتاب
ه. کردم ھايم را تُند قدم... کردند می گشتند و پول خرج ھا ِول می شد در خيابان آن روزھا مردم وضِع جيبشان بھتر بود و عصر که می. افتادم ی راه به نيم

سام واثقی
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شتم ياِد ژاک ِدرريدا افتاده  آوردم، چرا به’ ياد به‘ناگھان . ريختم رسيدم، پيراھنم ديگر خيس شده بود و حسابی عرق می که  :بودم، من دائم با او ُمشکل دا
م  جا با حرف ھميشه و ھر ه ذھن جاوز‘ھايش ب با  چيز ھمه’ ناگزير‘آدم "،  کرد می’ ت ين ... کند  می شروع’ آوردن ياد به‘را  انون«ا ا،." است»  ق من، اّم

اند  پايان می به’ کردن فراموش‘چيز را با  ھمه’ ناگزير‘آدم "خود بقبوالنم که  خواستم به که می کنم، چرا خواستم فراموش می ين ... رس انون«ا !"است»  ق
ّی : ژاک ِدرريدا حق داشت"... بودم  نَفَس افتاده دويَدم و به نَفَس ديگر کمابيش می..."  بود که مشکلم، اّما، اين با »  کردن فراموش«حت اد«ھم  »آوردن بي

 ."کنيم  راحتی فراموش شود، که بتوانيم به شود و اين مانِع آن می می شروع

له فروشی را که باز َدِر عتيقه صدا َدر کردم، زنگو ه  االی َدر ب رِد بُلند ھای ب د و َم د و الَغر آمدن اِن ميز ق ندامی از مي ِرِت وُ  ھا و ھزار ِخرت ھا، صندلی ا پ
،)’بيضوی‘نه (’ ای بيضی‘ی اقليدسی،  بود تا ھندسه) bohème(ی بوھَم  العاّده منظّمی، که بيشتر تابع ھندسه ِی خارق ’نظمی بی‘ی ديگر، که با  عتيقه

ِدل خانواده. ، پيدايَش شد)fractal(»  ای واره شکسته«يا ’ ای ھذلولی‘ قای مان ه)Madnelbrot(برُوت  ی آ رلين عتيق شھِر بِ ن  ّد در ھمي اندرَج فروش ، َجدِّ
ن ُو برُوت با زن از جنگ ھم، آقای مانِدل بعد. بودند برده ھای َجنگ که جمِع خانواده به آمريکا و بعد به اسرائيل پناه اند، البته بجز در سال بوده بچه به بِرلي

رليِن غربی راه برگشت و يک عتيقه نداخت فروشی در بِ ته. ا د از . بود کارش خوب گرف روريختنِ ‘بع نيز اين’ ف وار  فروشی را در شرِق يکی عتيقه دي
ين عتيقه انداخته راه) نه برليِن شرقی(برلين  ه ب بود دوستان نشانی بود، ک بری  سيار معت ا. ِی ب ا ب ه دوستانه اّم م و دستش را ک متَش رفت به َس دی  با لبخن

 .لَنگيد کمی می. گرمی در دو دستم فُِشرَدم آورده بود به سوِی من بيرون فروتنی از جيب شلوارش به
 )."משוגעת(ِدر ِمشوگَگه . ، ِدر ايرانِر’ايک بينس‘. برُوت ِھر مانِدل  )שלום(شالُم"
 ).משוגעת(ِی خودمان، ِمشوگَگه  من ھستم، ايرانی. برُوت آقای مانِدل) שלום(شالُم (

Schalom (שלום) Herr Mandelbrot, … ick bins, der Iraner. Der Meshugga (משוגעת). 

.( 

ان دی زد و ھم تش را  لبخن ِت راس ه دس تِ  به‘طور ک تی’ دس ت آرزوی دوس پرده ِی دس ن س ه ھای م ری ک ل پَِس را مث ش م ازوی چپ ت و ب ا دس بود، ب
 .گرفت آغوش باشد در’ پسرش‘توانست  می

 ..."وی ِگھت اِس دير َمين ليــبِر؟. شاللُــــــــــم، ميشــّــــــوگگه"
 ...چطوری عزيِز من؟. شاللُــــــــــم، ميشــّــــــوگگه(

Schallooom Mischuuugge. Wie geht es Dir mein Lieber?... 
)

صِل  دانست، مرا يک برُوت، که دليل آمدنم را می سالمتی ، آقای مانِدل بَعد از چاق ِر ا قدم آنطرف: ’مطلب‘راست بُرد َس ند  وِر زرد چراِغ چ تر زير ن
ه ابوت توتان کھن ار از ت ه اِِ◌نگ التی ک ا ح ود، ب زان ب ازه آوي ِد مغ قِف بلن ه از َس امُون  ای، ک رداری می پرده)   ( خ ه ب د، پارچ ِل کن ی َمخَم
ِر َجالی مخمل پديدار ای، که کمی بزرگ ی چوبی زد و جعبه رنگی را کنار اَناری ود، از زي يپ ب د تر از يک دستگاه تا ا!) ...  Voilà!" (وواال: "ش و ب

 .ھا را ندارد اين حرف ی توجيه، عذرخواھی و از است و حوصله  شلوغ دانستم سرش می: زد’غيبش‘بازی رفت و  چرخشی ماھرنه مثل شعبده

 .پس من مانَدم ُو جعبه

ردم چشمم تر روی ميز يک فالسک قھوه به طرف چند قدم آن ھوه ک ُراز ق تم و پ جان بزرگی برداش که : خورد، فن ود،  ن لحظه ب د  پيدايَش»  او«درھمي :ش
.دست داشت فنجانی بزرگ و ھنوز پُر از قھوه در. سمِتِ◌ راست) Art Deco(ِدکُو  )ت(ھای قرن ِھجَدِه پشِت ميز و ويتريِن بلند و پھِن آر ازمياِن مبل

يار می’ تر باال‘را از من  را ـ به عنوان کسی که خود»  او«زده، که  َسر َمن کرد، انگار خطائی از می من خيره نگاه ساکت و صامت طوری به دانست ـ بس
سته’ منـ  جانبِ ـ  ازـ  رنجش‘تا به ’ باشد، مرا بخشيده بود که از من رنجيده آن از پيش‘و البتّه . باشد  رنجانده ال را شاي ين احتم خود ھيچ احتمالی نبخشد ـ ا ی 
 .ببينند و درک کنند» او«ديِد خوِد  فقط از  َو کننده باشد و ديگران او را فقط خواست ھميشه تعيين می» او«. دانست نمی

چه در چه فکرمی دانست،  پيشتر از من می’ حرکت‘ھميشه، مثل يک بازيُکِن ماھِر شطرنج، چند : بود دانستم از چه رنجيده می ھر چه: دارم نظر کنم و 
تر بگويم  می’ بياد‘آوردم با او  ياد می به من  پيش»  او«آوردم ـ يا بھ اد‘از  ايد : بود ـ آورده’ بي ه»  او«ش که ھم اد‘چيز را  بود  ا  ام می’بي نِع... آورد ي ما

 .دانست، که مصّمم بودم، اين آخرين ديدارمان باشد می: چه رنجيده بود دانستم از می. شد  من می ِفراموشی

يز فنجاِن قھوه... ای جرعه. شد زبانم تلخ. قھوه رفت لَبَم به. آورم روِی خوَدم نمی باشد، من ھم به’ نرنجيده‘خواھد  حاال که می: به خود گفتم اش را روِی م
که می سوراخ گذاشت و با چشمانی  را  تند ذھن م ر (؟ )Enigma(است  ھمان اِنيگما: "من، گفت به کنند، خيره  خواس ه ب ظاھراً"  نه؟) »ھمان«با تکي

ديل آن پيغام  ی  وسيله ِی ّسوم به ی دستگاھی که ارتش امپراتوری نمونه( آمد که ھمان اِنيگما باشد  می نظر به به َرمزی تب به می ھا را  اِدر  ن ق ه متفقي کرد ک
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در ، ھمان اِنيگما که در پانزده)شکستِن آن نبودند ا پ الگی در سفری ب ن  س به مونِش ا وقت ـ آن) مونيخ: به فرانسفارسی München(ومادرم  ھا ھنوز ب
می می ومادرم در شھِر کوچکی در شمال ايران بَِسر پدر ان  ه آلم ه برديم و ھر سال براِی ديدِن دوستان ب اينريش  رفتيم ـ در خان قای ھ ،)Heinrich(ی آ

ر در رفتيم تا از تَه آن َور می ی يکی از دوستانمان بود، با که ھمسايه اوريم ُوتوی کارش َس ضعيف. بي که چشمانش ديگر  اينريش،  قای ھ من می آ ا  ديد، ب
ده ت ش ابی دوس ه او از نازی. بود حس ای ب ا  قول آلمانی ھ اعتِ ‘ھ ه آن) Nazis erster Stunde(’ اّول س ود، ک ان با طور ب ودش برايم ه خ ار ک افتخ

ی واِرد اِس می تعريف رد، در دوراِن نوجوان ِف  SA(آ   ک ِش  Sturmabteilungمخفّ ورش‘بخ ا به)  ’ي دھا ب ده، بع زِب اِن کار روی ش دِن ح (  پِ  آ دِ  اِس آم
NSDAP  ِف ان   سوسياليستیـ  حزِب ملّی Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteiمخفّ يفته)کارگری آلم بر‘ی  ، ش Der(’ رھ

Führer(اس.، به قوای اس) .SS  مخفِّفSchutzstaffel der NSDAP دفاع(پيوسته بود و با شروع جنگ از آنجا به بخش آبِوھِر )  پِ  آ دِ  اِس ِسپَِر اِن
Abwehr ( ِوھرماخت)ارتِش امپراتوری ّسومWehrmacht ( بود شده منتقل. 

ه نمی از تشکيالِت ارتِش امپراتوری ّسوم چيزی َسَرم زمان  من آن ا در مجلّ نده شد، اّم اِت ارتش را ای خوا ّت و اطالع سئوليِّت امني ين بخش م که ا بودم 
رگِ . داشت عھده به يا م سليم  ا ت که ت م،  بران‘ھاينريش ھ ر‘‘يا ’ رھ يانِ ‘و ’ ان’ َس ايينی’ پا ِت پ شت، ھميشه باافتخار از جنگ، پُس  در بخِش آبِوھر دا

او را... ی ُکلِّ بخش آبِوھر بود و يک بار از دور ه کرد، که فرماند می تعريف) Konteradmiral Wilhelm Canaris(کونتِرآدميرال ويلِھلم کاناريس 
ده رلين دي ا. بود در بِ ا ب ه م م ک ا ھ ی آن َور و آن اِنيگم اينريش نداشت رفتيم در م اِر ھ ه ک ع ربطی ب اينريش آن: واق ش ھ يدِن روس از سر را پي ا در رس ھ

س وُ  ھَرج ارِت پ رِج غ رلين الی سنگ َم اراِن بِ ه از بمب دا ُوکلوخ ويران ه ھا پي رای . بود بُرده يغما کرده و ب ر،  ب وز ھيتل ه ) Hitler(او ھن ب ب بر‘ملقّ ،’رھ
 . گشت خواھد روزی برای نجات آلمان و جھان باز’ رھبر‘بود و معتقد بود  نَُمرده

دِن کتاب وُ  ما درآن سنّ  شِق خوان نی عا اِل نوجوا رای خود  س ِی تخيالت او ب وديم، و در نف سفه ب اريخی و فل ِزِ ‘ھای ت البی دست’ ت که ُوپا کرده ج بوديم، 
برِد اسطوره) Germania(بازگشِت گرمانيا  بی»  مرگِ«ِی ھيتلر  خودکشی"آن  بنابر ان يک ن ه در پاي ر‘دسِت خود  ای سرانجام خود را به بود، ک َس
 ).خنديد» او«...". (’زد

ن  ای اي ز‘مبن ه به’تِ ا کودکان ه ي ورِد اّول اَبلَھان ه در برخ يد، در واژه می نظر ، ک رار رس وز‘آميز  ای اس ود) codified(’ َمرم ده ب فال«در : ش (»  آِس
Acéphale ی يونانی آِکفالُس از ريشهakephalos (  َسر ای بی واره انسان«يعنی«: 

وز حزِب اِن1936در سال  ه ھن مان  پِ  آ دِ  اِس ، ک درِت خود در آل ِم ق اِل گسترش و تحکي ود و   درح راِم رھبرييت‘ب ا ’ م ِع رھبرييت‘ي ِر’ َمرج چون َس
ـ چرا) Medusa(ھزارماِر مدوزائی  تم ـ’دوچھره‘به ) Janus(که من يانوسی  بر تِن کشوری، که ميھن من ھم بود  ھن ھس يد، ُژرژ ، می ی دو مي بال

ه)1897ـ1962(شناس فرانسوی  ، جامعه)Georges Bataille(باتای  ا ای مخفی را بنيان  ، جامع ام  گذاشت، ب فال« ن ن جمع از. »آِس ه اعضای اي جمل
تثنائی بُرزيُن : اس دان  (]1[ُژرژآم ر کلُسُووسکی ) Georges Ambrosinoفيزيک اش Pierre Klossowski(پييِ ترجم و نقّ نده، م )فيلسوف، نويس

اش و مجسمه André Masson( ، آندره ماسُون )ی آمريکائی نويسنده Patrick Waldberg(پاتريک والدبِرگ  د، بگذريم از) ساز فرانسوی نقّ بودن
 .بودند’ مخفی‘عضو اين جمع ’ احتماالً ‘ليسِت بلنِد نويسندگان و ھنرمندانی که

رَمرِز«  در کتاب جالب خود ) Roger Caillois (]2[يوآ  که روِژ َکی طور ـ که ھمان) esoteric(آئينی ـ  ، مانند ديگر جوامِع پنھان»آِسفال«ی  جامعه َس
نک ) The Edge of Surealism(»  سورئاليزم ودين فرا يرايش کل مار  دھد، در دوره می شرح) Claudine Frank(به و سيار) Weimar(ی َوي ب
 .شد جمله ھنگام پذيرفتن عضو جديدی اجراء می  ، آيين و تشريفاِت خاصِّ خودش را داشت، که ازـ  رواج داشتند

ه با’بود‘بود ـ اين  خوردند يا ناھارشان بايد گوشِت اسب می ، که روزھا شراب نمی’نبود‘ـ اين »  آِسفال«ترين آييِن   يکی از مھمّ  بر ھژمونی ، ک ه  ِی تکي
لوئی شانزدھم’ َزدنِ  َسر‘ی ھر سال به مناسبت يادبوِد  ژانويه 21ِی قدرت، در  ’نگونیـ  َسر‘يا ’ شدن َسر بی‘يا ’ َسرزدن‘و نماد »  آِسفال«ِی ’  گانی واژه‘

ی  داشت، که ھمه آئی مفھومی بنيادی ِگرِدھم واين. آمدند می  ھَم شادمانی ِگردِ  به) Place De La Concordeپالس دو ال ُکنُکرد (در ميدان ُکنُکرِد پاريس 
 .شد  می ی اعضاء تصديق و تأييد  طرف ھمه رسماً و علناً اعالم و از» مرگِ خدا«ِی پُرتشريفات  آئی دراين ِگرِدھَم: آن معتقد بودند اعضاء به

 بود، اّما از آنجاکه خواھر نيچه اعالم کرده’ بار اّولين‘پيش برای  قرن را نيم»  مرگِ خدا«فيلسوف آلمانی بود، که ) Nitzsche(و ناگفته نماند اين نيچه 
ی ھا در دوره بود، نازی ازدواج کرده) Bernhard Förster(َعيار بناِم بِرنھارد فورستِر  تمام) Antisemitِسميت  آنتی(يھوِد  با يک ضدّ  1885درسال 

شمند و فيلسوِف ملّی را بی برده و او گروگان وَرسِم نيچه را به ازآن ـ اسم ھا پس َويمار ـ و نيز سال ياليزم ناسيونال(سوسياليزم ـ  شرمانه به عنواِن اندي سوس
Nationalsocialism (ه ه قبيل ود، عرضه ب ان ب ه تابِِعش ه ضّديھودييت، صورتی در. کردند می ای ک ودرا نسبت ب ديِد خ اً ضديّت ش ا علن ه بارھ که نيچ

 . بود کرده قاطعاً بيان) Racismراسيزم (و نژادگرائی ) Nationalismناسيوناليزم (گرائی  ملّی

واقعيِت زندگی زير‘زدم و ھنوز قادر به َدرِک  می ِی نوجوانی پَرسه ی آقای ھاينريش، ھنوز در ذھنيّتی خاصِّ روشنفکری زمان در مونيخ، در خانه آن
ده به(گذشت، تا در گريِز از ايران و ايرانييت  ساِل ديگر بايد می پانزده. نبودم»  آِسفال«ی آن با مفھوِم عميِق  و رابطه’ ی فاشيزم سلطه ی عنوان يک پدي

 :چيست» آِسفال«و ادبياِت » آِسفال«، ھنِر»آِسفال«ی  دريابم، که فلسفه) تاريخیـ  اجتماعی
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دا« رگِ خ ه »م رگِ «، ک الق‘م بر«است، »  ’خ رگِ رھ بر«است، »  م رگِ رھ نی»م دا«ِی  اِن زمي الق«، »خ رگِ خ نی»م دا«  یِ  اِن زمي رگِ«، »خ م
 ...»’مرگِ خالقيِّت بشر‘مرگِ «، »’بشر خالقِ ‘

 :َزبان بودم ھم و ِدل ھم» آِسفال«اين يک نکته با باتای، کلُوُسوسکی و ديگر پناھجوياِن مکتِب  حّد اقّل در
ت’ جسارتِ ‘يا ’ گستاخی‘، ’جرأت‘، ھنوز به (!)نيست»  ھنرمند«پَروا دارد،   و  پَرھيز’ زدن  َسر‘يا از ’ نََزده   َسر‘که ’ بودن ِی ھُنَرمند ُمدعی‘ خالقيّ

ھنر نرسيده مرحله و به ]3[دست نيافته  الِق  خود . ی بلوِغ شخصيّت و طراز خ ھا  ه تن د«او ن ه درِک »  ھنرمن قادر ب عنوان يک  به»  ھنر«نيست بلکه 
،’ بزرگ‘، يک ’ پدر‘يک : است»  َسر«ھُنر، ذاتاً در جستجوی نمودھای مترادف با يِک ’ مجھولِ ـ  اوـ   برای‘ی  نيز نيست و در حيطه»  آِسفال«ی  پديده
تاد‘يک  ا‘‘، يک ’َوحی‘، يک ’صدا‘، يک ’اس ره’م ه‘‘،، يک ’ِی نک ره’ھم ا يک ’ ِی نک ع‘ي يفتگی’ َمرَج ا خودش يفتگی ي رای ارضاء ش ...اش ب

’رھبرِ ‘دليل بود، که  ھمين  کنم، به گمان می: ی يکتا»خدا«از ) clone(است، نوعی کلُن »  رھبر«ی  تنھا تناسخی از ريشه’ زند َسر نمی‘ھنرمندی، که 
شود آرزوی َجوانی امپراتوری رايش سّوم ھرگز نتوانست به ام پَرسه. اش برسد و نقّاش  ا تم د، او ب ری مان ّت ھُنَ وِل خالقي ات، معل نر و ادبي ھايش در ھ

نر ُمنحطّ ’َسر‘ی، َسرانجام ’رھبر‘. ئی يکتا»خدا«از ) clone(نوعی کلُن  )Entartete Kunst(نگون، که ھُنَری را که از سلّول او کلُن نشده بود، ھ
معلوِل خالقيِّت ھنری(!!) ’ گويی شعرـ‘ی در  ا ھای ناشيانه  ايران، با پرسه’ انقالبِ ‘اصطالح  به’ رھبرِ ‘ دليل بود، که  ھمين کنم، به و گمان می. ناميد می

 .است است، فانی ُمرَدنی» ھنرمند«ِ◌ ذھن و تفکِر ’ دست‘زيِر » خدا«: »ُمرد«، زيست و »هللا آيت«ی يکتا، يعنی »خدا«و به عنوان يک کلُن از 

ان اری، ھم ن عتيقه ب ه در اي ته ِی کم فروشی طور ک ور نشس ه نظر ن اينريش ب ای ھ تگاه آق دِل دس مان ُم ه درست ھ ن دستگاه ک ه اي يد، می بوديم و او ب رس
ناِرھم پھن ام در بود، کاغذھا را از کيف کوچک چرمی شده خيره ب ک ت،. ھايت را دوست دارم نوشته. "کردم آوردم و روی ميز مرتّ يت واقعيّ در کارھا

ندگی ان، مکان، مرگ، ز َم چيز َدر ھمه... رؤيا، زم با لحنی ." شود می  ذوب ھ رد و سپس  ه’ مصنوعی‘سکوتی ک ه"  داد ادام و از کلمات و جمل ھای ت
رد و..." ’َدريده ‘... است، نوعی شيفتگی يا عشقی ی آزاد اّما اين پيروی نوعی رابطه. کنند َمَگر خودت چيز پيروی نمی کس و ھيچ ھيچ فتی ک صدايش اُ

و"...ی لب ادامه داد  با لبخندی گوشه تِن ت طِن م تو و ب ن  اره  احساس ای دانم چرا لحظه نمی." بي خودش حرف کردم در ب باره می ِی  نه در  د و  من زن ِی 
نده به بی ھای گوناگونْ  ھا و اليه محتوای متن در جداره"... ه انتھاِی ذھن و تََصّوِر خواننده و در ھر خوان ھميشه از. چشمانش برقی زد..." ای ديگر گون

تم دادم و بسيار احترام می می عالقه گوش کسی بود که به نقد و نظرش با بردم،  می صحبتش لّذت شتر احساس می. گذاش ون بيشتر و بي ا اکن ه امّ کردم، ک
يائی می نوشته. "...کند می را تشويق ـ خودش!) ؟(ـ يک ُگمنام ’ کسی‘ی  گويد و از ترِس غلبه از خودش می»  او« ِخ دن شوند، ھای تو درذھن خواننده مس

رزی نمی ه م د ک راق نمی می. شناس ی، اغ ته... کنم دان ی نوش و ھژمون ی ِی واژه ھای ت ا و ِھژمون وانش است ھ ا خ تی ب ورد. ِی نويسش در آش ن م در اي
 ..."با جنسيّت و قدرت... ھژمونی ھُنر در آشتی با دانش،... و غيره... ام کرده ھا فکر وقت خيلی

ه. ميز گذاشتم ھای ديگر روی خورده از جيب بََغلَم درآوردم و بين کاغذ کاغِذ زرِد کھنه و تا دو َوَرق قت نگاھی ب ه با د شروع ب داختم و  ن دو ورق ان  مت
ِدل: آن شدم) entziffern(تسيفِرِن ـ  اِنت’ انيگمائی‘ھاِی  اصطالح آلمانی تعبير رمز يا به باره سر در ھمين حين بود، که آقای مان يدا کلّهـ  وـ  برُوت دو اش پ

تن! داس براوخست دو آوخ نُخ"دست  چرمی در  شد با کتابی کھنه و جلد يتر آربَي يش موس َو واس. ا ند روف ميش ِون دو اِت وتليش او ر ِگم ماخ اس دي
 ."براوخست

 .من بايد به کارھايم برسم، راحت باش، چيزی الزم داشتی، صدايم کن! اين را ھم الزم داری(

Das brauchst Du auch noch! Ich muss weiter arbeiten. Mach es Dir gemütlich und ruf mich wenn Du etwas brauchst.
( 

ه در سال ) Die fröhliche Wissenschaft(◌ِ »   شادان ِحکمت«ای از ويرايش دّوم  جلِد چرمی نمونه اين کتاِب خوش ود ک ده 1887نيچه ب منتشر ش
زم  بی. خودش بود": la gaya scienza"نگاھی َسرَسری به زير تيتر انداختم . بود ـ) Aphorism(وقفه رفتم سراغ کتاِب سّوم سخناِن حکيمانه ـ آفُري

 :کند اعالم می’ »مرگِ خدا«از » پريشان‘انساِن «را از زبان » مرگِ خدا«، که نيچه در آن 125ی  شماره

دان شھر  ه کرد ظھِر روِز روشن فانوسی روشن از ايد، که پيش ـ داستاِن آن انساِن پريشان را نشنيده. ـ انساِن پريشان 125 بود و در مي
ی اد م دا می: "زد  ُمدام فري ِی خ دا می! گردم من پِ ِی خ قاد  ـ و چون در!" گردم من پِ دا اعت به خ ه  د، ک سياری بودن ِع ب آن اطراف جم

ايم يا"، "کرده؟ ھا راھَش را ُگم مثِل بچه"، "شده؟ ُگم"پرسيدند . ی آنان شد نداشتند، رفتار او باعث خنده ا  اينکه خودش را ق کرده؟ از م
ه می ته؟ تَرَسد؟ سواِر کشتی شده؟ ب اجرت رف د و می می ـ و ھمينطور داد"   مھ د زدن د. خنديدن ّت َجھي ان جمعي ه مي شان ب ساِن پري با . ان
می"زد  فرياد می"  خدا کجا رفته؟. "َدريد ھای تيزش گوئی جماعت را می نگاه ه برايتان تعريف  جا رفت تيم! کنم، ک ما و  ما ُکش ـ ش اش 
 داد،  دستمان ی آخر بنوشيم؟ چه کسی اَبر به ھا را تا قطره کار را کرديم؟ چطور توانستيم دريا اّما چطور اين! ما ھمه ُمشتی قاتِليم! من

ا که خطّ اُفُق را پاک يد رھ ن را از زنجير خورش قتی زمي به کنيم؟ چه کرديم، و ه کجا می کرديم؟ حاال  ما؟  کجا می َرَود؟ حاال ب رويم، 
پايينی وجود دارد؟  ھمه جلو، به پھلو، به عقب، به کنيم؟ پيوسته، به ھا؟ آيا سقوط نمی ِی خورشيد بِدور از تَمامی ا  اال ي گر ب يا دي طرف؟ آ
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می بی’ یِ  ھيچی‘آيا اينطور نيست که در  ا ن ر م ی ب شب نمی نھايتی َسرَگردانيم؟ مگر اين فضای تُھ ا  ردتَر نشده؟ آي يا َس يد و  وزد؟ آ آ
يد فانوس  نمی زپيش شب از پی شب ا بيش صدای گورَکن شود؟ مگر نبا وز سرُو ا ھن يم؟ آي يش از ظھر روشن کن گر پ ھا را  ھا را دي
ا او را ! است خدا مرده! َگنَدند کنيد؟ ـ خدايان ھم می نمی َجَسدش را حس’ گنديدنِ ‘کنند؟ آيا ھنوز بوی  می شنويم، که خدا را َدفن نمی و م
ّدس خاطِر ما، که قاتل ِتسليت! قتل رسانديم به د تريِن قاتالنيم، چيست؟ مق ن  ترين و قدرتمن ما از خون رفت ـ اي ارِد  ر ک ان زي تريِن جھ

يا  شد؟ کدام آييِن بخشش و کدام نمايش توان پاک ُشست؟ به کدام آب می ھای ما خواھد کسی از دست خون را چه دا  ھای مقّدس را بايد پي
ا او  ِی ما نبود؟ آيا نبايد خود ھر کار، که شد، خارج از توانائی ابداع کنيم؟ آيا َعِظَمِت اين يک خدا شويم، تا الاقّل در حّد روبرو شدن ب

کار انجام آيد، از می از ما بدنيا که پس تر انجام نشده ـ و ھرآنکس ھرگز از اين کار، کاری بزرگ. باشيم ن  که اي به تاريخی  آنرو  ده،  ش
شد و نگاھی به جماعت انداخت، که  در اينجا انساِن پريشان َدمی خاموش." ِی تاريخی که گذشت، تعلق خواھد گرفت واالتر از تمامی
ه حرف تند و ساکت و بُھت گوش ب ا نگاه ھايش داش ه زده ب ده ھای غريب ب يره ش فانوس. بودند او خ ه باالخره  داخت،  اش را ب زمين ان

ده آن من زودتر از. "شکست و خورد شد د، آم ه داد ." ام که باي يده"و ادام وز فرانرس من ھن اِن  ه. زم ين واقع وز در  ا تناک ھن ی وحش
ه راه ردم راه نيافت ھوِش م رق زمان می. است، در سفر ـ ھنوز به گوش و  تارگان زمان می َرعد َو بَ وِر س ند، ن ی  طلب ھر َعَمل د،  طلب

ان می ی پس زم د، حتّ ه از طلب ه ب ود وقوع می آنک نيده ش ده و ش ه دي ا اينک دد، ت ان دور. پيون وز از آن ل ھن ن عم ر از  و اي ت، دورت اس
شده خود مرتکب  ن عمل را  که اي ان مردم تعريف می." اند ستارگان، آنان،  ساِن پريشان ھم ه ان د، ک ا کنن ه کليس ّددی  روز ب ھای متع

ه می و بيرونش که می. خواند را می) Requiem aeternam deo(يافته و ِرکوييِِم اِتِرنام ِدئُو  راه د و مقصودش را ک يدند،  رانَدن پرس
 ]4[" ھای خدا؟ نَه گورھا و َمقبَِره ھا؟ اگر اند اين کليسا چيست: "گفت تنھا می

125 - Der tolle Mensch. - Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage 
eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: "ich suche Gott! Ich suche Gott!" 

- Da dort gerade Viele von Denen zusammen standen, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein 
grosses Gelächter. Ist er denn verloren gegangen? sagte der Eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind? 
sagte der Andere. Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen? 
ausgewandert? - so schrieen und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie 
und durchbohrte sie mit seinen Blicken. "Wohin ist Gott? rief er, ich will es euch sagen! Wir haben 
ihn getödtet, - ihr und ich! Wir Alle sind seine Mörder! Aber wie haben wir diess gemacht? Wie 
vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont 
wegzuwischen? Was thaten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie 
sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und 
rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir 
nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter 
geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am 
Vormittage angezündet werden? Hören wir noch Nichts von dem Lärm der Todtengräber, welche Gott 
begraben? Riechen wir noch Nichts von der göttlichen Verwesung? - auch Götter verwesen! Gott ist 
todt! Gott bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das 
Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besass, es ist unter unseren Messern verblutet, - wer 
wischt diess Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühnfeiern, 
welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Grösse dieser That zu gross für uns? 
Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine 
grössere That, - und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser That willen in eine 
höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!" - Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder 
seine Zuhörer an: auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne 
auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. "Ich komme zu früh, sagte er dann, ich bin noch 
nicht an der Zeit. Diess ungeheure Ereigniss ist noch unterwegs und wandert, - es ist noch nicht bis zu 
den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht 
Zeit, Thaten brauchen Zeit, auch nachdem sie gethan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese 
That ist ihnen immer noch ferner, als die fernsten Gestirne, - und doch haben sie dieselbe gethan!" - 
Man erzählt noch, dass der tolle Mensch des selbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei 
und darin sein Requiem aeternam deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er 
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immer nur diess entgegnet: "Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und 
Grabmäler Gottes sind?" 

ه آخرين ار در خان اينريش، ب ال  ی ھ ز کرده1360 در س ه َرم ديل ب ای او تب تفاده از اِنيگم ا اس ی ب ن را از روی بازيگوش ن مت ودم ، اي د. ب ش چن ماه پي
قای کرده پيدا’ مرا ‘من تلفن کرد، که انيگمای  داشت به ھای من و داستان ھاينريش خبر گوشی بروت، که از بازی  مانِدل  ـ البته منظورش ھمان انيگمای آ

روم ببينمش تم، ب ل ھس ر ماي ود ـ و اگ اينريش ب م: ھ ر قيمتش نباش رار داشت، فک ول اس ق معم اورم نمی. در ضمن طب ن اّول ب ا می  م د، اّم تم ش دانس
ن قضيه گرچه وقت ھر به. گيرد ای با اين صراحت تماس نمی برُوت تا مطمئن نباشد، با ھيچ مشتری  مانِدل يا ردِّ اي بات  حال عين برد ولی در می حال، اث

 :شد ُکد متن نيچه را با آن شکست اگر اين دستگاه ھمان دستگاه بود يا حداقّل ھمان ُمِدل، بايد می: انگيز بود ساده و ھيجان

ود برُوت حق شد، که مانِدل از چندين ساعت کار معلوم بعد ھاينريش ب قای  ِدل اِنيگمای آ ِدل. داشت و اين اِنيگما ھمان ُم ه مان م البتّ ه می برُوت قََس خورد، ک
داکرده از سه است، که او بعد تنھا ھمان ُمِدل بلکه درست ھمان دستگاِه آقای ھاينريش اين دستگاه نه نون پي ه. سال جستجو اک بودم دستگاه را تصميم گرفت

 .به خودم گفتم، باشد يک باِر ديگر. زدن نداشتم ی چانه بودم و حوصله برُوت بَِخرم، ولی آنروز ديگر خسته به قيمتی مناسب از مانِدل

ه»او«از  ود و ب تاده ب يز ايس ار م وز کن ه ھن يره ، ک ن خ ده کاِر م يدم   ش ه؟"بود، پرس و چي ر ت ه]5["  نظ ت ای  ، لحظ د گف د و بع اکت مان ان"س ن ھم اي
 ."دارم ياد است، که به طور ی مشخّصاتش ھمان ھمه. است  اِنيگما

ه ھيجان می چيِز اين دستگاه مرا بيش ميدانی چه"اش را تا آخر سرکشيد و نشست طرف ديگِر ميز روبروی من  قھوه ين دستگاه... آورد؟ از ھرچيز ب ا
ی  توِرخوانش«نوع وانِش مخصوص»  دس توِر خ ی دس ت، نوع ه رمزنگار به اس ا  خود، آنچ راف(ھ دالفبائی ) cryptograph  کريپتُوگ ايگزينی چن (ج

polyalphabetical substitution (ين... نامند می رده ا برايم تعريف ک طّی : ای را خودت  ا را در  حرف الفب ا يک  تن در’ خوانِشِ ‘که انيگم يک م
کی از»OTTO«ی  کند، ھمان مثال معروف کلمه آيد به حرف ديگری تبديل می می موارد مختلفی که آن حرف پيش ا ي د رمز ب ه ُک ديل ب ، که پس از تب

ديل می  بار تکرار می دو»  T«و »  O«، بااينکه »PQWS«شد  ھا می ھمين دستگاه گری تب ِد دي ه حرِف ُک ين و می... شوند شوند، ھر بار ب چرا ا ی  دان
 "است؟ موضوع برای من اينقدر جالب

 !"نه"گفتم 

 ."است’ خوانش‘به ’ نويسش‘ِی رونِد  برای اينکه اين روِش خوانش الگوی بسيار بسيار بدوی"گفت 

 !"ساده بگو"ـ 

نده جدا ھا و سر ھا، جمله  ھا، واژه حرف"ـ  تی از نويس ه زمان و می انجام محتوای ھر متنی وق ه ھر يک ب ندگانی ک ِد خوانش توسط خوان شود، در رون
ند و در ديگری تعلّق... ی مکان، به تاريخ و تمّدن، به انديشه، مذھب، فرھنگ، جامعه ائی دار ايِش معن ند گش داِد رو ا تصويری امت ی ي انی، آوائ ... ِی ، زب

اگوِن  آن در اليه بر و عالوه... َچپـ   بهـ   راست يا راست ـ  به ـ  از َچپ) linear reading(خوانِش َخطّی ‘متن ـ در  يار و گون مالِ ‘ھای بس ِر’ احت ا تعبي ان ي بي
ن ی ... مت وانِش غيِرَخطّ نی خ د) non-linear reading(يع ِد چن ه نوعی ُک دواژه ـ ب ه الفبائی، چن د ای، چندجمل .شود می تبديل... ای، چندتصويری، چن

که شکل’نھايِت احتماالِت نويِسش‘نويسنده، در  خاب، بل ه انت اختاری را، ن دگاِن)condtruction(دھد  می ، س ند خوانش توسط خوانن طیِّ رو ه در  ، ک
اختار’ نھايِت احتماالت خوانش‘متعّدد در  ِد س ِد . شکند ھای ديگری فرومی و در کالبُ ين رون ساختار‘ا يِب  يُون (’ تخر نيست) destructionِدستروکس

اده‘بلکه  يُون (است   ’کردِن ساختار پي ه قانونِ ). déconstructionِدُکنستروکس ا نمون اِر انيگم دائی‘ای  ک يار ابت َدوی و بس يُون ’ بَ د ُکنستروکس (از رون
construction (دائی‘است،  و ِدُکنستروکسيُوِن يک متن ََدوی و ابت ين ، بخصوص از’ب ه ا ه الي که ب ائی رو  ن بی) semantic layer(ِی  ی معن توجه مت

نِد  ’آزاد‘اسارِت خوانِش ’ نھايِت احتماالِت خوانش‘منظورم از :  نکته و يک... است عِد گرامر و بَ ِد قوا ارف‘است، در قي اھيم مشترک و متع ه’مف ، ک
 ..."توانند از نظر اجتماعی اِعمال يا تَحميل شوند می

ه اعتناء به او، گوش به طور که به جمع کردِن کاغذھا مشغول بودم وبی ھمان تم، ب ه می ياِد حرف صحبتش داش ادم، ک يدا افت ’ھر‘: "گفت ھای ژاک ِدرر
ته مثالً از (نابود شده باشد ) بازگشت بی(ناپذير  ای برگشت گونه آن ھم به’ ی پيدايشِ  لحظه‘است، حتّی اگر  متنی خواندنی شد ياد رف م)  با ی اگر ندان يا حتّ

 ]6[."زبان بياورد نظر داشته، که به آن متن خودآگاھانه چه مضمونی را در ی َمنسوب به نويسنده

ا  می’ نزديک‘اين گمانند، که با خوانِش يک متن، به نويسنده  گرچه عموِم خوانندگان بر اده‘شوند، به نظر من روند خوانش و ِدُکنستروکسيُون ي کردِن پي
جاد می’ ساختار ه در مرحله موجی اي د ک ھنی‘ای از تکامل خود  کن داعی فضاِی ذ نده را از ’ یِ  ِی مت ھنی‘خوان داعی فضاِی ذ سنده ’ یِ  ِی مت ’دور‘نوي

ه در ای از بلوغ و کمال می خوانش در تکامِل خود به مرحله: بخشد می کند و رھائی می نده«آن  رسد، ک ِد »  خوان سنده«از بن ه می»  نوي لَد و خودآگاھان ُگسَ
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سنده اوج می) transcendental(فضائی متعالی  سوی فضای نوي ه فرا د، ک ا بَھره گيرد، در می آفرين ه ب ـ البتّ ده خود  ه خوانن ين مرحل ضميِر ا ُردن از  ب
ً ‘که  آن نويسنده اّما بی ده در ھم: »خالق«شود و  ضميِر نويسش بپردازد ـ خاّلق می’ يادبردنِ ‘به تخريب، نابودی يا از ’ الزاما ه خوانن طراز است، ک ين  ا

 .رسد می’ ھنرمندی‘به مقام 

ع ھنگامی ِد فضای نويسش رھا در واق وانش از قي ه خ ه  می ک ن، ب ا يک مت الِِش ب ده در چ نی خوانن ود، يع ی می’ شخصيتِ   استقاللِ ‘ش د،  ادب ِر«رس ھن
 .است» ھنِر خوانش«ی تولّد  اين لحظه: دھد می» ھنِر خوانش«جای به ) literary ontology(ِی ادبی  شناسی ی يک ھستی در گستره» نويسش

نده‘است، که  ی مھم اين و اّما يک نکته د خوان ت زاده از آن’ ی ھنرمن ِد خالقيّ که در َرَون بر‘شود،  می رو  ه: پذير نيست ’رھ ان ی زاده ثاني دِن او ھمزم ش
ه . »بازمرگِ خدا«يا »  مرگِ خدا«است با  نده‘و نخستين خدائی را ک د خوان تل می’ ی ھنرمن اند  به قَ ن او‘رس سنده«: است ’خدای مت مرگ«با .  »نوي
 .رسد  شکوفائی می به» ھنِر نويسش«در ’ ذاِت آزادی‘، » ھنِر خوانش«در » نويسنده

اره می را اعالم کرده، آن»  مرگِ خدا«است و  ی’انساِن پريشان‘، که »ھُنرمند«شدن  ی زاده باری، در لحظه خأل طور که نيچه اش د، نوعی احساِس  کن
کنند، که اين احساِس اعصاب کمک می ی روانشناسی ھای نوين در ضمينه بری پی. است »ھيچی«نيست بلکه »  پوچی«اين خأل از ديِد من . شود می ايجاد

ا ِی شديدی می عصبیـ  آن نيروی روان را ـ که غلبه بر»  ھيچی« چه، ب خوِد ني ه  دی بََرد و بسياری از ھنرمندان، از جمل ا دي يربوده و ھستند ـ ، ب آن درگ
انی ی نيروھای شالوده در وجه نتيجه»  ھيچی«اين احساِس : کنيم  شناختی توجيه پديده اِس زم time scale of(ھا  ِی آن ھای رفتار از يک سو و تفاوت قي

behavioural modes (است از سوی ديگر. 

ن وجه موجد احساسی) يا اَبََرش(کند، خدايش  است، که انسان برای اّولين بار احساس می  ای خاص لحظه) primary mode( وجه اّول است، ُمرده، اي
ِد : است ھا و تمايالِت انسان مربوط ترين خواسته حال به بدوی ترين اّما در عين که به عميق ستائی و رکود در بن خدای بخشنده‘در يک قطب تمايل به اي
خاب و آزادی ’ و مھربان حّول، انت ش، ت ه جنب ل عميقش ب گر تماي َذر توأم. ]7[و در قُطِب دي ين ُگ ا  ا .’ خاطر جستجوی تسليتِ ‘و ’ گناه ِاحساس‘است ب

ه بی ان گرچ اِن پريش قوط انس ت س اِر خاّلقي ه آبش القَش ب رداِب خ اِن تراُوماتيک  می بازگشت از م ن تک ا دراي وز در) traumatic shock(کند، اّم ھن
ده آنکه می زودتر از"کند، که  او احساس می. است ھای اعصاب و مغزش در خأل و برزِخ بيِن اين دو قطب سرگردان ھا و اليه جداره د، آم ،"بايست بياي
تل’ ھنرمندانه‘اند و خدايشان را با سالح خالقيِّت ھنری،  گذاشته سر اين آبشار را با سرافرازی پشت ی سقوط در که مرحله ديِد آنان صورتی که از در به ق

 .اند، او دقيقاً َسِروقت آمده رسانده

که الزم زمانی خاص مّدت) secondary mode( وجه دّوم دار  است،  خأل ھيچی بي اِن پريشان از  تا انس نا است،  شناخت و ادراِک شود و ب درت  بر ق
اه ف و خودآگ ود، واق ت  خ ِد خاّلقيّ ود در بُع اب و آزادی خ قِّ انتخ ر ح ود  ب ی واژه. ش ان فارس ير می در زب ت را تعب ن حال ائی اي يار زيب د ی بس :کن

 ).’َرستَن‘با تکيه بر نموِد (» رستگاری«
اتومی ن تشريح آن دگان اي وِم خوانن رای عم ايد ب وانش«ِی  ش نِر خ ه»  ھ ا اغراق بگون ا مصنوعی ي کافانه ي ا موش يز ای غيرواقعی ي ن... آم ا اي د، اّم باش

ده ه پدي اد ب اه اعتق دگان ناخودآگ وانِش«ـ  نامِ ـ  به‘ای  خوانن ه’ »خ د، ک ا   دارن ه تنھ نِر خوانش«ن ِی  محسوب نمی  »ھ ه نَف ود بلک نِر خوانش«ش .است»  ھ
 .اند است، دست نيافته» ھنِر خوانش«کمال خوانش، که  به’ ھنوز‘اين اشاره کردم، از ديِد من اين نوع خوانندگان  از طورکه پيش ن ھما

اِت علمی ر تحقيق ا ب ه ِی  بن رن بيستُ  دھ تم و آغاز ق رِن بيس ه  ی آخر ق ر شناسی ِی روان يکم در زمين ده ِی اعصاب، ب د اين عقي ن رون ه وجه اّول اي ام ،ک
ی داال  ھژمون ه) amygdala(ِی بخش آميگ ه ناحي ار آفکتيف ) lymbic(ی ليمبيک  ـ نزديک ب ز و موجب رفت (عاطفی ـ  و تمايالتی) affective(مغ

emotional ( و نيز بََدوی)primitive ( انسان)ائی(ـ است ) تا طراز حيوانی سِت زمان...) مثال تمايل ذاتی رکود و ايستائی يا جنبش و رھ ا گذ که ب
تال  از چيرگی ی بخش پِرفرُون ه) prefrontal(اش کاسته و در وجه دّوم به ھژمون کاِل  ـ در ناحي ه رفتارھا را در) neocortical(ی نئوکورتي مغز ک

 ]8[.شود کند ـ افزوده می قالب ادراک و شناخت در روندی تحليلی تنظيم می

ساخت ، ساختاِر دنيای خواننده برای لحظه»خوانش«در »   نويسنده مرگِ«با  سی از خأل و ھيچی،  ا سر وار می ای در احسا برزِخ دو شکند ت انجام در 
ساختاری که مختصِّ تحّرِک خاّلق: ی فضای جديدی را بيافريند ه بر آزادی خود آگاه شود و ھنرمندانه ساختار و شالود»  خواننده«وجه زمانی متفاوت، 

 ...ای، که خود شايد روزی دست به نويسش بََرد است، او، خواننده او

ان   یِ  آزادی«و دراين مرحله است، که  وِم کامل‘»  بي انه می را باز ِ◌ خود’مفھ ات و بخصوص مطبوعات و رس ه در ادبي بد ـ مفھومی، ک ا و يا ھای پوي
به می آن برخورد تر به جويای آزادی کم ادی‘عنواِن  کنيم ـ و  ق می به’ ارزشی بني ان   یِ  آزادی«: رسد کمال تحقّ تا »  بي نيست، بلکه) static(ارزشی ايس

ه در  فضائی را ساختار می) the discourse of writing(»  چالِِش نويسش«، که در )dynamic(است  ارزشی پويا الِِش خوانش«  شود، ک the(»  چ
discourse of reading(  اش چالِشی پوياست، که آزادی»  بيان«. شود می»  خواننده«کردن ساختار و آفرينِش فضائی خاص و متعلّق به  ُمنَجر به پياده

د را) censorship(يا سانسور ’ ِی بيان منِع آزادی‘به ھمين نسبت، . گيرد بَر می را در»  آزاد خوانشِ «و »  آزاد نويسشِ «گشتاوِر ھر دو رونِد  نيز دو بُع
ر  آزادی’ مبارزانِ ‘است، چرا که عموم  درِک اين موضوع بسيار مھم. ’منِع آزادی خوانش‘و ’ منِع آزادی نويسش‘: گيرد دربَر می يه ب ِع‘ِی بيان تک من
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 !ندارند’ منِع آزادی خوانش‘ِی  ی فرھنگی دارند و توجھی به اھميّت و سيستم پيچيده’ آزادی نويسش

 .اندـ  اضمحالل فرھنگی و در خطرـ  و ـ  اسير در روند زوال» ھنِر بيان«، يعنی » ھنِر خوانش«و » ھنِر نويسش«کند،  در کشوری که سانسور ُحکم می

َمسِخ‘است و ’ »ِی نگارش قالِب بدوی«در »  نويسش«َمسِخ ‘، ]9[’ نزيسته‘را ’ بصيرِت آزادی‘و ’ ِی رؤيا آزادی‘سرانجاِم چنين فرھنگی، که ھرگز 
 :است’ »قالِب رونويسش«در » خوانش«

گِ الء و  فرھن لِّط فرھنگ اِم وز تس روز ھن راِن ام ه«خوانِش اي ه) dicte(است  »ديکت ات  ه ی واژ ـ ريش اتوری ) dictat(ی ديکت ).dictatory(و ديکت
است ’خدائی‘است، ذاتاً تابع  »ديکته«و ) ’ازبَرکردن‘يعنی به لفظ عوام (»  کردن حفظ«دانشگاه فرھنگِ ـ  تاـ  دبستان آن ازـ در»  بيان«فرھنگی، که مبنای 

ه  ه«ک ابع  می »ديکت د و ت ی‘کن ه ’ رھبران ه«ک د می»ديکت گِ . کنن ه«فرھن اريخ، در دوره»  ديکت نگيِن ت رِم س وز در ِج تورِ  ھن دايش دس خوانِش ی پي
ند ِی خوانش را می آموزان نخست قواعِد آوائی و سيالبی آن دوره دانش در : است النھرين ُخفته ھای بين آموزاِن لوحه دانش شان لوحه. آموخت ھا يک طرف
ده و حفظ آموزان نوشته دانش. ای بود و طرِف ديگرشان نانوشته نوشته تن را  ی روی لوحه را خوان ر‘کرده، سپس م شِت لوحه می’ ازبَ شتند پ ين. نگا ا
 .ترين نوع خوانش بوده و ھست بََدوی

ه : است فرھنگِ نويسِش آن دوره’ نزديکای‘نويسِش ايران نيز ھنوز     ِ خوانِش ايران بَل فرھنگ تنھا فرھنگِ اّما نه يدگانی ک ستند می‘برگز ند’ توان بنويس
ا ھدف ای می و بر لوحه بود و خواننده شان ناميرا نوشتند، تنھ ا  شدن  ده’ افکنشی‘شان تنھ سامرگ‘ی  بود در آين ود. شان’پ م ب ستثناء ھ ه ا يکی از: البتّ

ِر نخستين  ترين لوحه  جذاب سنده«ھای آن دوره، اث گِ بشر»نوي اريخ فرھن ا عنوان  ای در ت خود را ب ام  که ن سنده«است،  (کرده  روِی اثرش ثبت»  نوي
دوآننا : " است  يک زن   ی اين لوحه»نويسنده«). پيش از ميالد 2300 اھزاده اِنِھ ارُگن اّول )Enheduanna(ش تِر س کاد ) Sargon I(، دخ اه آک (پادش

Akkad( کاِھن خدا و ماه، نانا ،)Nanna(ستايِش ايناننا  ی سرودھاِی درـ ، سراينده)Hymns to Inanna(10[". ، خدای عشق و َجنگ[ 
 .باشم  پريده خواب اِنگار از). Ishtar(ی ايشتار  ی بابِل ايستاده بودم، دروازه جلوی دروازه: خودآَمَدم ناگھان به... 

ه بی!)و باز ِدرريدا حق داشت(آوردم  ياد ای به لحظه. است بِرلين) Pergamon Museum(ی پِرگاُمِن  در موزه) Ishtar(ِی ايشتار  دروازه که از ، ک آن
خوانش، آزادی ن باشم، ھما برُوت خداحافظی کرده مانِدل ھنِر نويسش،  ان، مرگ طور که در ذھنم با  ودم، عتيقه... ِی بي ته، فروشی را ترک مشغول ب گف

ط وارد چون شناسه. بودم ی پرگاُمن رسيده خيابان را به َسمِت شرِق بِرلين گرفته و به موزه جا. شدم خارج میـ  ـو ی خبرنگاری داشتم ھميشه بدوِن بلي اين
 .رفتم بخش خاورميانه می رفته و مستقيماً به پرگاُمن باال داشتم و معموالً ناخوداآگاه وعادتاً از محرابِ  را بسيار دوست

ه در... کردم شناخت، تلفن می بودم و بايد دوباره به اين مرِد مھربان، که ذھِن سردرُگِم مرا می برُوت خداحافظی نکرده حال از مانِدل ھر به ياد اين لحظه ب
برای »  او«بودم از  رفته’ انيگما‘ديداِر  فروشی، که به ی ِدنِج عتيقه ھمان گوشه آوردم،که در ودم جدا’ ھميشه‘نيز با يک نگاه آخر  ده ب ين واپسين:... ش ا

 .شد در ذھنم ماندگار» او«تصويری بود، که از 

»او«مرگِ : "بودم  بُرده  ياد ديگر از’ خواست می   »او«‘بود، اّما آنچه را که   بود، در ضميرم آرميده ھا برايم نوشته يا خوانده در طول سال»  او« که  آنچه
 ."بود» من«تولِّد . بود’ َمن  نويسِش درـ‘تّولدی ديگر در 

ودم ی آبیِ  ، گاو و اژدھا را با خود در زمينه رنگِ شير ھاِی طالئی بَرجسته  نقشْ . ِی ايشتار يافتم خود را آنسوی دروازه: پُشت انداختم نگاھی به  رؤياھا رب
 .که ديگر خدائی نبود و اينانا و ايشتار برجای ماندند، آنجا

 

.ی التين صرف نظر می کند ريشه) »ن«اينجا  در(ی  صدای آخر واژه پس از حرف بی» ◌ُ « ھمراه اعراب » و«نگارنده در اين متن از آوردن  ]1[
 .ی التين صرف نظر می کند ريشه) »ژ«اينجا  در(ی  صدای آخر واژه پس از حرف بی» ◌ِ « ھمراه اعراب » ه«نگارنده در اين متن از آوردن  ]2[
 .2006ِ◌ محّمد عارف اخذ شده، نشر دريا " مانيفسِت ھنِرجسور"است، که از  واژگانی’ جسور ِھنر‘ ]3[
 .است و ويراسته خاص اين مقاله ی آزاد نگارنده تّوجه الزم است، که اين متن ترجمه ]4[
 .کرده مورد مشخص از زباِن محاوره استفاده اين  دقت شود، که نگارنده دانسته در ]5[

[6]  Jacques Derrida, De la Grammatologie, Paris1976 
 2006اثر بسيار گيرای محمد عارف ، نشر دريا » مانيفست ھنِر جسور«درباره اين دو قطبيّت نگاه کنيد به  ]7[
ُودو  ]8[ ات ژوِزف ل ار و آخرين تحقيق ه آث شود ب ال رجوع  کارَکرِد آميگداال و بخش پِرفرُونت ورد  ِص سرشناس) Joseph LeDoux(در م متخصِّ

 :اعصاب و روان
Joseph LeDoux (1) „Sensory Systems and Emotion“, Integrative Psychiatry, 4, 1986 and Emotion. (2) „Emotion and
the Lymbic System Concept“, Concepts in Neuroscience, 2, 1992. (3) „The Emotional Brain: The Mysterious 
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Underpinnings of Emotional Life”, 1996, Simon & Schuster (4) “Synaptic Self: How Our Brains Become Who We 
Are” 2002, Penguin Putnam.

 
 .کار برده ُی نويسش فعل زيستن را اينگونه به بردن از آزادی عالقه به نقض دستور و بھره نگارنده دانسته وبا ]9[
 :مرجع ]10[

William W. Hallo & J.J.A. van Dijk, „The Exaltation of Inanna“, New Haven, 1968
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 نھاد
 

 
 

بالعکس از  ا  ور را تصوير ساخت ي ه تََص بود ک ام  شايد اول بار که بشر به ابرھا نگريست، بود که بازی تفکربرانگيزی برايش رقم خورد و آن ھنگ
ساس. و به نوعی اولين بازی سوبژه و ابژه به منصه ظھور رسيد و انديشيدن شکل گرفت. تصاوير تََصوراتش را ساخت ر ا ا ب ده ھ روش بررسی پدي

شدند  دی  سته بن ته. نظام علت و معلولی چنانچه ھيوم آن را بسط داد، پيش رفت و مفاھيم و معقوالت د اھيم و دس ه سمت مف ن حرکت ب د و اي ين رون ا
بندی کردن آن و پاسخ به سئواالت به سمت علت غايی پيش رفت و اين طور شد که بنا بر طبع انسانی که قادر به ساختن مفاھيم، اسطوره ھا و ساختن

با تمام اين تفاصيل. جھانی از ايزدان و ايزد بانوان بود به سمت چند خدايی، واجب الوجود و در نھايت سيستم تفکری بر پايه خدامحوری شکل گرفت
ای نی و راه حل ھ ان بي اھيم، جھ ر از مف ايی پ الوده ی ساخت دني دانيم، ش ان ب رای انس ا گ اب، و معن ت ي از، عل دا را زاده ی تفکر تصوير س ر خ اگ
ده ھايی برآم ازه  پيشنھادی برای رسيدن به سعادت، بر پايه ی اين سيستم خدامحوری به وجود آمد و قرون متمادی با انواع فراز و نشيبھا طی شد تا س

گاه آن را. از اين نظام فکری شکل گيرد کرده و گھ شکاالتی وارد  مسلما يکی از مسائلی که امروزه به منتقدين و تمامی کسانيکه به اين نظام فکری ا
به به سخره می گيرند، کمک می کند ھمانا راه طوالنی است که اين نظام طی کرده و در طی آن کاستی ھا، انحرافات و عدم پاسخ گويی ھای مستدل 

طی. پرسشھای برآمده از ذھن انسانی را نمايان ساخته است ه اگر در  ائلی سود می جوئيم ک خود از مس دھای  ا و نق يل ھ ا در تحل ع امروزه م در واق
 .در مسير تاريخی نبود، شايد بسياری از اين مسائل امروزه بروز نمی يافت) خدامحوری(قرون متمادی حرکت اين نظام فکری 

 
ه. درست در ھمين جا می بايست ظھور کند) برابر نھاد(حال بر اساس سيستم ديالکتيکی مسلما تفکر آنتی تز  دھايی ک ھا و نق ين کاستی  در عوض چن

ه رد ت ب ان محوری و در نھاي ار انس ن ب ه اي د ک ود آم ه وج ابال ب ود تفکری متق ان وارد می ش نی انس ان بي ام جھ دامحوری در نظ تم تفکر خ ه سيس ب
اين سيستم تفکری در درجه نخست ھمانند تمامی حرکتھا و تفکرات جديد، ھويت خود را از راه پيش کشيدن کاستی ھای نظام قبلی. خداپرستی انجاميد

ه. بدست آورد و سعی کرد در مرحله ی بعد ھويت خود را از راه پاسخ گويی به کاستی ھا و در نھايت حذف و نابودی سيستم قبل به دست آورد ين ب ا
سخ است سان طالب پا يای ان کر پو ساختن اساس تف باره  ه. قولی ساختن، ويران کردن و دو اره ب شيدن دوب م است اندي ن مسير، آنچه مھ سلما در اي م

داری(مقوالتی است که اين نظام  سان م ستم) ان خود را ھمچون سي ه حال  نده ک د کن ستم نق ھای سي دن سازه  دی و شکل داده است و دي ته بن آن را دس
يش رو گذاشته. تفکری نشان داده و ھويت خود را ساخته است که پ سائلی  مسيری که اين نظام آنتی تز طی می کند بسيار به ثبات و اثبات مطالب و م

ن راه بررسی مجدد. به طور قاطع می توان گفت ھيچ سيستم تفکری خالی از کاستی نيست. و نقدھايی که از سيستم ديگر کرده کمک می کند و در اي
يا. اين سيستم ديگر ضروری جلوه می کند يروی استعاليی کانت است  راه حلھايی ھمچون عدم قطعيت و نسبی بودن مسائل به زعم بنده يا سخن از ن

ه! قبول کردن عدم قطعيت و پذيرش نسبيت در معنای مطلق آن می آورد ک ه وجود  که در دو طرف اين مسير قرار گرفتن خود سئواالت متعددی را ب
ه يک. گاه توجيه ناپذير است ای ديگر و رسيدن ب يا نظامھ ده از دو نظام  حرکت کردن به سمت و سوی به وجود آوردن يک نظام فکری ديگر بر آم

ذيرفتن ھر. قدرت و دامنه ی حرکت به تاخير انداختن معنا است. ديگر محسوب گردد) نھاد(که خود می تواند يک تز ) ھم نھاد(سنتز  و به زعم بنده پ
حداقل رساند  ه  ا را ب وان آنھ ه می ت تعاليی(يک از اين نظامھای فکری يا قبول اين مسئله که نظامھای فکری دارای کاستی ھايی است ک من نظام اس

گر را) کانت را اينطور برای خود جھانشمول می کنم کری دي يا اين تفکر که نظامھای فکری دارای کاستی ھايی است که حرکت به سمت نظامھای ف
ا( به وجود می آورد و اين حرکت رو به بينھايت معناھا و تفکرات دارد  ندی پوي ه) عدم قطعيت و تاخير معنا از طريق رو که ب تی است  مسير  حرک

چيزی. تاريخِی تفکر در زندگی بشر شکل می دھد و ماندن در اين دايره ھای تودرتو و اين ھزارتوی فکری ھيچ جنگ و جدل و سخره ی ندارد ا  تنھ
اختن کری دارد، حرکت نکردن ذھن و س ھای ف يک از نظام فات ھر  ھا و انحرا ر روی کمبود ن تفکرات و چشم بستن ب کدام از اي که ماندن در ھر 

 .باتالق ذھنی برای خود و ديگران است
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 خداوند را در آغوش بکشيم
 

 
 

دی را بيداری و چلّه بعضی به طريقت و شب. ست ھای رسيدن به خداوند متعّدد و به عدِد اَنفُس گويد راه ست که می عبارِت مشھوری شينی، ذاِت خداون ن
قت تجربه می ه حقي عا و ديگران ب کر و د امی نھاده. کنند و برخی ديگر به شريعت و نماز و ذ ه را ن ين تجرب م ا ند؛ بعضی از روشنايی و ھر يک ھ ا

 .گويند هللا سخن می نيروانا و بعضی از رھايی و فنای فی
 

آگاِه عامل بر»  خودِ «توان آنرا ِھَرمی چھار بخشی ديد که در َکفَش  شده، می دارد که به بياِن ساده»  خود«رابرت مِی متألّه، ُمدلی برای نمايِش شماتيک
ه ه و در رأسش  پاي رار گرفت اعی ق د اجتم ودِ «ی قواع ان»  خ ر اساس ايم ل ب انِی عام ن. روح ن اي ه در بي ودِ «ی دّوم  دو، در مرتب دی »  خ اِه فروي –ناآگ
وِک ھرم ھمان ِمی اّدعا می. استقرار يافته –کننده طبق عدالت  عمل –ناآگاِه يونگی »  خودِ «ی باالتر،  و در وھله –کننده در ھيجان  عمل جاست کند که ن

ی معنوی انسان، ھنگامي حادث در واقع تجربه. يابد رسد و عالِم ُربوبی را درمی ای روحانی می گيرد و به تجربه که انسان در تماِس با خداوند قرار می
زاده نسبت ی آدمی طور که مثالً اجتماع و گذشته ھمان(و بيروِن انسان نشسته »  خود«انگار خداوند جايی فرای . شود که با خوِد روحانيش عمل کند می

ه –ُمدل و شرِح ِمی، البتّه زوايا و نکاِت ديگری دارد . گيرد و در چنان شرايطی آدمی با او در تماس قرار می) ست به او بيرونی ازی ب ا ني که در اينج
ه آن دست می–شان  ی روزانه حتّا در تجربه –ھا  ست که بعضی انسان ی غيِر قابِل وصفی آنچه برايم اھميّت دارد تجربه. بينم ذکرشان نمی د گاھی ب يابن

ا  و در آن ھنگام حالتی بھشان دست می ادن«دھد که آنرا برخی الھام ي ياد می»  به دل افت ان  ه آرامش و سکون و اطمين گر از آن ب ند و بعضی دي خوان
 . کنند می
 

االرفتن از گَُ◌مانی را زنده می –را در خود دارد يا نه  اين –ُمدِل شماتيک ِمی  ا ب سان نشسته و آدمی در لحظاتی، ب سازد که انگاری خداوند فَرای ان
حاوی. دھد گيرد و به آنی حالتی معنوی به او دست می در موقعيّتی قرار می –ھا  احتماالً بعد از تالشھا و دشواری –ھای نَْفس  پلّه اً  دل می دقيق نه که ُم

ل دسترس ی آن شيوه چنين تمايزی باشد؛ اّما در نظرم نماينده يژه قاب ھايی از نزديکی به خداوند است که او را تنھا در اوقاتی خاص و تحِت شرايطی و
 . بينند ی تماِس با خداوند را تعالی و باالرفتن از مراحِل مختلِف نفس و رسيدن به آن وجوِد بيرونی و ماورايی می دانند و الزمه می
 

ِل دسترس نگاھی رھاتر که در آن خداوند در تماِم لحظات و بدوِن پيش. توان از ديدگاِه ديگری صحبت کرد اّما در برابِر اين نگاه، احتماالً می شرْط قاب
نا شدن می در اين چشم. که ھر فرِد نزديک و شخِص رفيقی قابِل دسترس است است؛ چنان غير از ف ايی  ماْن معن د انداز، اي بی در: دھ عالی غري وِد مت خ

د، می. کار نيست؛ خودی که انسان بايد به آن برسد، ھمان خوِد واقعی اوست که بخواھ رار او در تماِم لحظات و ھر وقت  د ق ا خدوان ند در تماس ب توا
يرد ارويی مجذوبانه. گ د، روي ارويی شخص و خداون م را خطاب می ای روي د ھر دو ھ رد و خداون ه در آن ف د ست ک ه صيغه  :کنن رد و خطابی ب ی مف

ندارد. صميمانه يِر درخت در خود  .چنين تماسی ھول و َواليی را که موسا تجربه کرد؛ درِد عيسا را بر صليب و چندين و چند روز نشستِن بودا را ز
شيند ھا و مناسِک فردی به گفتگومان می ترين آيين ست که با شخصی آنچه ھست خدای ھميشه در دسترسی ين چشم. ن لی  –انداز  ا ين –برخالِف قب از ا

م نزديک گويد که به جای آنکه از نردبان باال برويم تا به نوِک ھرم برسيم و خداوند را لمس کنيم؛ می سخن می تر توانيم او را پايين بکشيم، دعوتش کني
ِت دعوِت او، او را توان به جای پلّه می. ترين اعماِل ھر روزه احساسش کنيم جا در معمول بيايد و ھمواره و ھمه ه جای اجاب دا، ب پلّه رفتن تا مالقاِت خ

ايين ی روز و شب خطابش کنيم؛ خدای نھادی لحظه به خودمان بخوانيم؛ در شادی و غم و لحظه ه پ به گفتگويش شده را دعوتش کنيم ک اه  د و آنگ تر بياي
يم بينی ش را و پيش بنشينيم؛ اراده ه او روی آور ه ب طه. نشدگيش را بپذيريم و مجذوبان د در نق ِس خداون ماس و لم ه جای ت وان ب ايد بت تر بگويم؛ ش ای بھ

ه چنينی، ھمان خدايی خدای اين. معيّن، او را ھر آن که اراده کنيم به تمامی در آغوش بکشيم ه گفت ان و شراب  –ی انجيل  ست که ب د از خوردِن ن –بع
 . ھا در او گيرد و انسان ھا جا می در انسان
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 از الحاد چارباکائي تا الحاد قّسيسانه
 

 
 
 پاره َمه

با از واسطه آمده و بعد به داستاِن پادشاھی که از زنان بدش می. ايد را شنيده»  ]1[پاره  مه«بسياری از شما احتماالً پيش از اين داستان  دن نقشی زي ی دي
سؤالی از او . شود ی يک شاھزاده، عاشق او می چھره د  ه او باي تيابی ب د، و پس از گذشت بيست می اما برای دس که شاھزاده پاسخ آن را ندان يده  پرس

بد رساند را درمی روز و پرسيدن بيست پرسش، باالخره آن پرسشی که او را به وصال معشوق می ابقات بيست. (يا يش مس غاز زا ن نقطه آ ماالً اي احت
شد، در فرصت بيش) سورياکانتا(ھا پادشاه  گير باشند و در پرتو آن ھای او برای آنکه وقت پرسش) سؤالی بوده است ته با يدن معشوق داش برای د تری 

 .ی زيبا ی يک معما از شاھزاده ھر روز يک داستان و ھر داستان دربردارنده. اند شده قالب داستان مطرح می
حوادث را در. ندارد) گانشا گاناپاتی(چھر  ست، که ھيچ اعتقادی به خدای پيل»چارباکا«ی ملحدی به نام  داستان روز نخست، درباره دير  ه تق خدايی ک

ه داستان پيل. (کند بخِت خوش، کاميابی و پيشرفت کار عطا می) در جھان پرآشوب و پرحادثه(دست دارد و به پرستندگان خود  د، ب سر شدن اين خداون
 .) ھای شنيدنی ھندوان است اش از مادر نيز از داستان خاطر حفاظت

 
 داستان گانشا و چارباکا

اران. قصد عروسی دارد  چارباکا فاره  يکی از ي دِن عروسی، از جھت ادای ک سالمت برگزار ش ه  رای ب ه ب د ک ذر و اش از او می خواھ ان، ن ی گناھ
شد چھر کند و از او استمداد طلبد تا زناشويی نيازی به درگاه خدای پيل ار می. اش از حادثه و بال در امان با به او در پاسخ اظھ ادی  ه ھيچ اعتق دارد ک

ده«  ی پيل وجود داشته باشد؟ تواند تصور کند که خدايی با کله چه کسی می«گاناپاتی ندارد؛  ه ع زّور، و عالوه بر اين معتقد است ک شياد، دغل و م ای 
م کرده ِوداھا را از پيِش خود ساخته بانی عل ن قر ند و آن اند و شعار و آيي نادان نموده ھا را وسيله ا مردم  مد از  که در امور ی کسِب درآ حالی  ند، در  ا

ندارد ای در کار نيست؛ انسان کاری را که اراده کند می طبيعی ھيچ دست غيبی از  انی موفق«  .تواند به انجام رساند و ھيچ نيازی به نذر و ني ا کس تنھ
  » .پيشرفت و کاميابی انسان در دست خود اوست. ی حزم و خرد استوار سازند ی کار را بر پايه شوند که نقشه و کامياب می

ه گريز و اعتقادستيز، گاوی را مأمور می ی فرمان باری، چارباکا عروسی خود را به راه می اندازد و گانشا برای تأديب اين بنده دس کند تا تپال اش ی مق
ا او. ميرد شکند و تا خوب شدن پا عروس می اش می ُسَرد و پای چارباکا روی تپاله می. ی چارباکای ملحد بريزد ی در خانه را بر آستانه دوست چارباک
ه  خواھد ايمان بياورد، اما چارباکا اظھار می کند و از او می راتخطئه می ند پيش چه کسی می«دارد ک يد  توا گاوی نکبتی بيا ه  د ک نی کن اس. بي در کري
د او به.  بياندازد خانه تپاله اتی دارد؟ نکن ر تپاله اين چه ربطی به گاناپ اوان جھان نظارت دارد؟ راستی ب ام گ ندازی تم ن»  ا ن استدالل از پذيرفت ا اي و ب

ثه او دوباره بساط عروسی ديگری به راه می. زند وجوِد خدا سر باز می يری از حاد ه خدمت اندازد، اما اين بار برای جلوگ ی پيشين گروھی رفتگر ب
ا می گاناپاتی برای تاديب او از کالغی بھره می. گيرد تا پيشاپيش حرکت او زمين را بروبند می سرش می گيرد و سنگی بر سر چارباک شکند و خورد، 

شا راه می ای حرکت می ی پيشين از کف دره و در بار سوم که برای جلوگيری از حادثه. ميرد اش می عروس به دستور گان ه  د کند، سيالبی ک د  افت ملح
 .خندد گريد، در حاليکه به نادانی او می ای که نصيب ملحد است، برای او می خداوند به خاطر عذاب آخروی. دھد را به کشتن می

 
 عاقالنگی الحاد چارباکا 

تان حمل می داستان چارباکا شايد برای انسان ن داس ه اي امی ک رای بسياری از ھای سنّتی پذيرفتنی و حاوی پيامی قابل قبول باشد، اما پيغ ماالً ب د احت کن
د ھای انسان چنين، بيش از آنکه سنّتی باشند، واجد ويژگی اش که، در مسائلی اين جايی خوانندگان اين ول نخواھ ل قب ھای متجدد و تجددخواه ھستند، قاب

يد اشکال می  ھای چارباکا به نظر ما درست و کم امروز استدالل. بود شر تجددگرای نوعی،. آ طراف  ب ط ا ه محي ست ک پی آن ا عاً در  ان واق اش را چن
صفر باشد به  ال آسيب رساندنشان چيزی نزديک  گر. تغيير دھد که باليا و حوادث طبيعی نتوانند به او آسيبی برسانند و يا الاقل احتم شر امروز، ا ب

بر تپاله آدمی پيل تواند قبول کند که اين خدا شبه بپذيرد که خدايی وجود دارد، نمی د و  مام کالغ چھر باش ن، حرکت ت اوان زمي مام گ ندازی ت روز ا ھا و ب
.ی حزم و خرد استوار سازند ی کار را برپايه شوند که نقشه ھايی موفق و کامياب می در نظر ما، تنھا انسان. ھا نظارت و صدارت داشته باشد تمام سيل

خود اوست سِت  ا در د ه خوبی. يکی از ارکان روانشناسی جديد اين است که به انسان بفھماند که پيشرفت و کاميابی کارش تنھ ا، ب ن باورھ پذيرش اي
روز می. گر يک انسان متجدد باشد تواند ترسيم می ه می چارباکا در عمق ديدگاه انسان سنتی، نظراتی از خود ب د ک د زيربناھای تشکيل دھ ی دھنده توانن

شند جدد با کر مت ن استدالل استدالل. يک تف ه ھمي شبيه ب م چيزھايی  درن ھ ای م ابراين سراينده. ھای چارباکاست ھای دني ا بن ديمی ب تان ق ندی داس ی ھ
دد می نگرش ا آن ھايی که حاوی بنيادھای يک تفکر متج وده، ام نا ب شند، آش د با خود را توانن ستان  ه است و چارباکای دا موده و نپذيرفت ه ن ھا را تخطئ

    .تواند پذيرفتنی باشد قربانی کرده تا نشان دھد که برای او اين منش نمی
با آن«گانشا و چارباکا«داستان  ا  نيز م ا امروز  که حت سيار مھمی است،  انيم و نه ، اگر به اين ديد نگريسته شود، حاوی نکات ب ه گريب ا ھا دست ب تنھ

به درک روان اند و می نشدنی باقی مانده کنند نيز، حل راستی در يک محيط متجدد و تجددگرا زندگی می برای ما، بلکه برای کسانی که به دی  توانند کلي
 .انسان باشند
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 کائنات به جای خدا

تواند کامياب شود و کاميابی او در دست کند که تنھا با استفاده از نيروی حزم و خرد انسان می ی داستان اين است که چارباکا استدالل می نخستين نکته
عدم انسان بخش ويژه. خود اوست ا  ابی ي ه کامي ن می ای از کنترل مسائلی ک ا ھرگز نمی کاميابی او را تعيي خود دارد، ام يار  د را در اخت ند نقش کنن توا

ه واسطه. اند را انکار کند ھا دخيل بوده عناصر ديگر کائنات را که در دستيابی او به کاميابی يش از آنکه ب ا ب ی در موارد فراوانی، نيل به موفقيت، حت
ه. داده در مسائِل خارج از اختيار خود فرد، ناشی شده است انگيِز روی ھای خود فرد روی داده باشد، از تصادفات شگفت کوشش يل است ک به ھمين دل

ترل او  بشر برای نيل به مقاصدش ھمواره بايد اميدوار باشدکه فرآيندھا، اتفاقات و پديده يار و کن تند گاه تمام که ھيچ(ھای بيرون از اخت گر) شدنی نيس ا
ه گونه می اما فرد چه. ندھند وفق مراد او نيستند، الاقل در تضاد با مراد او روی ستيابی او ب قش بزرگی در د نی ن حاظ روا ه ل تواند اين اميدواری، که ب

نات در کليت موفقيت ايفا می ه کائ د ک ه خود می باوران ذيرفتنی نيست، بشر ب برای او پ کند، را برای خود فراھم آورد؟ در شرايطی که اعتقاد به خدا 
راھم می کند و شرايطی را که او با کليت خود، او را خدمتگزاری می فرد ف رای  تار آن است، ب د اش خواس خود . کن ه  شر ب که اگر در ب ده است  باوران

تری در برابر اميال فرد از خود راستای کائنات قرار گيرد، کائنات او را ياری خواھد کرد و اگر در برابِر آن قرار گيرد، کائنات ھم مدام ضديت بيش
روز می د ب ان اين. (دھ ای انس ر باورھ ا ديگ ترده ھ ن سطح گس ه در بي تند ک ايی ھس ه باورھ تند، بلک نتی نيس ان ھای س ه ای از انس ا ھم دد، ب ی ھای متج
شگفت.) ھا فراھم آورده، منتشر می شوند ھايی که تجدد برای آن ويژگی حال اين باورھا شباھت  ن  د و در عي دار گذشته دارن ا باورھای خداَم انگيزی ب

ه. نمايند دھد را نيز تامين می اش را شکل می اين نکته را که اين بشر است که موفقيت و کاميابی خود را در دست دارد و خود اوست که زندگی نی ب يع
انه ی دوست د خدامنش ا و دي حادی ارباک د ال يد، تلفيقی از دي د جد ئه داده است عبارتی، اين دي ه. اش را ارا ل غلب ه دلي اد، ب ا وجود الح ا ب يِد چارباک ی د

رار  مدام خود را در برابر اين خدا احساس می گانشاپرست در محيط اطراِف خود، برش ق کند و اين خدا نيز به جای آنکه چارباکا را ياری کند، در برا
 . سازد اش را متالطم می کند و اين امر روح گيرد و با او ضديت می می

يده قدر ھم قدرت بيش تواند انکار کند، که ھر چه بشر امروزين نيز نمی يدادھا و پد دھا، رو ان فرآين ه تری فراھم نمايد، باز در مي شر نسبت ب ھا، آنچه ب
ترل و تحکم اراده آن قدرت و تحکم را دارد ھا قدرت اعمال کن ن  ه در موردش اي تب بيش از آن چيزی است ک ه مرا دارد، ب چار. اش را ن ابراين نا بن

ين  است، برای آنکه اميدوار و اميددار بماند، ند، ا ند و کوشش ک ه ک با خودش تکي و به حکم اين اميدواری خود را موفق حس کند، به موافقت کائنات 
         .ی خود را حاکم کند و کاميابی خويش را در دست خود گيرد موافقت را به شکلی پايدار و استوار در اختيار داشته باشد و از اين راه اراده

 
 گناِه ھنوز باقی

ئله ورد مس ه دوم در م اه نکت ظر می. است ]2[ی گن ا وجود به ن شرايطی و ب ه در ھر  سان است، ک رای ان کردن ب دگی  ن يکی از الزمات زن رسد، اي
ه ھا مدام در پی آرامش می انسان. ماند ھای گسترده ھمچنان به نوعی در انسان برقرار می تفاوت ده ب عدم آزامش بازگردن ين  دوند و بخش بزرگی از ا
پذيرند که بخش وسيعی از زندگی خويش جد می کنند، حتا اگر آشکارا از آن دفاع کنند، در بطن به ھاست که غالباً از آن احساس خسران می ی آن گذشته

يکی از. رسد که در زندگی جديد، گناه با مفاھيم ديگری جايگزين شده است اما آيا اين احساس ھمان احساس گناه پيشين است؟ به نظر می. اند را باخته
بد داشتن]3[عدم رضايت، عدم شادمانی. ھا، عدم احساس خوب داشتن، يا عدم احساس رضايت است اين ئله. ، يا احساس  ين مس م ا ی عدم رضايت ھ
تواند با نگرش به زندگی و شناختن آن توسط خود فرد ابراز شود و ھم می  .تواند نسبت به کل زندگی باشد و ھم نسبت به يک رويداد يا فرآيند گذرا می

اما به ھر حال ھر چه باشد، اين عدم احساس رضايت چيزی شبيه به احساس گناه در انسان. ھا باشد تواند واکنش نفسانی و غير ارادی او به اين ھم می
جبران سازد ن عدم رضايت را  ھم، اي خوب م خود و. برمی انگيزد و اغلب آدمی تمايل دارد با يک کنش  ه  اه را نسبت ب جا انسان احساس گن در اين

ه شود، را می اينکه عدم رضايت تا چه حد می. زندگی خود دارد حثی وسيع تواند شبيه مفھوم گناه در نظر گرفت رار داد و ب ورد مناقشه ق تر را توان م
يد می توان پذيرفت که احساس عدم رضايتی که در گذشته با گناه پديد می اما می. طلبد می ثار آمده، امروز نيز به اشکال گوناگون برای انسان پد يد و آ آ

 .  ھا برجای خواھد گذاشت اش به آن ی او و ايمان و اطمينان روانی خود را بر انسان و تبعاً بر اعمال آينده
ا ھيچ خواھد که به عنواِن کفاره دوسِت چارباکای ملحد از او می ا چارباک سازد، ام ی گناھان نذر و نياز کند و خود را از نگريستن به ُخسران گذشته وا

ذيرش. کند ِ◌ گناه نمی»احساس بد«تالشی در خالصی از اين  ه او که ملحدی در ميان مؤمنان است و الجرم بخش وسيعی از پ سائل ھای اولي اش را م
ه ده به پاي ا ش يله ای الق داران می وس د ی ايمان ا خداون الف ب ه خاطر تخ ود و عدم رضايت از خويشتن ب د ب ان نخواھ اه در ام اً از احساس گن ازد، قطع س
 . چھر را با خود خواھد داشت پيل
 

 وداھای ساخته
مردم می ی آن وسيله بيند که به ای می ی عده ھا را حاصل توطئه اما ديد چارباکايی به ِوداھا، که آن د از  يدار ھا کسب درآم يد ھمچنان پد نيز يک د د،  کنن

شاری می اند سخت پای ی کسب درآمد از مردم نادان ساخته ای وداھا را وسيله تا امروز نيز افراد متعددی بر اين باور که عده. است د ف اور. کنن ن ب و اي
اخته ود س ش خ راد از پي ا را اف ه وداھ يز ک يز است ن الش برانگ ان چ ت. اند ھمچن ی از پراھمي ن بحث يک ه اي ت ک وان گف ا بت ايد حت ای ترين بحث ش ھ

اره متجدد نيز ھست و مسئله انديشان دين يا درب حاد و  دين و ال ائل در چارچوب ت سياری مس ه ب ه پاسخ ب بدان وابسته ی بزرگی است ک اد  تدين و الح ی 
شدن آن ی درآمد عده وسيله(و ) ساخته بودن وداھا(با اين حال، اين امکان فراھم است که اين دو نگرش متفاوت . است ردد و) ھا ای  دا گ از يکديگر ج

   .ھا راه يابد ھا يا ناپذيرفتنی ی پذيرفتنی ھر يک با نگريستن به خودش و با بررسی جداگانه راھی متفاوت از ديگری را در پيش گيرد و به دامنه
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ه ھاي شنيداري پاره را از طريق فايل من داستان مه. ھستند»  صادق چوبک«ي  ھاي داخل پرانتز ھمگي برگرفته از ترجمه نقل قول ]1[ سايتي ک اي در 
ھاي ذکر نقل. ھا ديگر قابل دانلود نبودند وجو کردم، اين فايل که بار ديگر براي يافتن آنھا جست ام، اما زماني از طريق ھفتان قابل دسترس بود شنيده قول

 . اند ي صادق چوبک اجرا شده ھاي شنيداري ھستند که از روي ترجمه شده از ھمين فايل
ژه مفھوم گناه پيچيده ]2[ ه داد تر از آن است که بتوان تعريف جامع و وي ه نظر مي. اي از آن ارائ ما، ب باً ھميشه ا ي تقري اليان طوالن رسد، در طول س

شته. يابيم داشته است معنايي نزديک به آنچه امروز از آن درمي حال در گذ ن  ند"ي دور اختصاص  با اي ر خداو سان در براب سان در"  نداشته و"  ان ان
شامل مي"  برابر انسان نيز  ده است را  يد. ش ان پسر ميگو ا از زب ستان پسر گمشده، عيس Father. I have sinned against heaven: "مثالً در دا

and against you" ".}18، 1۵لوقا، } .حضور تو گناه کردم و به) ملکوت(آسمان  به! پدر. 
 :مسائلي که در مورد عدم شادماني و عدم رضايت در اينجا مطرح شده عمدتاً برگرفته از اين مقاله ھستند ]3[

BENGT BRULDE, "HAPPINESS THEORIES OF THE GOOD LIFE", Journal of Happiness Studies (2007) 8:15-
49 ,Springer, DOI 10.1007/s10902-006-9003-8
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 ھاي جا مانده در اداره پست  از نامه
 

 
 

ده در دلم نمي. ھا يا كي. كنم به اين كه كي بود اولين بار كه تمام روياھامان را گرفت دارم فكر مي سبز ش ر از زرشك  ين و سرزمين پ ن زم خواست اي
.تر عوام احمق و خواص احمق. دختراني پر از ترس و پسراني ترسو تر. تر دختراني اين ھمه غمگين و پسراني غمگين. جاي جايش را اينگونه ببينم

 
تيديمش ترسيديم و با ھم مي افتم كه روزگاري از او مي ھمه تنھايي مانده در پس روزھاي تقويم و ياد خدايي مي پرد به سمت آن دلم مي ه. پرس ياد آن ھم

ه از او مي مي. آورم طاقت نمي. ياد آن ھمه آرزو. مان بود اميدي كه در آينده نه مي بينم امروز ن ادم مي. پرستمش ترسم و  گاھي ي ا  در از او تنھ د چق افت
 .پرستيدندش ھايي ھم كه آن روزھا نمي آن. مان طلبكاريم ھمه. طلبكارم

 
م. گشتيم رفتيم دنبال خدايانمان روي كوه المپ مي ما ھم مي. خواھد خداي اين زمين كِس ديگري بود گاھي دلم مي كلي خداي شاد و خجسته كه ھرقدر ھ

 .بينيم جا مي البد جناب ھرمس ماراناي بزرگ را ھم آن. كردند تصورشان ابلھانه باشد الاقل در ديارشان مردماِن شاد زندگي مي
 

افتد اين ھمه مالل از اند و يادم مي گفت ابليس و محمد دو روي يك سكه عين القضات بود گويا كه مي. افتد روزگاري كسي بود در اين سرزمين يادم مي
دا را. شيطان با كساني كار دارد كه كاري با خدايي داشته باشند. آيد پس روزھايي كه شيطاني ھم به سراغ آدم نمي ان خ ه ھم ا شديم ك ما كه آن قدر تنھ

 .ھم نداريم
 

م نمي بينيد باري از اين دل بر نمي حاال شما ھم اگر مي ه داريد و دردي از آن ك يد ك ال االغ ديگري بگرد د و دنب كم كني ان را  د و زحمتت د لطف كني كني
 .تاب و توان كشيدن اين ھمه بار داشته باشد

 
. زياده عرضي نيست

حسين واقف محمد
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 ملعون
 

 
 
 !لعنت! لعنت! لعنت.) گرفته ھمچون مردگان در تخِت خود فرو رفته است ای مه تنھا، عبوس، با چھره: (خدا
 !اھم) وار پيش روِی خدا ايستاده و به او زل زده است عصيان: (بنده
 که بود؟: خدا
 !من ھستم: بنده
 گشايی؟ فرماِن من لب به سخن می تو؟ کيستی که بی: خدا
 .اگر تو خالق باشی، ناگزير من نيز مخلوق ھستم: بنده
 نامت چيست؟: خدا
 شائول: بنده
 از تبار آن قوم سرکش نيستی؟: خدا
 !آری: بنده
 .آزارد ام را می بوِی يک جھود شامه: خدا
 .من ھم از بوِی خداوند در رنج ھستم: بنده
 : ...خدا
 !باور کن: بنده
 با من کاری داشتی؟) زده بھت: (خدا
 .دانم نمی: بنده
 !خوب: خدا
 ھان؟: بنده
 !بگو و برو: خدا
 چرا نيستی؟: بنده
 نيستم؟: خدا
 گويم چرا نيستی؟ می: بنده
 گويی؟ چه می: خدا
 نيستی چرا؟: بنده
 گويی؟ خودت؟ اگر نيستم پس تو با چه کسی سخن می: خدا
 !وگو نداری تو شايستگی گفت. زدم بودی ھم تنھا با خودم حرف می گر می: بنده
 .من خوِد تو ام. راھه رفتی بی: خدا
 .گاه خود را خداِی موجود ندانسته است جا در درون ام النه دارد و تا جايی که به ياد دارم ھيچ خوِد من؟ خوِد من اين: بنده
 من در نظر تو چيستم؟ آيا نه اينکه خداِی موجودم؟: خدا
 .وانگھی اگر خداِی موجودی پس بيروِن من و در اين جھان ھستی نه دروِن من. تو خداِی موھومی! موجود؟ ھرگز: بنده
 .من ھر دو جا و ھمه جا ھستم: خدا
 ھرجايی ھستی يعنی؟: بنده
 .گاه بر سر تعبير راستين آن خودم ھدايتت خواھم کرد تو بپذير که من ھستم، آن: خدا
 .ِی پندار و ترس آدميانی تو زاييده: بنده
 .ام تر از بندگاِن کافرکيش خود فراوان شنيده ھا که گفتی پيش اين! سخنی نو بگو: خدا
 !تو ملعونی: بنده
 چه گفتی؟: خدا
 !ملعون: بنده
خود. اگر بنده بگويد اما نوظھوری زھرآگين از واژگان آفريده است. اين سخن کھنه از آِن من است! خاموش: خدا براِی  اِن من را  چگونه است که زب

 کنی؟ ای و نفرين من را بر خودم نثار می گزينی؟ اين چه جسارتی ست که بر من، خداِی خود، روا داشته برمی
 .گری ھستی که خود ملعوِن سراسر گيتی است تو لعنت: بنده

مخلوق
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 گفتی نامت چه بود؟: خدا
 شائول: بنده
 .کردم چشم ھمان بود که در درياِی نيل ھمراه با مصريان نابودتان می حق تو و آن قوم خيره: خدا
 مگر نکردی؟: بنده
 سالمت رھانيدم؟ ِی نيل به و آيا من نبودم که شما را از رنج بردگی فرعون و از ميانه: خدا
 کنی؟ باور می: بنده
 چگونه خود را انکار کنم؟. من در آن عھد ناجی شما بودم: خدا
 !انکار کن: بنده
 فھمی؟ می! آفريدگار تو. من خداِی تو ھستم: خدا
 !نه: بنده
 فھمی؟ نمی: خدا
 .فھمم می: بنده
کردی! خوب: خدا دگی  ما سرانجام بن ام ا ته. گرچه کمی ديرھنگ براِی من دردسر داش گران  وم بيش از دي ن ق راِی ھميشه می .اند ھميشه اي بايست ب
 !تا بوده ھمين بوده. اسرائيل بيش از ديگران وقت بگذارم بنی
 !خداِی من ھستی اما ملعونی: بنده
 .ھميشه نيز آِن ايماِن اين قوم به آِن الحاِد آنان چشم دوخته است! شگفتا: خدا
 !انکار کن: بنده
 چه را؟: خدا
 .تو رھاننده نبودی! نجات را: بنده
 .فرزنداِن اسرائيل ھمگی به جنوِن انکار دچار ھستند! ای تو ديوانه: خدا
 .ديوانگی در خدايان قاعده و در آدميان استثناء است: بنده
 .ِی ازلی دارند جو از من، خداِی خود، کينه اين قوم انتقام... خواھی کين: خدا
 .جو نخوانند ورز جھان، ھيچ انسانی را انتقام در برابر نعش نخستين کينه: بنده
 سخن تو چيست؟: خدا
 !ملعون: بنده
 !بيا از آغاز مرور کنيم! باشد: خدا
 جا که تو نبودی؟ از ھمان: بنده
 !بودم: خدا
 بودی؟: بنده
 ستيزی؟ چرا با من می: خدا
 .دھد شنونی؟ سراسر اين صحرا بوِی نفرت می نمی: بنده
 چنين نيست؟. ای ام بوده بسا روزی ھم عاشق چه: خدا
 .از آغاز جز نفرت چيزی نبود! ھرگز: بنده
 .ام ترين دروغی بود که تا کنون شنيده گزنده: خدا
 !تر از بود و نبوِد تو نه گزنده: بنده
 مرور کنيم؟: خدا
 !گويی چون تو ھم به روايِت دروغ خوانی تاريخ؟ آن چه سود از اين برگ: بنده
 .که خداِی تو ھرگز جز راست نگفته است نامی، حال آن گو می مرا دروغ: خدا
 . و دروغ نيز تفاوتی ندارند با تو ديگر راست: بنده
 .راه بودند، از رنج بردگی رھانيدم و بزرگی بخشيدم من پدراِن تو را که چون خودت گم! ناباور درازموِی جھود: خدا
اداش دادی. خويی چون خودت بزرگی بخشيدی برداری از سپيدموِی درنده در بندگی و فرمان: بنده اندی و پ فرعون. قوم را در مراتِب بردگی فراز نش

 !تو رھاننده نبودی. ات بود رقيِب خداوندی
 مرا شناختی؟! ام هللاِ محمد من! من ھستم پدر مقدس عيسی! ِی ابراھيم و موسی ھستم من يھوه: خدا
 !و از ھمين رو ملعونی! آری: بنده
 کنی؟ کشی می جاِی پرستش، گردن چگونه در برابر ھيبِت خداوند به: خدا
 .بينم من جز نقشی آشفته از يک پيرمرِد قوزی نمی: بنده
 آيا وجود ندارم؟: خدا
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 .ای مرده! از آن بدتر: بنده
 ھستم يا نه؟: خدا
 .طوق لعنت بر گردِن آرميدگان در ديار عدم نيز برازنده است: بنده
 يعنی نيستم؟: خدا
 .ای شده فراموش! از آن بدتر: بنده
 ھنگام ملعون ھستم؟ اما چگونه نيستم و ھم. دانم دانی که فلسفه نمی می: خدا
 .ای دانی که زبان را نيز با تقلب فراگرفته نه تنھا فلسفه نمی: بنده
 . جاِی بندگی، به پرداخِت وھن و اتھامی نو بر خداِی خويش مشغول اند در اين زمانه بندگاِن من روز و شب به! آه: خدا
 .ای تو خود بزرگترين اتھام بر ھستی بوده: بنده
 انديشی؟ چنين می: خدا
 .بينم چنين می! ھرگز: بنده
 گفتم چگونه نيستم و ملعون ھستم؟: خدا
 نيستی؟: بنده
 ھستم؟: خدا
 !ملعون ھستی: بنده
دا ان: خ ودی پريش ون می! حاِل يھ ه ملع دی ک مان خداون ق آس ادر مطل امی ق ه می. ھا است ن کل بوزين ه ش دتر ب ا از آن ب م ي تر کن و را خاکس وانم ت ای ت

 .ِی عبرِت ديگر منکران شوی ات گردانم تا مايه پستان مسخ بزرگ
ر است. دوراِن سرورِی تو به پايان رسيده است) تمسخرگونه: (بنده و برت ون از معجزاِت ت ان اکن ادوگرِی پيرزن و مدتھاست در مگر نمی  .ج ی؟ ت دان

 !ای شده جا تا ابد لعنت آن. بری سر می ديار عدم به
 گفتی نامت چه بود؟: خدا
 شائول: بنده
 .آورم اما به ياد نمی. ام اين نام را جايی شنيده: خدا
 .کار بودی ھميشه فراموش: بنده
 .کنم کنم يا ھرگز فراموش نمی درنگ فراموش می من يا بی: خدا
 .کاری ھم ناتوان ھم فراموش: بنده
 .ناتوان؟ زمانی بود که وراِی قدرِت من چيزی متصور نبود: خدا
 کراِن تو برآمده است؟ آشفتگی اين جھان نيز از قدرِت بی: بنده
 .من جھاِن ھستی را در نھايِت کمال آفريدم: خدا
 .تواِن تو در آفرينش بيش از اين نبود! آری: بنده
 : ... خدا
 خوری؟ رفته افسوس می بر شکوِه از دست: بنده
 من؟: خدا
 .کنم که آدمی در برابرت تسليم، مطيع و ھراسان بود ات حسرِت دورانی را نظاره می در چشمان! آری: بنده
 .بارم ھنوز ھم اگر بخواھم ھمچون گذشته عذاِب ملخ، وزغ، پشه، مگس، خون، تگرگ، مرگ و تاريکی بر زمينيان فرو می! ھرگز: خدا
 .بارتر از تو بر آدميان فرو نيامده است جا که به ياد دارم عذابی مصيبت باری؟ گرچه تا آن پس چرا فرو نمی: بنده
 .ام چون بر انسان در اين عصر اضطراب رحم آورده: خدا
 !ای چون لعنت شده! نه: بنده
 من يا انسان؟: خدا
 !کار؟ تو را با انسان چه: بنده
 .ِی من در زمين و نسبت به خداِی خود فروتن باشد بنا بود فرستاده. من او را آفريدم: خدا
 .و چنين نشد: بنده
 .او عصيان کرد: خدا
 ای؟ فراموش کرده. انتظار ديگری داشتی؟ تو او را از ھمان آغاز نفرين نمودی: بنده
ا خود را بيش از پيش    انسان با. انسان از ازل ملعون بود و تا پاياِن تاريخ نيز نفرين من ھمراِه اوست! برم گاه از ياد نمی ھيچ: خدا نفرين بر خدا، تنھ

 .اسير من ساخت
 .ِی ھست و نيسِت تو چيره شده است اکنون آدمی بر دوگانه. انسان با لعنِت تو توانست بود و نبودت را ھماغوش سازد! ھرگز: بنده
 چگونه؟: خدا
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 خواھی بدانی؟ می: بنده
 !مگر نپرسيدم؟: خدا
 پرسيدی؟: بنده
 پرسيدم؟: خدا
 ».يا خدا ھست که پس تو نيستی، يا تو ھستی که پس خدا نيست«: گويم اش را برايت می وانگھی صورِت واژگونه. دانم نمی: بنده
 ھان؟: خدا
د ھايی ست که يک خداِی ايده ويژگيھاِی گوھرين تو ھمان. تو خداِی منفی و نفی خدا ھستی: بنده وچ می. آل نبايد داشته باش ان پ شی جھ تو با ی؟ اگر  دان

 .يابد است و اگر نباشی، ھستی معنی می
 ھان؟: خدا
 .گيری دانستم که فرا نمی می: بنده
 .ام ديگربار بشنوم خواھم از بنده وانگھی می. دانستم! دوباره بگو! نه نه: خدا
 !گوِی ناشی ای دروغ: بنده
 : ...خدا
 !ای ِی ناباشنده شده تو نفرين: گونه بگويم بگذار اين! باشد: بنده
 شود؟ به زباِن من چه می: خدا
 !ملعوِن معدوم: بنده
 ام؟ من ملعون: خدا
 !باور کن: بنده
 ملعون؟ من؟: خدا
 !ملعونی تو! آری: بنده
 .ملعون ھستم) زمزمه با خود: (خدا
 !آفرين: بنده
 !من ملعون ھستم؛ خداِی شما: خدا
 .تو را کافی ست» ملعون«تنھا ھمان ! آخرش را ديگر مگو: بنده
 .من ملعون ھستم: خدا
 .ھميشه خداِی ابراھيم براِی خودشناسی بسيار کودن بود! چه ديرھنگام: بنده
 گفتی نامت چه بود؟: خدا
 شائول: بنده
 با من کاری داشتی؟: خدا
 !نه: بنده
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 نخير جيگرم
 

 
 

قول را. بعضی وقت ھا احساس می کنم آدمھايی که به وجود خدا باور ندارد خجالت می کشند روراست به آن اذعان کنند ھای مع سئله ی ترس  البته م
يم . اما غير از آن ھم گويی دور از فرھيختگی می دانند که به اين سئوال پاسخ مستقيم بدھند. درک می کنم می پرس خدا"مثال وقتی از آنھا  ان  به نظرت
ند"  چنان شرمگين می شوند که گويی پرسيده ايم "  وجود دارد؟ ا" ...شکمتان خوب کار می ک ئله را ب تقيما مس که مس دتی پيش از آن ا م م ت خودم ھ من 

يده باشد. خودم حل و فصل کنم اينطور رفتار می کردم دگر پيچ يا مثال ھاي با. سعی می کردم نوع الحادم شبيه نوع الحاد ايوان کارامازوف  ی حاال  ول
ه. خودم کنار آمده ام شته باشم ک ختری دا ختر فاوست ازش پرسيد بپرسد  طوری که بدجوری دلم می خواھد دوست د که دوست د ئوالی را  من س از 

رد( م برخورد ک گاه) محتوای سئوالش درباره ی وجود خدا بود و فاوست ھم مثل ھمانھايی که آن باال درباره شان گفت ه  آن د دلبران من در حاليکه لبخن
گويم "  نخير جيگرم: "  ای بر لب دارم جواب می دھم م و ب ا بغلش کن د ت شيطان بپرس اره ی وجود  شيطان"و منتظر می شوم دومين سئوالش را درب

. و از اينجور مسائل" تويی و اون بعنوان مثال لبھای خوشمزت
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 دال
 

 
 

م می ھمه می»  نيست«ی خاک بايستی و فرياد بزنی که  حتی اگر بر بلندترين نقطه تو ھ د و  ی  دانن بودنش از. از دال تھی گريزی نيست. »ھست«دان
يدند. ھست چون ھست. رود جنسی است که حاجت به لطف و تأييدت ندارد، به تکذيب تو ھم جايی نمی از. کسانی که دانستند ھست برايش مدلول تراش

ند واجب الوجود است. گفتند اگر دال ھست پس مدلول ھم، حتی اگر به چشم نيايد. پدرش خواندند. سنگ، از آسمان، از کلمه بر. گفت يد  د چرا با نگفتن
يدند و پرستيدند. جا داستانش ھمان تاريخ کھنه است شان؟ از اين بينی گونه می اند يا تو اين گونه چون زمين و زمان اين. ھر دردی درمانی ھم باشد تراش

گفتند ھمه حق با ماست و أناالحق؛ که با جھان. آنان خود را به قعر دال انداختند، خود را با خود لبريز کردند. ديگرانی نيز بودند. و بر سرش جنگيدند
می. اند از دنيای فانی و تو به خيالت با سنگسار جزايشان دادی اند و گريخته و خالق و مخلوق يکی شده د ن خر گفتن ان از. دانم چرخ گشت تا دست آ آدمي

ه. دانند اين تشنگان آگاھی جرأت کردند بگويند نمی. ندانستن ابا دارند، از ندانستن داليل، عواقب شايد ن اخالق را. گفتند دال ھست، شايد مدلولی باشد، 
د عرش رساندند. از نو نوشتند، انسان را باز تعريف کردن ه  دان. آزادی و آزادگی را ب ست، ب ند تھی ا ند نسل. گفت ا گفت خود ب ايی  ه تنھ د ب ھا محکومن

 . اينان دنيايی نو برپا کردند و شايد که کلمه را به پايان رساندند. ای در دست که ھرگز از تھی خالی نخواھد شد کاسه

ميرزا پيکوفسکی
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 سفيِد گرم
 

 
 

ند روی دامنش چيند و صمغ که از توی ساقه يک گل زرد قاصدک می. کند ھا بازی می  توی چمن،دخترک           می ک ه  بھت،ی درشتش چکه  زده ب
 .بود ھنوز قاصدک نشده. حيف –گويم  می! ُمرد -:چيند زند و لب برمی خون سپيِد گل زل می

 .کند تواند بکند که قاصدک شدن چقدر با گل بودن فرق می شود؛ و ديگر حتی فکرش را ھم نمی کنم که ديگر ھرگز قاصدک نمی و فکر می
ن،ھای تازه روند توی دانه شوند به خاک و می بعد دوباره تبديل می. روند توی زمين ھا می گويم گل  می،به دخترک که سوگواراست تا از ھمي  بعد ھزار

ه ھزارھزار قاصدک رقصان می،با تمام ھزارھزار گل زرد. گردد  دوباره برمی،گلت در ھزارھزار از خودش. آيد گل درمی وا. شود  تبديل ب توی ھ
چه،بعد. برد ی ديگر خبر می  برای ھزارھزار بچه،زند و با ھزارھزار بال سفيد چرخ می د  تعريف می  برای آن ھزار ھزار ب ل،کن ه چطور يک گ  ک
ا و قاصدک،جا رد شدی وقت اگر يک روزی از اين آن. شود  تبديل به ھزار ھزار قاصدک سپيد می،زرد مرده ه  بي دا کن الی آن ھای گلت را الب ،ھا پي
 .اش شناسی حتماً می

تواند مرا وقت او ھم می آن: پرسد می. ی زردند  ھای ھمين جنازه  نواده،ھای اين حوالی  نصف گل،داند که تا چند سال ديگر  می،سرانگشتی با يک حساب
 بشناسد؟
به،ھای ھزاران ھزار قاصدکش در تمامی پرچمک. شناسد حتماً می  گويم می. اند ھايش که زيادی کوچک زنم به دست زل می و را  اً ت می  حتم آورد و جا 

 .بخشد می
 .کند ھا را فوت می   قاصدک،گردد و سبکبار  ِ بازی برمی دوباره به شوق. کند بچه باور می

 .توان زياد راست بود ھا نمی با بچه. مرا ببخشد" خدا"

 
 

وچکش زل زده          ه صورت ک ه،ام ب ه الی پارچ م می  ک فيد گ ود ی س ی. ش أن ُمردگ ود است و ش م نمی،اش کب د  راھ ه می. دھ انی ک ه جھ ردش ب ب
 .اش شناسم ديگر نمی  توانم صدايش کنم؛ نمی. اش شناسم نمی

 . ھا را بر دامنش ببينم و کفر بگويم  تا لکه،بايد بود" او"و . نگرداند  که بازش،چکيد" او"ی سرخ بر دامن   ھزار ھزار لکه،او را که چيدند
 

ھايی که تازه چيده باشند نه مثل گل. اند گرم. کنم  لمس می،ايم ھای سپيدی را که روی حجم کوچک سپيدش گذاشته گل.  پيداست ھايش از زير پارچه دست
شتر از  قبل از روزھايی که با گلدانی نامعلوم طی کنند؛ روبه،فروشی باشند پشت ويترين خنک گل  رديف کرده، د صباحی بي وز چن روی جھانی که ھن

 .اند آن را نديده
م نکنی تقريباً ديگر موقعشان است که بريزی. گرم و مچاله. اند ھا گرم اين گل کار. شان توی سطل آشغال و ديگر حتی فکرش را ھ م اگر در  لدانی ھ گ
 .آيند شده به حساب می  از ھمين حااليش برای ما تمام،نباشد
ند خواھد گل  نمی،فروشی وگرنه ھيچ گل. شود طور می از سر سھو اين. ھای شکسته است ھا پر از گل فروشی  ھميشه جلوی گل،ھرچند .ھايش ھدر برو
 .شان را حفظ کند باقی" خدا. "ای نيست چاره

دانم؛ می. شود جلوی مچاله شدن و از ريخت افتادنشان را گرفت با ھيچ ترفندی نمی. ھا را از شکستن بازداشت توان گل دانند؛ با ھيچ کلکی نمی ھمه می
 .بايد باشد؛ و ھست. توان تاب آورد  عمر به اين کوتاھی را نمی،يی که ببيند"خدا" و بی

 .توان زياد راست بود  با مرگ کودکان نمی،مرا ببخشد" خدا"
 .شود  توی سفيِد گرم گم می،زنم به بنفشی که در چشم بر ھم زدنی و زل می

       
مرده  پشت ھم باران می،ھای سپيد سه روز بعد از دورريختن گل. آمد سه روز پشت ھم باران می         ه کودک  سه روز پشت سرھم ب مد؛ و من  ای آ

 .شد پاشيد و ھرگز دوباره بزرگ نمی  آرام آرام از ھم می،کردم که توی خاِک خيس فکر می
خاک رشد می، دخترک مثل يک بذرتازه،شد کنم که چه خوب می فکر می گر. کرد  توی  ند وقت دي خاک درمی  سر کودکی،چ وی  مرا اش از ت مد و  آ
ه. شد شناخت؛ دوباره بزرگ می بازمی ل جوان يدار می مث وی خاک ب ه از ت شايد ھزار ھزار دخترک،شود ای ک ان"؟ ... و  ند"  مردگ ار،مرا ببخش  انگ

 .باريد  که سه روز پشت ھم باران می،ھا بود  خاطر ھمين حرف به
 .کرد ھا روحمان از باالی درخت سقوط می از ھمان وقتی که برھنه بوديم و شب. ايم  ما ھميشه دنيا را به چشم خودمان ديده،می دانم
 .شوند کنم که توی سياھی کيسه گم می ھای مچاله را تماشا می برگ اندازم توی سطل آشغال؛ و گل ھا را می ی گل باقيمانده

 

نگين
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 . جايش خوب است، دخترک توی بھشت،گويد خيالت راحت باشد  می، انگار که ھمين حاال از بھشت آمده باشد،دوستم
ی،داند که ھر شب نمی. کنم ھا فوت می ام و ھر روز به قاصدک داند که ديگر آرام نمی ازی  خواب کودکی را م گل قاصدک ب ان ھزار ھزار  ه مي بينم ک
 .شناسند  او را می،ھای سپيد کند و تمام پرچمک می
 .است ديگر مرده" او. "حرفش را نزنيم... ولش کن  گويم می

 .کند تواند بکند که زن شدن چقدر با کودک بودن فرق می شود؛ و ديگر حتی فکرش را ھم نمی کنم دخترک ديگر ھرگز زن نمی و فکر می
 .گويد ھست می. نياز دارم" او"گويد درست ھمين حاالست که بيشتر از ھميشه به  کنی؟ می گويد واقعاً حسش نمی  می،به من که سوگوارم

 .زيرا که مرگ حضور دارد. ست"خدا"جا پر از  اين. دانم می 
 .است دنيا نيامده طور که ھرگز به ميرد؛ ھمان وقت نمی ھيچ" او. "دانم می

 .دارند مردگانی که مرا زنده نگه می. شود می" گان مرد"پر از ارواح   و دنيايم
 
 
 .برم  اسمش را می،شوم  تا نيازمند می،يم مرا ببخشد"خدا"
 ".ھست" ، ھر زمان صدايش کنم،يم مرا ببخشد"خدا"

 . بايد خودم را ببخشم،و سرانجام يک روزی
 

 ......................................... 
 تيرماه ھشتاد و ھفت  /الف  نقطه
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 )تأمالت فوئرباخی(راز يزدان شناسی 
 

 
 

 شناسی راز يزدان
 *تأمالت فوئرباخی

 
ه گذار تکامل دينی که به طور کلی نشان داده شد به ويژه عبارت از اين است که انسان بيشتر و بيشتر از خدا می... «   -1 شتر ب آھيزد و بيشتر و بي

ا فرھنگ. اين به ويژه در باور به وحی آشکار است. دھد خود اسناد می انی ب ا در مردم ر ي سلی ديرت خرد آن را می آنچه در ن ا  د، تر، سرشت و ي دھ
ھايی که در متنی خواندم که سرخپوستی آمريکايی با ابتکارات و بدعت) ذات مسيحيت(»  .ی خداست تر، داده فرھنگ برای عصری زودتر يا مردمی کم

ھا چيزی از قبيل تغيير يکی دو رسم خشن اين بدعت! خدا پرستيده شد -ھای بعد ھمچون يک نيم ی خود نھاد در ميان ھمعصران و نسل ميان مردم قبيله
ه ردن روش معامل ايگزين ک ی و ج ای  حقوق اال(ی پاياپ ه ک اال ب د) ک ه بودن ی معامل ا روش پول ان گره. ب داعات آن چن ا اب ه ام ود ک ان ب ار مردم گشای ک

انيد مبدع ين سرخپوست . اش را به چنان جايگاھی در تاريخ قوم خود رس يوه –ا که ش ان کھن است  چنان بدعات خود را حاصل مشاھدات –ی مردم ا
شد  –ی اين متن  ظريف اينجاست که ھر خواننده. پنداشت عرفانی خود در حالت خواب يا خلسه می خورده با ه گوشش ن اخ ب –که حتی چيزی از فوئرب

وه بايد برای يک قبيله نمايند تنھا می گويد چنين ابداعاتی که تا بدين حد برای جوامع پيشرفته، ابتدايی می با خود می ين شگرف جل ن چن ی سرخپوست اي
بدع. اند ی تمدن عقب مانده کنند که از قافله يز نسبت دادن اين نوع ابداعات به مکاشفات ژرف عرفانی و نائل ساختن م امبری ن يا پي خدايی  ام  ه مق اش ب

ه راستی چه ارتباطی. شود بايست توضيح داده   از کاروان تمدن و فرھنگ نمی جز از راه توجه به واماندگی اين جامعه ما ب ان توسعه ا يافتگی ست مي
ول می ور مح ه او در ام ه ب ی ک د و نقش اه خداون ی آن، و جايگ رفت فرھنگ ه و پيش ک جامع ورانه ي خ جس د؟ پاس اخ  کنن Ludwig(ی لودويگ فوئرب

Feuerbach (ی ديگر از. ای مستقيم ميان اسناد امور به خداوند و واماندگی فرھنگی وجود دارد صريحاً اين است که رابطه ل اقوال ا نق پيش از آنکه ب
نه ذکر، نمو ای فوئرباخ، پاسخ او را به اين پرسش به تفصيل دريابيم و مبنای فلسفی باورش را بسنجيم، مايلم اشاره کنم که حکايت سرخپوست سابق ال

ين واقعيت اشاره ای، می ھای ديگر کمتر ريشه به عنوان نمونه. است ست که اين پرسش را در ما برانگيخته از وضعيتی) radical(ای  ريشه توانيم به ا
ان  داده کنيم که در گذشته بشر سخن زيبا يا خردمندانه را نيز به ايزدان شعر يا خرد نسبت می ان کاھن ر زب که ب يی –است  ه توانا ژه ک نی کسانی وي يع

مروز. برد ترين شاعران يا نغزگويان چنين گمانی نمی شده است و حال آنکه امروز کسی در حق بزرگ جاری می –اند  مواجھه با آن ايزدان را داشته ا
ابليتی در پنداريم در حق بشر می ست که می اما ستايش آنان به جھت خدمتی. اند نيز ھمچون گذشته، ھنرمندان و مبدعان مورد تمجيد و ستايش د و ق کنن

ند بھره ی اين خدمات که ارايه کرده ما آنان را به واسطه. آنان که در ديگران نيست انی ا اه کيھ د از يک جايگ يژه نمی/ من افيزيکی و گاريم مت د. ان ھرچن
 .»!خداست« : گويند ترين تمجيد را در حق امری ادا کنند، می خواھند عالی شود که وقتی می امروزه نيز در کالم مردمان کوچه و بازار شنيده می

 
چون -: ست پذيرترين پاسخ اين پرسش، آگاھی ترين و مردم ترين، عام تفاوت ذاتی بين انسان و دد چيست؟ ساده... «  -2 ق؛  اما آگاھی به مفھوم دقي

به وسيله اره آگاھی به مفھوم حس کردن خود چون يک فرد، تشخيص  حتی داوری درب فت و  حواس، دريا ی ی  توان در را نمی... ی چيزھای بيرون
ی آگاھی در دقيق. مورد ددان انکار کرد نوع و سرشت ذات رای او  که ب شد ترين مفھوم خود، فقط در موجودی حاضر است  .اش موضوع انديشه با

يزه. ست شدنی ست تنھا در انسان يافت "نوعی"، بلکه خود "فردی"اش نه خود  آگاھی که متعلق -و اين نوع خود) ذات مسيحيت(»   اخ وجه مم ی فوئرب
د آگاھی او به نوع خودش، يعنی به نوع انسان و به تبع آن نوع ديگر جانداران می -انسان از ديگران جانداران را خود ين آگاھی. دان اب ا بالطبع، بازت

شود بشری میبايست در آنچه فرھنگ  ويژه، می نه. ناميم ديده  اخ، بشر ھمواره در آي سوی آن متوجه می به زعم فوئرب به  خود ی ھر چه  ده است  ش
ا خود نوعی را ی اعيانی ی تاريخ بلند فرھنگ بشری، مطالعه مطالعه. ديده است را می) نوعی( ا در آنھ شده است ت ست که انسان به سوی آنھا متوجه 

يار متنوع. بيابد وان است تر از اعيانی به ھمين جھت است که اعيان مورد توجه انسان بس ورد توجه حي که م ا آن. ست  مورد توجه حيوان تنھ يان  اع
ردی و  اء ف ه بق حوی ب ندگی می –اشيائی ھستند که به ن صورت جمعی ز ه  ه ب ندارانی ک د  در جا ته است –کنن اء جمعی وابس ه بق حدودی ب ی. (تا  يعن

وع وجود دارد قاء. ناگزيريم بپذيريم که فی المثل در ميان زنبوران سطحی از آگاھی ولو مبھوم معطوف به بقای ن به ب شديداً معطوف  اھی  ن آگ ما اي ا
نداران ديگر.) است اھی جا ه آگ در يک کالم. آگاھی انسانی، عالوه بر آنکه بسيار بيشتر معطوف به خود نوعی است، آنچنان وابسته به بقاء نيست ک

م  سنجی می در نتيجه، چنانکه فوئرباخ نکته. تر دارد تر و گسترده ای ژرف آگاھی -انسان خود تارگان ھ جرام سماوی بی –کند، حتی س ين ا نھايت دور ا
دايان(ھای بشری  دستاويزی برای نقل داستان –از دست  د «  شوند،  می) در قالب ماجراھای خ سوفان، اخترشناسان بودن «و حال آنکه »  نخستين فيل

ن علت سر. »کند  ست که از آن تغذيه می دنيای يک ھزارپا ھمان برگی اين نکته در متون عرفانی ما بدين شکل بيان شده است که احشام چھارپا به اي
ت دور ه از قابلي د ک ای خويش دارن ل پ اھی مقاب ايين و نگ ه پ ی رو ب د بھره انديشی و فرازنگری بی -و گردن ود. ان ان دون است و الجرم وج ھمت آن

د ای بزرگ انسان قامتی راست دارد تا بتواند گستره". سرافکنده"فيزيکی آنھا متناسب با اين ھمت دون  ما. تر را در مقابل خود و باالی سر خود ببيني ا
قاء يعنی ھم و غم(ھايی که عليرغم اين قابليت، ھمچون چھارپايان دون ھمت و فرونگر باشند  آن انسان ردی باشد  شان تنھا تالش معاش و ب پس از) ف

دد تعويض می د را مج ه کالب ا ک مانی، آنج ئه مرگ جس د، از نش د کنن ين آنھاست متول ه متناسب نگرش و مشی و مشرب پيش دی ک ا کالب ی ب ی ملکوت
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ند می ای خود را ببين يش پ ا پ رای. شوند، يعنی سرفروافکنده، به صورت يک چھارپا، در حالی که فقط قادرند ت فانی ب ان کالسيک عر ن بي آنچه در اي
اھی، تعين. ی عالم ديگر است ست انديشه فوئرباخ ناپذيرفتنی ا آگ که انديشه ي ان يکسان است، آن است  ن دو بي وم اما آنچه در اي بخش ھستی بخش و تق

 .ماديست، و اين يعنی ايده آليسم
 
سان است شود؛ آگاھی از آنچه عينی کند با خويشتن آشنا می انسان در عينی که در آن مداقه می... «   -3 اھی ان ا. ست خودآگ ن، ب ا عي ا انسان را ب م

ن عين سرشت تجلی شناسيم؛ در آن سرشت او ھويدا می ست، می برداشت وی از آنچه برای خودش بيرونی ه شود؛ اي ی او، خود عينی راستين يافت
نی... و اين نه فقط برای اعيان روحی، بلکه نيز حسی راست است. اوست که عي ظر[  عين ھر ذھنی چيزی نيست مگر سرشت خود آن ذھن  ] در ن

ع شده) ذات مسيحيت(»   .گرفته شده باشد اھی نوعی انسان می پس اعيانی که در آگاھی خاص بشری مورد توجه واق ار خودآگ ه ک مده است است ب .آ
مورد رابطه. او بازتابيده است"  ذھنيت"يعنی در اعيان مورد اھتمام انسان  م الزم است در  اخ توضيح بيشتری دھي ين. ی عين و ذھن در فوئرب گر ا ا

ھمان سپھری را می سازد که فرھنگ می ناميم، آنگاه"  است ی اعيانی که در آگاھی خاص بشری مورد توجه واقع شده مجموعه"نکته پذيرفته باشد که 
ژوھش در فرھنگ را نوعی خودشناسی نوعی انسان) Ernst Cassirer(بايد گفت که ارنست کاسيرر  فيلسوف ھموطن فوئرباخ، اما نوکانتی، نيز پ

سی . کند ارزيابی می عالی) knowledge -self(به زعم او خودشنا وان  ورد تصديق است به عن اً م پژوھش فلسفی عموم سفه) 1( ترين ھدف  ی و فل
ند در اصطالح اما اعيانی که سپھر فرھنگی را پوشش داده. ترين ھدف معطوف است فرھنگی که او ساخته است به ويژه به اين عالی شناسی کاسيرر ا

ناب  کند که يادآور ايده کاسيرر اگرچه گاھی از بيانی استفاده می. ست در اساس سمبول ساز شوند و انسان جانوری سمبل ناميده می سم  ژه از –آلي به وي
ی  وع ھگل تعاليی کانت است –ن ده آليسم اس ده آليسم او اي ا اي اه نمی وی ھيچ. است ام ه سمبل گ د ک ده  ذات برون گوي ه  و تن فکن ان. ی ذھن است يافت مي

انه وس، و  نش ا"ھای محس نی معن وای ذھ رار می"  محت اطی برق رژی روحی ارتب مبوليک، آن ان ت، و صورت س مبول حاصل آن اس ه س ود ک (ای  ش
Energie des Geistes (رتبط می که محتوای ذھنی معنا را با آن نشانه د ی محسوس م نرژی روح . کن ما مقصود از ا است و سخن"  عمل تفسير"ا

که آنکه فرھنگ مجموعه) چنانکه ھگل گفت(است "  روح عينی"آخر در مورد فرھنگ اين نيست که فرھنگ  نی بل ست، يع صور سمبوليک ا ای از 
گر«  کند که  پژوھش در فرھنگ از اين حيث شناخت ما را از انسان بيشتر می. اشياء محسوس)  در معنايابی(/  ھای معنابخشی به ای از شيوه مجموعه ا

سازی و سمبول)  (substantial«) 2(دارد و نه جوھری ) functional(تعريفی از طبيعت يا ذات انسان موجود باشد، اين تعريف خصلت کارکردی 
با رجوع زبان حال فوئرباخ در قياس با جمله. ی نوع بشر است کارکرد ويژه ی کاسيرر اين است که اگر تعريفی از طبيعت يا ذات انسان موجود باشد 

ا را. ی نوع انسان است يافته به عناصر فرھنگی به دست می آيد، چون عناصر فرھنگی، ذھن عينيت بالعرض م پس عناصر فرھنگی به زعم کاسيرر 
ذات ) سازی باشد ھستند ی کارکرد خاص ذھن انسانی که سمبل از جھت آنکه زاييده(کنند  به شناخت انسان نائل می اخ بال که(به زعم فوئرب از جھت آن

رون -عناصر فرھنگی ھمان ذات برون ده و از ب ده نگريسته -تراوي اب). ی بشر است ش يده آليسم ن انی ا پذيرش مب ه  اخ موقوف ب سخن فوئرب پذيرش 
 .است

 
گاھی منطبق در دريافت«   -4 ن، و خودآ اھی از عي ن، آگ ا در دي ذير است، ام اھی از خود تمييزپ ن از آگ گاھی از عي د ھای حواس، آ ن حواس. ان عي

نی درون اوست ن دي حواس در خود بی... بيرون از انسان است، عي ن  فاوت است  عي ن –ت ين يک عي ا عين د ا؛ ام ادآوری م يا ي ه  مستقل از گراي
امينوی، آنچه ارزش انگاشته ترين، نخستين، برترين ھستنده؛ ذاتاً يک داوری نقادانه پيش برگزيده است؛ عالی نوی و ن ن مي يزی بي ست، تمي ی آن ا

خواھد به ذات دين، و نه فرھنگ به طور کلی، نويسد که می فوئرباخ اين جمالت را در ابتدای بخشی می) ذات مسيحيت(»   .ستايش دارد و آنچه ندارد
صادق است وی می. بپردازد نی  ن دي ژه در مورد ذھن و عي اھی از. نويسد که آنچه در مورد ارتباط ذھن و عين گفته است به وي ژه آگ به وي ين،  در د

نويسد که ھر چه بر انسان تأثير فوئرباخ کمی جلوتر می. ی دوم اين است که عين دينی يک عين برگزيده است اما نکته. عين ھمان آگاھی از خود است
نت موسيقی باشد نيرومند بگذارد انسان دينی آن را خداگونه می ا  ژه،. کند حتی اگر يک آوا ي ه طور وي ين ب ه سرشت فرھنگ و د ذيريم ک ما اگر بپ ا

ار ديگری ، می)و نه ھر عينی(داری در برابر انسان باشد، و عين دينی يک عين برگزيده است  آيينه توانيم بپرسيم صرفنظر از تأثير نيرومند، چه معي
ه(/تر نمايان سازد  ی انسان را شفاف تواند يک عين را عينی دينی کند؟ آيا عينی که رخساره می ھتری باشد آين يده) ی ب ی ھمان عين برگز اھی دين ی آگ

ه ه منزل اريخ بشر ب که در ت يانی  ده نيست؟ به عبارت ديگر، آيا آن اع يزد پرستش ش نده ی ا رای بشر اند بيش از ھر عين ديگری بازتاب ی ذات بشر ب
ش نبوده ن پرس ه اي ت ب خ مثب د؟ پاس ت ان اخ اس وب فوئرب خ مطل ه می. ھا، پاس رم ادام ه  الج د ک دا، خودآگاھی«  دھ اھی از خ دا، آگ تن خ ت، دانس س

خدايش را. ست خوددانايی ا انسان  سی و ب خدايش می شنا ا  ند: انسان را ب ين دو اينھمان به نتيجه). ھمان(»  ا دين ترتيب  برای يک ای می و ب ه  رسد ک
گريم،. تواند به آن برسد ست که يک فيلسوف می ترين نتايجی ترين و نامطبوع ی نامطلوب از زمره) متکلم(شناس  يزدان يک اگر بن ن سخنان، ن ه اي البت

سی می ھای دينی ھای مشھور در فرھنگ مثالً از واگويه. چندان ناآشنا نيستند خدا از خودشنا ناخت  که راه ش ا ھيچ ست  ين امر را گذرد، ام گاه علت ا
ر دانسته اينھمان بودن خدا و انسان قلمداد نکرده ن سخن را کف يان! اند اند؛ سھل است، اي انی را ب نی و عرف ام دي ان احک الی منطقی ھم ا ت اخ گوي فوئرب

ه  از پير مھنه اين جمله. کند می ل است ک ده«  ی قصار نق ی بن د آن ه در بن نی ک اخ می) 3( ».ی آ يد فوئرب نی: افزا ند آ که در ب ی  ده! (تو آن نی يا بن !)ی آ
و بنابراين پرستش ھر چيز بايد(اين درست است که انسان ذات خود را بر چيزھا فرامی افکند . پرستش يک چيز، استحاله يافتن در ذات آن چيز است

ی اين اشتباھی خنده«  : فوئرباخ اين نکته را بدين شيوه بيان می کند که! اما انسان ھيچ ذات از پيش مشخصی ندارد) پرستش خود انسان باشد آور و حت
کيل می نکوھيدنی وع را تش ت ن ان، سرش ه را ذات انس ه آنچ ت ک ه س د ک ع[  دھ ت، پايان]  در واق رد اس ق ف ت مطل د و کران سرش ف من ته، تعري بس

يل بوده سرشت انسان ھمواره از اين رو محدود و متعين قلمداد شده). ھمان(»  کنيم رد ما ه ف ستی است ک ود و کا ه است کمب فردی خود را ب ھای وجود 
د دارد. و حال آنکه نوع، سرشتی سيال و نامحدود دارد. ھای نوع بگذارد حساب کمبودھا و کاستی تأثير نيرومن ه  چيز ک باز به ھمين دليل است که ھر 
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دگی. است خدای انسان باشد توانسته می ط زن ياء محي د يکی از اش بوده است برای يک فرد بومی يک قبيله، اين چيز نيرومن نده. اش  ه پر که ب ثالً،  ای م
تيده می اش يا حتی گوشت اش، صدای خوب خاطر زيبايی سبت می اش ھمچون يک توتم پرس به آن ن له را  ار کل قبي ده است و تب ند داده ش فريزر ثبت. ا

در ھنگام پاگشايی پسران. شد محسوب می"  خواھر زنان"و مرغ سسک "  برادر مردان"ی کورنای در گريپلند، مرغ اليکايی  در قبيله«  : است که کرده
ايی؟[  بردند تا سجايا و خصايص مردانه ھا نام آن مرغ را می شان با رازھای قبيله جوان و آشنا کردن مرغ اليک د]  خصايص  ول کن ان حل ).4(»  در آن

خارجی"اش در فصل  ی زرين ھايی را که فريزر در شاخه تمامی گزارش ست، می"  روح  ه آورده ا ه منزل ه توان ب سان چگون که ان شواھدی گرفت  ی 
ردی، جنسی، قومی و نوعی ود ف ان گرفته خ يزی اينھم اً ھر چ ا تقريب ه فرھنگ. است اش را ب وان گفت ک ا می ت ن مبن ر اي ه خدايان ب ايی ک ان را ھ ش

ه تر بوده اند تنھا از اين رو متکامل گونه انگاشته انسان ه منزل ی برده اند که به تمايز ميان انسان ب شياء ديگر پ داران و ا واع جان نوع از ان أنی ی  ند و ش ا
مده است. اند مستقل را برای انسان پذيرفته ه از: اما اين آگاھی يا ايمان به شأن مستقل انسان، نه مستقيم، بلکه به نحو بازتابی حاصل آ ين طريق ک از ا

 .اند اند که ھمچون انسان اند و خدايانی را شناخته خدايان گياھی و حيوانی دست کشيده
  
ن –آگاھی از خدا  –اما ھنگامی که دين «   -5 نی از اي سان دي که ان ن  ر اي يدی گرفت ب چون تأي يد  ين را نبا ھمچون خودآگاھی انسان ترسيم شود، ا

ژه ادين است کيستی خويش آگاھی سرراست دارد؛ چرا که، برعکس، ناآگاھی به آن برای سرشت وي ن بني ن بدبرداشت،. ی دي گيری از اي برای جلو
بر فلسفه است چه در تاريخچه. ست بھتر است بگوييم دين زودآمدترين شکل و شکل ناسرراست خوددانايی شايند  ن پي جا دي نابراين ھمه  نژاد ب ی 

خود انسان پيش از ھر چيز سرشت خود را نخست گويی که بيرون از اوست می. ی يک فرد و چه در تاريخچه] انسانی[ ه آن را در  اه ک ا آنگ ند، ت بي
ه انديشه می در نخستين دم بر سرشت خود چون سرشت ھستنده. بيابد گر ب ودک، سرشت. نشيند ای دي ما ک سانيت است؛ ا ن ھمچون کودکی ان دي

رای خويش است انسان را بيرون از خود می –خويش نی ب ن. بيند؛ انسان در کودکی در شکل انسانی ديگر، عي ين از اي تاريخی د ن رو ترقی  از اي
رار است نی انگاشته: ق دتر عي نی زودآم نی شناخته می آنچه دي ون ذھ ه درمی است، اکن ه مداق دا ب ن ھمچون خ نی آنچه پيشتر از اي د و شود؛ يع آم
بود در دوره. شود شد اکنون چيزی انسانی دريافته می پرستيده می ين  تر بت آنچه نخست د ده می پرستی می ای دير ه انسان سرشت شود؛ دي شود ک

دينی ديرآمدتر، اين گام به جلو: است است اما عين را ھمچون سرشت خويش بازنشناخته انسان به خود عينيت داده. است کرده خودش را ستايش می
ده) ذات مسيحيت(»   .ست تری دارد؛ بنابراين ھر پيشرفتی در دين خوددانايی ژرف را برمی االً زب صورت اين جمالت احتم که بندی آن ايده ترين  ايست 

ه کرده است و بيان می شناسی شھره در تاريخ فلسفه و يزدان) اش ی تقرير به واسطه(فوئرباخ را  ناد بيشتر ب ا اس کند که چرا به زعم او رشد فرھنگی ب
پس از او اش را به عھده گرفت، آگاھی بندی و تقرير اما آنچه فوئرباخ کار صورت. ھمراه است –به جای خدا  –خود  ايست که ھمزمان با عصر او و 

يم) و چه بسا اندکی ھم پيش از او( ته رسوخ کرده -در ذھن بسياری ديگر از مردمان از نخبه و عامی به صورت حرفی ناگفته، يا ن ين. است گف به ھم
تاو يونگ  ارل گوس له)C.G. Jung(خاطر است که ک ل، در مقا فی المث ستم،  قرن بي شناس  سد ، روان ن، می نوي ر... «  : ی انسان کھ دوی غي سان ب ان

شوند. است) psychological-un(روانشناختی  قع می  نی وا يوه ای عي به ش ی خارج از او  عنی آگاھی.  )5(»  رخدادھای روان اخ ي ير فوئرب به تعب
کنی خويشتن خويش . از خود ندارد) مستقيم(سرراست  جز فراف بر) Self(به ھمين خاطر است که خدايان اين انسان بدوی نيز به زعم يونگ چيزی 

ه). 6(روی اعيان نيست، حتی مسيح ھم چيزی جز نمادی برای کھن الگوی نيرومند و بنيادين خويش نيست بر، ک مارتين بو قاد  به انت يونگ در پاسخ 
ه ھمچون متکلمی يھودی حاضر شده و به فروکاھش خداوند به يک واقعيت روانی در نوشته شه بود، می ھای يونگ تاخت ه اندي د ک ی او متضمن رد گوي

عه يا تأييد ھيچ گزاره سان عالقه ی کالمی نيست، بلکه او صرفاً يک روانکاو ژرفاست، او به مطال ند در روان ان ا چيزی ی تصوير خداو ست، ام د ا من
شناسی کالسيک اکنون مورد سوال اما نکته اينجاست که اعتبار يزدان. گويد داند و نمی ی واقعيتی مستقل از روان بشری نمی در مورد خداوند به منزله

ت ک . اس اخ اين ير فوئرب ه تعب ی، انسان راز يزدان«  ب ت  شناسی شناس فه برنھاده(»  س ازی فلس رای بازس دماتی ب ای مق روز، انسان). ھ ان ام شناس
اوت) speculative(شناسی نظری  شناسان يزدان يزدان ه تف ا يزدان  ھستند ک اھده اش ب ان مش ن جھ نوی را در اي ه ذات مي ين است ک شناسی کالسيک ا
ه) 7( !ی نور آورنده: است) Lucifer(است، لوسيفر) New Age(يونگ، امروز پيامبر عصر جديد . کند می به منزل ا  خدا، تنھ ی چون سخن گفتن از 

 .سخن گفتن از خود جايز و اثرگذار است
  
خدا گرفته بدين سان آنچه يزدان... «   -6 ق، بی شناسی و فلسفه،  عنی مطل د، ي دايی نگرفته ان ه خ که آنچه ب خدا نيست؛ بل ان،  د خداست پاي ی! ان يعن

خرد، داد –ی مينوی  ھای ھستنده خدای راستين تنھا آن کس است که محمول بنابراين بی. صفت، چونا، ھر آنچه ھستبودگی دارد برای نمونه عشق، 
ه و برای ھيچ خردمندی نفی موضوع ضرورتاً نفی محمول. ھا ھيچ است اند؛ نه آن کس که برايش فقط موضوع اين محمول برايش ھيچ  - گر ب ھا ا

شر است که خدا ھستنده گونه بودن خدا يا خدايان نتيجه گرفته فوئرباخ از انسان) ذات مسيحيت(»   .شوند نيست خودی خود در نظر گرفته ای مستقل از ب
رون نگريسته شده فان و فيلسوفان ژرف. است نيست، بلکه ھمان خود متعالی بشر است که از ب ين عار سان پيش از ا ه ان نديش ب دا پی گونه ا برده گی خ

تنده. بودند ه عنوان ھس فرا اما از اينجا نبود خداوند ب د-ای  سانی را نتيجه نکردن سان. ان وم بشر را واجد ويژگی ان رای عم د ب ا تصوير خداون گونه آنھ
تند ود . دانس د در خ ا خداون ه فی(/ ام تنده) an sich/نفس را ھس ه. ست انسانی-ای ف د مرتب ی، بزرگ خداون ن عرب ير اب ه تعب ه ب ارف ای دارد ک رين ع ت
وب"پرداز در فرھنگ اسالمی،  نظريه ھر چيزی و کسی دور است. است"  غيب الغي تيررس شناخت  ه. چون از  ين مرتب ه"ی  ا "ال اسم و ال رسم ل
ده. چون ھر اسمی و عنوانی و صفتی، مھر بشری دارد و ساحت او در بنيان از گرد و غبار بشری پاک است. است ين اي به ا اخ سخت  دا"ی  فوئرب خ

خدا -ست، از خدا ست نزد آنچه ھنوز از وجدان دينی در او باقی انسان به اين دستاويز که خدا ناشناختنی«  : تازد می"  در خود فراموشی خود، از جذب 
ظراً –ھايش را جھان در دستگرفت خويش دارد  ھا و انديشه ی گرايه ھمه –کند  با سلوک خود عمالً خدا را انکار می: خواھد در جھان، پوزش می ما ن ا

ر نمی. گذارد بماند آورد؛ می کند، به ھستی او آتک نمی او را انکار نمی می اما اين ھستی بر او اث يا ن ين يک ھستی صرفاً منفی. آزاردش گذارد  .ست ا
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تی تی ھس تی، ھس دون ھس ذير است ای ب ابودن تمييزناپ ار، از ن ه حسب آث ه ب ودن ک التی از ب ود، ح ار محمول. ای متضاد در خ ی انک ن ايجاب ای معي ھ
ف، در ی سرشت مينوی چيزی نيست مگر انکار دين، اما با ظاھری دينی، تا ھمچون انکار بازشناخته نشود؛ اين به سادگی يک بی درباره خدايی ظري

ظر دارد استدالل او ھمچون استداللی). ھمان(»  نقاب است  شير در ن قش  نی و ن لوان قزوي دارد، چه: ست که موالنا در تمثيل پھ سر و دم ن که  شيری 
وان موضوع محمول ست؟ خدايی که ھيچ صفتی ندارد چه شيری به عن ند  اخ از خداو وی، و گونه خداييست؟ صرفنظر از اينکه انتقادات فوئرب ھای مين
سخن او روشن است انسانی، در يزدان -ای فرا ھستنده ه در  ن نکت ا خير، اي وی : شناسی کالسيک غير قابل پاسخ است ي مر مين را) the sacred(او ا

ا نمی. کند را انکار نمی... کند، چون اموری ستودنی ھمچون خرد، زيبايی، داد و عشق و  انکار نمی د، ي با انکار خداون ه  رد ک توان فوئرباخ را متھم ک
.است را با امر دانی يکی کرده) the sublime(برخاسته است يا امر عالی ) the transcendental(اينھمان گرفتن او با انسان، به انکار امر متعالی 
وی نمی ما خدای. پذيرد او خدا را به عنوان موضوع صفات مين ه ا وی را می گون صفات مين ژه او خدای فيلسوفان و يزدان. پذيرد گی  به وي شناسان را 

خدای واقعی آن کس است که امر چون بی. خدا محسوب شود تواند به معنای درست کلمه بی گويد خودش نمی الجرم بر حسب آنچه می. است انکار کرده
خدا بوده ی احکامی که موضوع ی ھمه ی موضوع، تنھا نفی اين خداست به عالوه نفی خدا به منزله. کند متعالی را انکار می ين  ام. است شان ا ين احک ا

ان پس می. کند اما نفی موضوع، محمول را نفی نمی! ی به انتفاع موضوع است سالبه"  خدا بزرگ است. "ی به انتفاع موضوع ھستند سالبه توان ھمچن
 . ی خدا اينجا تنھا رساندن علو مرتبه و سرشت ستودنی موضوع است اما مقصود از به کارگيری واژه!" بزرگی خداست"گفت که 

  
قاد و آزادی... «   -7 ين انت ن اسرائيلی، د ا دي ود. ست دين مسيحی در نسبت ب ستور داده ب دا د اری مگر آنچه خ چ ک نان ھي خود اطمي ه  اسرائيلی ب

ه. مرجعيت دين حتی به خوراک او بسط می يافت. نداشت؛ حتی در چيزھای بيرونی فاقد خواست بود ن مسيحی انسان را در ھم ی از سوی ديگر دي
جای داد سان  جای داد در ان ل. اين چيزھای بيرونی به خود وابسته ساخت، يعنی آنچه را اسرائيلی بيرون از خود در خدا  ازنمود اسرائيل کام ترين ب

آنچه. شوند چيزھا چنين دگرگون می. گسسته است -يک از دين) esprit fort(مسيحی در نسبت با اسرائيلی يک اسپری فور . تشريع در دين است
ن نيست، و آنچه امروز بی گر امروز چني بود دي ين  بود ديروز ھنوز د د  ن خواھ ردا دي ست، ف يم) ذات مسيحيت(»   .خدايی  با ابراھ براھيم  خدای ا

ه. نوبت که به مسيح رسيد، خدا مھربان شد. موسی با خدايش رو در رو تکلم کرد. تر بود تا خدای موسی با موسی بيگانه يا زير جام ی به نحوی که گو
بوده تا مدت. گويد مرد ناصری پنھان است و در گوش دل او سخن می يد  مل شريعتی جد ا مسيح حا که آي ھا پس از مسيح، ميان حواريون اختالف بود 

ه پی. توان بدون يھودی بودن، مسيحی بود است يا خير؟ پولس اصرار داشت که پيام جديدی آمده است و می ه جانشين اما اغلب حواريون از جمل ير ک
رای تر می شايد آنچه آنھا را در موضع خود راسخ. ای در ميان اسرائيليان است مسيح بود، اعتقاد داشتند که مسيحيت طريقه ه عيسی ب ود ک ن ب کرد اي

شه. اش چنين کرد و به تفصيل در تثنيه بسط داد فرمان آنچنان که موسی در ده. است ھر امری حکمی نداده سی آنچه در اندي مومن می برای عي گذرد ی 
نه. مھم بود ا  د ي ه سرزمين موعود بياي ابوت ب ا ت خدای مسيح. خدای او نيز جايی در آن بيرون نيست؛ باالی طور يا ھر جای ديگر که بتواند ھمراه ب
که. آشناتر با بشر -تر و درد تر از خدای موسی بود، و به ھمان اندازه مھربان درونی ن است  يان يھوديت و مسيحيت اي تفسير فوئرباخ از اختالفات م

ا. رسد به مشام می"  ی خود برتر وقوف به خدا به منزله"ی  در مسيحيت، رايحه به ھمين خاطر است که برای اولين بار در سنت اديان ابراھيمی، خدا ب
خود مطمئن. شود بشری اينھمان می خرد را در مرکز تصميم تر می وقوف به اين حقيقت، انسان را به  رار می گيری سازد، و  د ھای بشری ق خرد. دھ

يرون محدود نشده. کند آيد و بشر احساس آزادی می آيين پديد می -خود يود مختلف است . است چون ديگر از ب ه ق د ب يز انسان مقي ون ن ات(اکن که حي
حق است پيروی می داند که از قيودی که خود فرانھاده اما اکنون می) تواند مقتضی باشد ی انسان جز اين نمی اجتماعی پيچيده د و در شرايط مقتضی  کن

سا. داند که قيود را با محوريت خرد تغيير دھد خود می ان می -شور و ھيجانی که به نام آزادی در عصر پ نی غلي ايی دارد دي ن معن د چني ين شور. کن ا
بود. جھانی خويش -شور حاکم شدن بر تقدير اين. خودآگاھی سرراست است د  نی نخواھ ناه دي ا احساس گ .الجرم، چنانچه درست درک شود، مالزم ب

پردازد، سازد و می ناخودآگاه به آنچه خود می: ی دينی را دارد اش سرشت بنيادين انديشه است که ھنوز انديشه"  گناه"گر  نام آزادی برای آن کس تداعی
 . به آنچه اختياردار آن است و در قبال آن مسئول

 

ه: * جوان است ک ی ھای  اب ھگل اخ در کت ته از لودويگ فوئرب ه پارسی برگش يادداشت ھای حاضر حاصل مطالعات مختصر من در سه نوشته ی ب
ند باشد. اين تأمالت کار يک متخصص در فلسفه ی فوئرباخ نيست. نشانی آن در قسمت منابع داده شده است از. و به ھر حال خالی از نقص نمی توا

اخ. که مطالعات بيشتر و تخصصی تر در فلسفه ی فوئرباخ دارند چشم خرده گيری ھای آموزنده دارم دوستان و خوانندگانی شه ی فوئرب مضمون اندي
شم ا با غ آنھ وان. نيز لزوماً مورد تآئيد من نيست، تا چه رسد به اينکه در حال تبلي ه عن ر جمالت دانش آموخته ی من ب رده ام ب سعی ک سفه، صرفاً  فل

در نقل قول از فوئرباخ بسيار مختصر در برگردان مترجم دست برده: و نھايت اينکه. کليدی فوئرباخ حاشيه بزنم با اين قصد که انديشه اش تبيين شود
 .کرده ام" دانستن خدا"را " دانايی از خدا"مثالً . ام که شايان ذکر نبود

1- Ernst Cassirer, An Essay on Man, Yale university press, renewed by Henry Cassirer and Anne Applebaum in 
1972. p.1 
2- Ibid. p. 67  
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 312ی  اسرار التوحيد فی مقامات الشيخ ابی سعيد، تصحيح دکتر شفيعی کدکنی، انتشارات آگاه، چاپ چھارم، صفحه-3
   79، صفحهء 84پژوھشی در جادو و دين، جيمز فريزر، کاظم فيروزمند، انتشارات آگاه، چاپ دوم پاييز : شاخهء زرين-4
 130ی  صفحه 1382انسان امروزی در جستجوی روح خود، انتشارات به نشر، فريدون و ليال فرامرزی، چاپ اول -5
ين"خويشتن"مسيح نماد : شناسی خويشتن، فصل پنجم در اين مورد به ويژه رجوع کنيد به کتاب او آيون، پژوھشی در پديده-6 ، انتشارات به نشر، پرو

 فرامرزی و فريدون فرامرزی
 :شناسی او در عصر ما به اثر زير رجوع کنيد ی معنوی يونگ و روان ی وجھه برای مطالعه-7

Jung and the New Age, David Tacey, Brunner- Routledge, 2001 
 .معرفی يک گوروی عصر جديدی: ی لوسيفر يونگ به مثابه"به ويژه به فصل سوم با عنوان 

 
    :منابع

 
 ی فريدون فاطمی، نشر مرکز الرنس استپلويچ، ترجمه: ی آثار، ويراستار گزيده: ھای جوان ھگلی -
 . پژوھشی در جادو و دين، جيمز فريزر، کاظم فيروزمند، انتشارات آگاه: شاخهء زرين -
 .انسان امروزی در جستجوی روح خود، انتشارات به نشر، فريدون و ليال فرامرزی -
 . اسرار التوحيد فی مقامات الشيخ ابی سعيد، تصحيح دکتر شفيعی کدکنی، انتشارات آگاه -
- Ernst Cassirer, An Essay on Man, Yale university press, renewed by Henry Cassirer and Anne Applebaum in 1972 
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 يه ھيچ پيچ پيچی
 

 
 

ندم می»  ايد تابستان خود را چگونه گذرانده«ابتدا به موضوع انشا اول ھرسال ! ام چيزی درباره موضوع خدا بنويسم به ميرزا قول داده ای مجموعه. ما
يض يايی از احساسات نق ده و دن شده و نش مش،: از خاطرات و تصويرھای تلخ و شيرين، حق و ناحق، صواب و ناصواب، مميزی  اه، آرا ھراس، گن

 .گذرد گی، بزرگی و خواری به سرعت از خاطرم می خشم، ضعف، استيصال، غره
 

له می. کنم می»  خلق«زنم، جمله خلط ميکنم، باز  کنم، خط می می»  خلق«به زغالی طرحی  م مچا ا ھ بر«...»سازم می«باز . کنم طرح و خط و کاغذ ب
 ...»زنمش زمين می

 
ظاھرا رد می. دانم چگونه لباس کالم بپوشانمش در ذھنم تحليلی مبھم است از دو پاسخ به ظاھر متضاد به پرسشی مشترک که نمی د و ديگری يکی  کن

ا قاطعيت ، ريشه...عشق و نفرت. آيد دانم چرا ناخودآگاه ديدگاه ريشه مشترک اضداد فرويد به ذھنم می نمی!! اثبات چه ب شتياق و خواستن در آن ھای ا
ه خود کسوت! رسند کشند و به وصال مادر می آنان که پدر می. افتم و ھموساپينس نو رسيده پرستان بدوی می به ياد توتم. اش داريم سعی در نفی حال ک
يده در پوش ان، می پ زد آدمي ه ن ن و ذم ائقه اصلی دي تان پدرکشی، س ان و تکرار داس ازه بالغش ه دست پسران ت اس ب ع لب اره اند، خوف خل د و چ ای کنن

ا... نخستين قانون... آفرينند انديشند و توتمی می می پدر«و نخستين . ]1[...نخستين تابوھ انون! »]2[نام  سانی ق يدی. اسم داللتی موجب تاسيس نف تھد
 . ]3[...حوالت تاريخی ھايدگر...! برای تحديد زبانی برای بوجود آمدن قانون

 
برای  ا منفی  ده»  وجود«تمامی کنکاشھای امروزی تنھا در پی پاسخيست مثبت و ي داعی. ای آفرينن ی علت وجوب من در ت ندان آزادم در پ ه چ ھای ن

ين»  وجود«چرا که پاسخ . پاسخ به وجود اين مفھومم را ا ست؟ چ برای چي خود از  سکه ھستند، سکه  ادين دو روی يک  به پرسش بني يا عدم وجود 
 ! آفرين است و حياتی ھای گونه آدمی گويی نژاد  بندی است و جوابی بايدش؟ در طبقه» بنيادين«پرسش 

 
نزد آن ملت است« در  ام پ رد. حميت يک ملت به ثروت مادی يا تخيالت افراد آن نيست، بلکه حاصلی مستقيم از ن فرد ف ه  ين معنيست ک ه ا پدر ب نام 

  ]4[.»کنند جامعه کاری جز اعاده آن به نسل ديگر نمی
 

 . مثل ھمه طرحھای ديگر... اين طرح ھم ناپخته است
 

 زيگموند فرويد -توتم و تابو ]1[
 ژک لکان ]2[
 . معنايی ماھوی و حد و قانونيست اساسی که وقايع تاريخی معنای خود را از آن کسب ميکنند ]3[
کرامت موللی  ]4[

پاشا جوادی

ی ھزارتو مجله

47

878 of 952



 

 ھفت
 

 
 

  

اوری می زنی در چشمھای من و محکم می تو زل می: خداُکشون -1 جا گيرش بي م باشد ھر  .ش کشی گويی به خدا اعتقاد نداری، خدايی نيست اگر ھ
ه نمی  .زنی، اين کافران را در ھر کجا که گير آورديد بکشيد مثل خدای محمد حرف می  .کنم من در سکوت نگاھت می ظری چيزی ک دانم چطور منت

اوری و بکشی ه می. به آن اعتقاد نداری، چيزی که نيست را گير بي و ب ودنش ت ه ب خدا، من ب ه  ديم ب ھر دو معتق تيم  ھم ھس شبيه  ی  و خيل من و ت ی  دان
ثل قضيه ھای رياضی و     .نبودنش دايم را م دارم خ ما اصراری ن من ا دا نيست  نی خ ه من ثابت ک می خواھی ب من و تو خيلی با ھم فرق داريم تو 

پاھيان ابرھه گفت  .به تو ثابت کنم برھان خلف د نگه می: "عبدالمطلب به س وی اگر بخواھ ده ای ست ق ه را نگھدارن ن خان د اي از دھي را ب اشتران م
 .بربيايد ديگر از پس تو نيم وجب آدم که بايد است اگر آنقدر که ادعا می کند بزرگ و توانا من ھم ھمين را می گويم." دارد

 
نم/ ساز منم زخمه تويی/ پرده منم نقش تويی/ پای منم راه تويی/ پر منم پرواز تويی : ای در دلم نشسته از تو کجا گريزم -2 لب/ بر دل تو ريش م بر 

 ."من نه منم نه من منم/ " بی تو نيم/ ميم منی نون منی/ نيک نگاه می کنم/ ھيچ منم/ نيست منم  /ھست تويی/ بر در تو شرم منم/ من خنده تويی
 
سرگردان پاکتی در وسط خيابان با باد می: ای ھست صحنه"  زيبای آمريکايی"در فيلم : ريشه -3 الن و  ان شاخه  .رود، وي ان دو سوی خياب ھای درخت

 .رقصند و ريشه تنه را محکم نگه داشته است اما در باد می
 
شما نمی گذارم و از خداوند چيزی می گفت درد و اندوھم را فقط با خداوند در ميان می: "امن يجيب مضطر اذا دعا و يکشف سوء -4 ه  د دانم ک ."داني

 .سوره يوسف آئه نمی دانم چند
 
و پيجينگ: ترجمه به فارسی(دعاھای استجابت ناشده  -5 ُه ريسپانس ت شد، دوستش  :)ن ته با تم داش شی، دوس ته با تم داش ته باشم، دوس دوستت داش

 .داشته باشيم، دوستمان داشته باشند، ايشان ھم

آزاده کاميار
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ه رقصد خدا زنجير طاليی عمه مليح که چکه سماع می. خوانی صدای تو خداست برايم که شعر می: هللا احسن الخالقين تبارک -6 ست به گردنش آويخت

ينه ای س ا تکانھ ه ب اب می ک و، ت وزادی در نن ار ن ورد اش، انگ ه می  .خ ن ک ه دل م ی سر و ت ای ب ای دردھ و خداست پ ھای ت ينی گوش ر  .نش آن آِه آخ
م شود، شک نکن  .کند خداست گذرد و به عرش اعالء پرواز می آغوشی که از تمام تن می ھم اران خورده در ھ خاک ب وی  عطر بھار نارنج اگر با ب

گاھم می  .خوريم خداست کنی و با ھم در سکوت محض می چار دارچينی که تو دم می  .خداست ان ن و چن تی ت م وق دا من قی کنی و چاره خ برايم با ای 
 .که به کائنات فرمان دھم بر تو سجده کنند گذاری جز اين نمی
 
7- ... 
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 خدا خواب مانده
 

 
 

 ای رب ناموجود
 .اگر تو باشی، من الجرم به حقيقت موجودم

 »ميگل د اونامونو«
 
 

ه ی ھم ی از کودک ته بخش بزرگ ا نشس ن مونيتورھ اال پشت اي ه ح ا ک ه خداست ی م ته ب دای خاطره. ايم، آغش ی خ ای کودک ِ. ھ م دای بھشت و جھن خ
ا وقت آن دای گناه. ھ ا و ثواب خ ا داردھ ه می. داردھ دايی ک ه پول خ بيد ب ا می چس ال ھ د ب اد و چن د از ھفت ان دھ ه نجاتم رآن ک ت الی ق ا و. رف دای ربن خ

طار سفره ر از رنگ اف ذری. ھای پ ل ی ھفت خدای سر سفره. خدای حلواھای ن نای دم سال تحوي توی سجاده. سين و حول حال مادربزرگِ خدای  ی 
 .ی کوچک که برای ھر دردی يک درمان عجيب غريب سراغ داشت با آب زعفران مامان، که من عاشق تسبيحش بودم و آن کتابچه

 
دانم، خدايی يا چه می. کرد ی ما پرت می ھا را از خانه ھا و موشک شد حواس بمب الکرسی می خدايی که آية. باران را ھای موشک يادم نرفته خدای شب

ر می ھای فاتحه که اگر قل ھوهللا سم مان را سه براب باند روی فاتحه می مان را می کرديم، ا رده چس ه دست م اند ب ه رس مورد عالق خدای دوران. مان ی 
ردم اش خيلی درد داشت، آن قدر زياد که يک شب وقتی عمه مريض بود، خيلی مريض بود و سرطان آن. کودکی زورش زياد بود ه ک ويش گري در جل ق

ودم ازين قدر خوش يادم ھست چه. فرداش عمه ُمرد خط مادربزرگ خواندم که دلش به حالم سوخت و پس و اَّمن يُجيب را از روی دست که باعث حال ب
ه ھا فرقی نمی وقت آن. ھاش غصه بخورند اشک بريزند کشد بچه که ديگر درد نمی. ام مرگ عمه شده ا آورده ھای آب کرد ري ی عمه نجاتش داده باشد ي

 .آمد که حتا با دل من ھم راه می. کرد مھم آن قدرت بزرگی بود که حتا حرف من را ھم گوش می. ھای من يجيب خدای امن
 

ديگر. ھو دلمان را زد پايش به معارف دبيرستان که رسيد، يک. کم رنگ و رويش عوض شد ھای دينی، کم تر که شديم، خدا که رفت توی کتاب بزرگ
وه خواست مخالف بود و فقط از رنگ تبديل شده بود به يک خدای بداخالق زورگو که با ھر چه دلمان می. ابھت قديم را نداشت ای ھای خاکستری و قھ
ھايی ھا و کلمه در دنبال کتاب دربه.  ليست اين شد که خدا رفت توی بِلَک. مان را بکنيم بھتر بود دست از سرمان بردارد تا جوانی. آمد و سياه خوشش می

 .کس صدايش را در نياورده ھا مرده و ھيچ که باور کنيم خدا يکی از ھمان سال. ھامان پاک کند بوديم که رد پررنگ خدای کودکی را از ته دل
 
ود و حس ھايی، يک وقت دانم چرا يک وقت اما نمی. گذشت بھمان خوش می. ھا خوب بود خدايی ِ آن سال بی ھای يواشکی، که دستمان به ھيچ جا بند نب

خودت کمک کن«ھوا  استيصال تمام وجودمان را پر کرده بود، بی دايا  ان می»  خ يد از دھنم دربزرگ را روی تخت بيمارستان می. پر قتی پ ديم، و دي
ان يا چه می. کشيديم، زياد بعد ھم البد خجالت می. خواستيم کمکش کند که قبلش آشتی کرده باشيم با خدای آن باال، ته دل می بی دانم، شب کنکور، خودم

ه  زديم خانه شد، اما زنگ می که رويمان نمی مادربزرگ ک شم«ی  ول  ن قب ا کني دا دع ده. »توروخ ديم درس ِ نخوان ھم نفھمي ه آخرش  بود ک مان  ی خود
 .راھمان داد دانشگاه، يا خدای مادربزرگ

 
ه ی خودش باشد، خانه که خدا خانه راستش بيشتر از آن. اش ھست يا نه آخر يک روزی پاشدم رفتم مکه، ببينم خدا خانه سجد. ی پيامبرش بود در مدين م

آدم ناخوداگاه. ی عمرم خواندم تو، نمازترين نمازھايی بود که در ھمه نمازھای آن. ی آدم مانست يا خاله ی مادربزرگ می جورھايی مثل خانه پيامبر يک
خدا داشت توی تمام ستون. رسيد به خدا انگار صدايش می. گرفت با خدا حرفش می ا  از می. ھا و ديوارھ ه ب خدا شُّره می سقفش ک .کرد روی آدم شد، 
ه مثل اين می. گرفت جوری نبود، خودش را می مکه اما اين رار مانست که به دفتر مدير مدرسه احضارت کرده باشند، آدم تحت تأثير ابھت و جذب اش ق

 .خدای مکه رفته بود سفر. گرفت می
 

يک حس نوستالوژی. ھا، ھنوز يک چيزی آن ته دلم مانده بود اما تمام اين سال. انداخت جورھايی آدم را سر لج می اصلن يک. خدای تھران عبوس بود
.کرد چيزی می/دلم ھوس ايمان داشتن به کسی. شد م می ھاشان را باور داشتند حسودی جور از ته دل الغوث گفتن ھا اين ديدم آدم وقتی می. دانم شايد، نمی

 .خواست اسمش اميد باشد، خدا باشد، اھورا باشد، يا ھرچه حاال می. شود چيز درست می که ھمه گرم بودن به اين دل. تکيه دادن به يک قدرت بزرگ
 

ده ای نجات خواھد دستی باشد، معجزه لمان می المتينی در کار باشد يا نه، د که حبل فارغ از اين. زدنيم ی چنگ ھا شيفته بزرگ ما آدم ا دھن که م ای چيزی، 
چربد و در ھر شرايطی کس می چيز و ھمه المتين بودن ھم چه کسی بھتر از خدا؟ خدايی که زورش به ھمه برای حبل. را آويزاِن خود کند نجاتمان دھد

 .ای که به جانمان افتاده ممکن است به کمکمان بيايد و رھامان کند از چنگ خوره -شب حتا شب و نيمه–

آيدا
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ه او ھست چيزی يک/خواھد باور کند يک کسی بعد دلش می. ی کافی تنھاست به اندازه. آدم تنھاست ه. جايی حواسش ب ه آن تکي ه بشود ب درتی ک يک ق

که آدم وقت اصلن شايد خدا ھمان قوت قلبی. کرد الش می ست  دوه گردد، وقت ھای استيصال دنب يدی و ان ه ھيچ وقت آن. ھای ناام ه دستت ب د ھا ک ا بن ج
 .آوری آوری، رسمن کم می ھايی که کم می وقت. رسد ھايی که ديگر زورت نمی وقت. نيست

 
يک سودا دانی؟ راستش من دلم می می حد  توھم، در  د يک  يرم در ح ين می چه. خواھد خدا ھنوز وجود داشته باشد، گ صلن چيزی از جنس ھم دانم، ا

ل توضيح. ھمه تناقضی که در رياضی وجود دارد يا در فيزيک يا فلسفه از جنس اين. ھای روزمره تناقض م، قاب خدايی از. که قابل حل ھستند ھ ن  مثل
شته باشد. خدايی که وجودش کالسيک نيست. جنس ذرات کوانتومی که عدم قطعيت دارد يا ندا شد  ته با ه. صفر و يک نيست که يا وجود داش خدايی ک

از. خواھيمش، باشد، آراممان کند از آن خداھا که وقتی می. يک خدای نسبی، غير جزمی. بسته به زمان و مکان، ترکيبی خطی از بودن و نبودن باشد
اش را می ه وجعلناھ ان، ک داھای شب امتح ی، خ داھای کودک ه نمی آن خ د، ک ان را نبين م تقلبم ديم معل د خوان ه آدم  .دي د ک دايی باش خوب است يک خ

ن دور و. ھايی با خيال راحت تکيه بدھد عقب و سکان را بدھد دستش، که البد بلد است آدم را برساند تا مقصد وقت يک خوب است يک خدايی باشد اي
دازه برھا، حاال اسمش قانون عمل و عکس که ان ا ھر چه؛  شد ي ورس با ای يوني شد، آق ی العمل باشد، اصل بقای انرژی باشد، کارمای مثبت يا منفی با

 .ھای من بکند که يک فکری به حال بعدن. ی باور ِ من بودنش را نشانم دھد که اندازه. گرمی من قدرت و اراده داشته باشد دل
 

نم توانم منطق آدم کنم، نمی راستش ھر کاری می تا جايی می آدم. ھايی که به نبود خدا اعتقاد دارند را درک ک سر لج ھا را  دا  ا خ ه ب ته فھمم ک بازی داش
ھم فکر. دھم ھاشان و باورھاشان گير نمی کنم، يا به خداورزی وقت خدای بقيه را مسخره نمی البد برای ھمين ھم ھست که ھيچ. باشند، نه بيشتر ھنوز 

بوده فيه دارند که حاضر است ھمه ترديِد والريبَ  ی باورشان يک خدای بی اند که اندازه کنم خوشبخت می بد قسمت  جا کمکشان کند و ھر جا ھم نکرد ال
داھای عليرضا. دانسته و خواست خودش بوده و بھتر و بيشتر می د،. يا شايد حتا فکر کنم يک خدا ھست، مثل آن خ من وجود دارن که حت داھا  از آن خ

ره کنم بزنم به سيم پايان ھايی ھم ھوس می وقت يک. تر از آن است که تصادفی باشد رحمانه که اين تقدير بی بس گويم جوھ مه و ب ام دين نا ن ی تم ه اي ھا ب
ه خدای خود»خودآ«رساند آدم را، که ھر آدمی بايد به  جا می خود کرده تعريف-ی خود برسد، ب داکرده-اش، خدای  وی آدم ته. اش پي ه ت شين خدايی ک ن

ايد نزديک. الی قانون گياه و دانايی آب و شعرھای سھراب جا خوش کرده شده، که البه ل دست  ترين ترين، شخصی اين ش ھا ترين خدای آدم رس و قاب
 .که نه سيخ بسوزد و نه کباب. باشد
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 عقل و تجربه: ھا ايمان
 

 
 

رأيُت ربّی فی احسن صوره

  

1- 
ظم و عليّت. اند نما شده ھای فلسفی اثباِت خداوند، از فرِط تکراْر نخ ھا و برھان انبوِه استدالل ای ن صد در اين ميان از ھمه مشھورتر، برھانھ ه  که ب ند  ا

تِر درس ه در فارسی و علوم و بيش ينی ک اِت د ا در تعليم ه تنھ الی ن ه –ھای ديگر  زبان دسِت کم از آغاِز تحصيالِت ابتدايی تا پاياِن آموزشھای ع البتّ
د تکرار می –شان  ھای فلسفی بدوِن ذکری از رّديه يوه. گردن ه ش ه ب ر آن است ک ر ب رد سعی واف ه ف اِل ممکن ب ھر مج تقيم، در  ا غيرمس تقيم ي ھای مس

تدالل ر اس ا ب ه بن د ک اخته بقبوالنن ايز س ودی متم ر موج ه او را از ھ دا، صفاتی دارد ک ن خ دايی ھست و اي فی، خ اِم فلس ر احک نی ب ی مبت .ھای عقالن
ه ان در اسالم  نظريّ وِل ايم ّدد و معم ه –ھای متع دگاه از نظريّ ه و دي اِه معتزل ا نظرگ ان اشعری ت ن  ی ايم ن –ھای متکلّمي ا چني بتی ب اً نس ھريک عموم
رار می برھان ی خداشناسی برق ای عقالن د ھ ّوت. کنن ی نب ی و منطق ی عقالن ر تصديِق قبل نی ب اد، مبت ھادت و انقي ليم و ش اعره، اصِل تس دگاِه اش در دي

ه –که گويا بيشتر مبتنی بر عمل به واجبات و ترِک محّرمات است  –نيز، در ايماِن معتزله . پيامبران است ی ک وجوِب اّوليّه، ناشی از عقل است؛ عقل
ِل در رويکرِد فلسفی متکلّمين به ايمان ھم آنچه اھميّت دارد، ايمانی. کند حکم به تکاليِف شرعی زيسِت مؤمنانه می نه مث ست که از سِر علم برخاسته و 

نّت. ای نظری بنياد دارد ای عملی که بر فلسفه قبل بر فلسفه ان در س ّوع ايم قالِم متن ان آنطور که مشھود است ا ستدالل و برھ ر عقل و ا ول، ب ھای معم
 . مبتنی گشته

 
2- 

ل و استدالل می بر عق تنی  ان را مب ه ايم دگاه ک يه برخالِف اين دي ر پا ه ب ان را ک د، کرکگور آن ايم اد دارد، برخطا خواھ دارِک عينی بني ناد و م ی اس
د می ه. دان ور در تعليق دگاِه کرکگ ن دي د اي ان می ھرچن نی اذع ه روش ا او ب ه؛ اّم رار گرفت ادی ق ورد نقّ راوان م ايی، ف ی نھ يِر علم اِن ی غ ه ايم د ک کن
ھای از بين استدالل. اندازد ی انسان به مخاطره می چراکه چنين ايمانی موجوديّت فرد را به منزله. ارزد ی مبتنی بر شواھِد عينی پشيزی نمی دالنه فارغ

ن است تر و يکپارچه کيرکگور از ھمه معروف اِب دي ژوھش عقالنی درب ودِن پ بی ب بودن و تقري دی  ارِت. تر با کليّت ديدگاھش، دليلش بر فراين به عب
شه ممکن است پايان است و پاسخی قطعی ھيچ انجام و بی شدن به پاسِخ نھايی ايمان، عملی بی ديگر تقريب و نزديک ه ھمي ست؛ چراک گاه در دست ني

ھر ای در دستوِر کار بررسی و ارزيابی و مطالعه موارِد تازه که  تأخيری  دازد؛  أخير بين ه ت ی عقالنی قرار گيرد و به برنامه افزوده شود و پاسخ را ب
اقی حاصل نمی گويد که حقيقت، انفسی به اين ترتيب، او می. اش به قول کرکگور خسران است لحظه به روِش آف اِم عمر را وقت ست و  رد تم شود و ف

ه وسِط معرکه فرد نه با تالشھای عقالنی که با تعھّد و َجست. به اين ترتيب، بدوِن خطرکردن ايمانی در کار نيست. برای بررسی ايمان ندارد ی زدن ب
 . شود ايمان، مؤمن می

 
3- 

ه ست که می به جز اين دو ديدگاِه متقابل، ديدگاِه ديگری نان ب ند از سوی مؤم گويد ايماِن به خداوند اصالً ارتباطی با عقالنيّت ندارد و برای اثباِت خداو
ه. ھای عقالنی نيست او، نيازی به استدالل د ک اِت ديگری دارن ان و لغ صالً دستور زب به تعبيری ويتگنشتاينی، باورمنداِن به خداوند و مؤمنان به او، ا

ه او شود اعتقاِد به خداوند می در واقع، در اين بينش گفته می. قابِل فھم از سوی خداناباورھا نيست اد ب ذيرِش اعتق تواند از اعتقادات بنيانی باشد؛ يعنی پ
دی را. نمايد برای فرِد باورمند، وابسته به استنتاِج موّجه از سايِر اعتقادات نيست و بنابراين اين اعتقاد حتّا عقالً پسنديده می مؤمِن خداباور، ذاِت خدوان

ّاِت بی او ھيچ نيازی نمی. ست کند و برايش بديھی واسطه تجربه می بی ی واسطه بيند که برای وجوِد خداوندی که به آن اعتقاد دارد، به چيزی جز تجربي
رای او وجودی بديھی: اش متوّسل شود درونی ه چيز شخصی. ست او به خداوند معتقد است؛ چراکه خداوند ب حوزه، ھم ين  يل در ا ين دل ست و به ھم

ن«ضميِر  يرد اليه می را مضافٌ »  م ه: گ ن است صحبت از تجرب دای م ن و خ نی م دا. ی دي وِد خ اِت وج ی در اثب تداللی عقالن اِن اس ش، بي ن بين در اي
 . ی درختی در باغی، دليل بياورد ای فيزيکی نظيِر مشاھده قدر ُمضحک است که کسی برای تجربه ھمان
يده می شناسی اصالح که معرفت –ترتيب، اگر تا به حال، مسؤوليِّت اثبات خداوند با خداباوران بوده، در اين بينش  به اين ده نام ين مسؤوليّت –شود  ش ا

اِت عقيده. شود از آنھا سلب می خداناباوران مسؤوليّتی در اثب ِد  داباوران درست مانن د حاال، خ ه ھر کس در حوزه. شان ندارن خود می ی تجرب ند ی  توا
   .اعتقاد بياورد

اميرپويان شيوا
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 به نام خدا
 

 
 

 »خدا چگونه ھست؟«يا » خدا ھست؟«
ان طبيعی . طبيعت ھمه چيز است و ھيچ چيز ورای جھان طبيعی نيست« ده ھای جھ يک از پدي يچ  ته است؛ ھ ادی و بس ستمی م عی سي از(جھان طبي

 .ست»اين جھانی«ھيچ چيز نيست به جز آن چه . با عواملی بيرون از خود اين جھان طبيعی قابل توضيح نيست) جمله انسان و امور انسانی

ا  نی«کسی که اين را قبول نکند ي ا ھردو»  آدم دي خل، ي ما  ا رس ه . ست، ي ست ک نی«بديھی  خل نيست»  آدم دي ا  ھم در. لزوم شيمی دان  دارترين  دين
ديندارترين جامعه شناس ھم فقط در صورت خل شدن مدعی خواھد شد مثال دست. البراتوار شيمی اش جمله ھای باال را حداقل در عمل قبول می کند
 .حضرت عباس از جمله عوامل دخيل در انقالب ايران بوده است

شما ھم اين خدا. اگر کسی دل اش خواست اسم کل اين سيستم مادی بسته را خدا بگذارد، خدايی که پرستش ندارد، من خدای او را به خدايی قبول دارم
 ».را باور کنيد

»به خدا، باور داريد؟«کلنگ، 

 
نان می: اند دانان نھايتاً به خدايی باور داشته دانان و فيزيک اند، فالسفه، تاريخ انديشيده ی کسانی که به کليات می ظاھراً ھمه ند علت خدا برای اي ل، توا العل

 .، يا فراتر، خدايی که زنده نيست»خدايی که پرستش ندارد«.  باشدچه ھست ھر آنتاريخ، قوانيِن فيزيک، يا 

نده الوگ نمی خدايی که با آن که کشف شدنی و شناختنی است، گويا و شنوا نيست پس با شناس ان اش وارد دي چه فرم گر  ه ا روای وجود شود؛ خدايی ک
انون است و قانون. است، اما خود نيز اختياری ندارد ساکت و ثابت است و  خدايی که ق که  دايی  د است، خ واِر«من بر در و دي ِش عجب  ه نق ن ھم زي

دگاه دين(ھا  چون منظوری در کار نيست، پديده. منظوری ندارد»  وجود ا ) مداران بر خالف دي يه ي هآ خدا کلم يا بشارتی در آنی  شارتی  تند و ا ھا  نيس
لھيچ چيز . شان پرسيد پديدار شدنچگونگِی توان از  معناست و تنھا می ھا بی  پديدهچرايیدر جھان با چنين خدايی، سوآل از . نيست هدلي ا ھم دارد ام  ن
ه ھاست و به کار گرفتن  دارد و کار آدمی کشف علتعلتچيز  ذيرِش تجرب حيرت و پ ارش، سرگشتگی و  ی وجودی شان در سلطه بر جھان؛ و در کن
 .معنا و پوچ بی

ا آدمی صحبت می دين ه ب خدايی ک اور دارد،  دار می مدار کسی است که به خدای زنده و شنوا و گويا ب ر او از طريقی پدي د و ب ن. شود کن داری ھر دي
د کرده دار فراوان آدمياِن دين: مدار نيست لزوماً دين ند و دسِت او را از  اند که خدا را به جھانی ديگر تبعي ادی«ا ای م ای توجيه»دني ن ، دني ا قواني ده ب ش

شودو از اين وشنود می مدار وارد گفت جھان با آدِم دين. ای قابِل خواندن و در نتيجه قابِل پرستش نيست بسته دانند؛ اما چنين خدای دست علمی، کوتاه می
 .مدار خدای قابِل پرستش است رو است که خدای آدِم دين

ه  دا وجود دارد«پس در نھايت سوآل اصلی، سوآلی که مرز مميز اين دو نوع رويکرد به جھان است، اين نيست ک يا خ ه  ، بل»آ ن است ک دا«که اي خ
 »چگونه ھست؟

 نباشد؟» رسماً خل«تواند  مدار می آيا دين
ماً خل«مدار  بنا بر اين رسم، آدِم دين. اش مندِی جھان است، نه زنده بودن رسِم دنيای مدرن، باور به قانون ه خدايی را می»  رس که است، وگرن تد  پرس

 .راِه ديگری وجود ندارد). ای ديگر از رسِم خل بودن است که گونه(قابِل پرستش نيست 

سد دان سعی می شيمی. مدار را در نظر بگيريم داِن دين مثاِل شيمی ه. کند قانونی از قوانين طبيعت را با آزمايش بشنا انون الزم است ک شناختِن ق برای 
ايش گذارد تا به دل شود که متغيری را آزاد می ای طراحی می آزمايش به گونه: ی چند متغير با ھم مشخص شود رابطه ِر آن خواِه آزم د و اث ير کن گر تغي

 .گيری نداشته باشند شود عوامِل مؤثِر ديگر محدود شوند تا تأثيری بر اندازه در حيِن آزمايش سعی می. گيرد را بر متغيِر ديگر اندازه می
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 .کند اش دخالت نمی دان نداده که در نتايِج آزمايش ی خدای زنده را محدود کرد؟ خدا ھيچ تضمينی به شيمی توان اراده اما آيا می

ه. شود ی شيطان روبرو می اش با سه وسوسه ی معنوی عيسی مسيح در چله وب است ک داز چون مکت دی بين خودت را از بلن يک وسوسه اين است که 
 .]1[»خدای خود را ميازمایچنين مکتوب است که  اما ھم«: دھد عيسی پاسخ می. کند خداوند از تو محافظت می

شيمی ند آن مدار می داِن دين حتی اگر قوانيِن طبيعت قوانيِن مکتوِب خداوند باشند، آيا  که خدای خود را توا ن جسارِت محتمل  ھای اي ه ب د ب ھا را درياب
 آزموده باشد؟

 خدای زنده
 )10:31کتاب عبرانيان،  (!ناک است ھای خدای زنده وحشت افتادن در دست

رده و قانون انساِن مدرن بر می شود گزيند که به جای آن که با جھاِن زنده و مختار طرف باشد، با جھاِن م برو  د رو رای او. من ه ب زينش است ک ين گ ا
ه معامله. افزايد اش بر طبيعت می کند و بر سلطه اش را ممکن می آزمودِن جھان و يافتِن قوانين تر فاوست ب ی دانايی و قدرت به جای روح در تمثيِل دک

 .خوبی تصوير شده است

شود، بيش: است  نبوده و جبِر تاريخ بودهگزينشکنند که چنين رويکردی يک  ھا اصرار می گاھی مدرن کم  ه قانون از ترس و جھل آدمی که  دِی تر ب من
وه بينی پيش. برد طبيعت پی می ه جل ان ک پذيرِی جھ ل می نا ی ای اساسی از خداست تحلي تار خال ناخته و مخ پری و نيروھای ناش ان از جن و  رود، جھ

 .گيرند ھا را می شوند جای آن شود و چند نيرو که با تعدادی فرمول جبرِی ساده توضيح داده می می

وده استباورکه   بل  طبيعت باشد ِمندی  قانونکشفِ توانسته  ی آغاِز چنين فرآيندی، نمی شود که نقطه اما در اين توصيف فراموش می به آن ب با کمک.  
ِل فرض گرفتِن قانون توان دريافت که بدون پيش دان، می گرفتن از ھمان مثاِل شيمی ايش و ک ده، اصوالً آزم کردِن نيروھای زن مندِی جھان و دخالت ن
حذفِ (در واقع، ناديده گرفتن . ھای علمی ممکن شود يافت که کشف قانون روِش علمی وجاھت نمی يت  ده از جھان، پيش) و در نھا رِض نيروھای زن ف

 .گزيند فرضی که انساِن مدرن برمی ی آن؛ پيش روِش علمی است، نه نتيجه

 يک مثال: ويروس ذھن
 )16:14قرآن  (.دانيد داند و شما نمی برای خدا مثال نزنيد که خدا می

بخش بزرگی از ميراث. است ی جھان است صورت گرفته ای که کارگرداِن پشِت پرده در طوِل تاريخ، تالِش بشرِی عظيمی برای ارتباط با خدای زنده
جان آدم. ھای زيادی بر سِر اين که اين خدا يا آن خدا پرستيده شود در گرفته است جنگ. ادبی و ھنرھا ريشه در اين تالش دارند ھای زيادی به نام خدا 

 .اند اند و جاِن ديگران را ستانده داده

الِش عظيم و  باوران سعی می يابد، اما علم دليل می کند و بی معنا می ی اين تالش را بی رسِم مدرن ھمه ن ت ِی اي ِت علم د عل د»  غيرمنطقی«کنن .را بيابن
داباوری ھم توضيِح ديگر از ريچارد داوکينز، علم.  استجھل و ترستوضيح رايج  که مذھب و خ ن است  ا، اي اِر م يروِس باوِر مشھوِر روزگ چون و
ده می شود؛ چنان که ويروس  میاپيدميکيابد و  کند و گسترش می ذھن عمل می کامپيوتری پراکن ا  ن ترتيب پديده ھای بيولوژيک ي به اي يی شوند؛ و  ھا

ی سری پيروان چون تطورمذاھب و جمود و خشک اربرِد روِش تکامل ای ک ر مبن افران ب تاِر ک يا کش کان  شان و رفتارھايی چون آموزِش مذھبی به کود
ماً خل«را برای چنين کسانی که  faith-suffererداوکينز عبارِت . يابند توجيه می) داران ھا نه بر روی جان بر روی انديشه(داروينی  به»  رس تند  ھس
 ]2[.برد کار می

نی بيشتری داری و سالمت، دين ی دين اند که بنا به مطالعات پزشکی در رابطه مداران به داوکينز پاسخ داده بعضی دين داران از سالمت جسمی و روا
به. زايی آن درست نيست برخوردارند بنابراين توصيف ويروس برای مذھب از منظِر بيماری نز از جن مل با اين حال توصيِف داوکي ل تأ ھای ديگر قاب

 .است

 خدا و معنا
 ).فردريک نيچه(ای بر آيد »چگونه«تواند از پس ھر  يی قوی و کافی دارد می»چرا«که  آن
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 ).20:124قرآن،  (.اش تنگ خواھد بود ھر که از يادم رو بگرداند زندگانی

 ).59:19قرآن،  (.شان کرد چون آنان نباشيد که خدا را فراموش کردند پس فراموشی خودشان را نصيب

 . جا داشته باشد ، کلمه، روح، خدا و معنا را يک)study(توانست معنای بررسی  در زباِن يونانِی باستان می logosی  واژه

دا باعث می اِر وجود خ ود انک ار ش ان انک تقل از شخص در جھ ای مس ه ھر معن ود ک ه خودش . ش ازمان دادن ب رای س ن ب اھی م ر خودآگ ا«اگ »معن
شد می خاص با ا را می. آفريند، پس معنا چيزی وابسته به من است و نه اين که وجوِد من وابسته به معنايی  که ھای زيبايی توان در ارزش معن ناختی  ش

مان می بريم، در انجام دادِن کارھای خالق، و يا در فضايل و ارزش ھا لذت می از آن که در خود اِم اين ھای اخالقی  دا تم دوِن خ ما ب ت؛ ا ھا پروريم ياف
يت انسان معنا باشد؛ چرا که در جھاِن علم تواند گذرا و بی وابستگِی تام و تمام به وجوِد انسان و جوامِع انسانی دارند، وجودی که خود می باور، در نھا

برای وجودش موجود انگيزش نيز چيزی بيش از يک سيستِم پيچيده ھای حيرت ی انسانی و تماِم جلوه و جامعه ايی  ضرورت و معن ه  مادی نيست ک ی 
 .نيست و تنھا به تصادف موجود است

شايد شورِش دل اين راهِ . توانيم اين قدم را برداريم و ھر معنای مستقل از وجوِد انسان را انکار کنيم برای انکاِر خدا می ستبد، حل  ِه خدای م پذيری علي
فراھم می ای باشد که از آسمان مردساالر و خودکامه ينِی خود  شابھاِن زم رای م اِت الزم را ب وام ھا توجيھ ه ق ياِت کھن را در جامع اِم اخالق آورد و نظ

 !معنا ی وجوِد معنا، نفِی آزادی است، پس زنده باد جھاِن پوِچ بی اگر الزمه: بخشد بخشد و به سنت مشروعيِت ابدی می می

 وقتی اين شوِر شورش با پيروزِی ناگزيرش فرو بنشيند چطور؟. تا زمانی که اين شوِر شورش ھست، خود معنايی است برای جھاِن ما

 خوش بود؟ معنا وابسته است دل توان به معنايی که خود به چيزی بی آيا می

وه  ی روان گانه سه) Victor Frankl(چه ويکتور فرانکل  آن نی  می) mass neurotic triad(پريشِی انب مد، يع اد و پرخاشنا سردگی، اعتي  درگری اف
سياه دنيای مدرن فراگير است چون بی ردِن خود می چاله معنايِی دروِن ما چون  ر ک رای پُ ذرايی را ب لذِت کوچک و گ ھر  ر ای  م پُ چ وقت ھ د و ھي بلع

 .شود نمی

ه خواسِت خواسِت قدرت را؛ فرانکل ادعا می) کاِوِ◌ متأثر از او، آدلر و روان(دانست، نيچه  ترين محرِک آدمی می فرويد خواسِت لذت را اساسی کند ک
 .شود دار است که انکاِر آن تنھا به بيماری منجر می از ديدگاِه فرانکل خواسِت معنا چنان در عمِق رواِن آدمی ريشه. معنا محرِک اساسی آدمی است

به مجموعه د وجودش  طرِف ديگر نخواھ ند و از  اعی نبي سنت اجتم نايی در  وانيِن عمومی و اجتناب اگر آدمی از طرفی حقانيت و مع ِر ای از ق ناپذي
د  شناسی و جامعه شناسی و روان زيست خودش را بياب ديا  -شناسی کاسته شود ناگزير است معنای شخصِی  نای سخِن کنايت. بيافرين ياز، مع ين ن ز ا آمي

خاِب موجودی است دشوارياب : »اگر خدايی نبود، الزم بود يکی اختراع کنيم«کند که  ولتر را روشن می ه -انتخاِب خدا چون معنای وجود، انت ما ب ا
 .معنا به جای موجودی در نھايت بی -ھر حال بامعنا 

 خدای غايب
 )21:37قرآن  (.ھای خودم را به شما خواھم نماياند، مرا به تعجيل نيندازيد نشانه! انسان عجب عجول است

ِب دين پس از يک تجربه. است) يا مغفول(مدار زنده است، اما اغلب غايب  خدا اگر چه برای آدم دين ای مداران دوره ی کوتاه از حضوِر خدا برای اغل
دا پيش می دد خ دارِی و حضوِر مج يد طوالنی از غيبت و انتظاِر پدي به. آ م وجود دارد تجر ينی ھ تون د اد: ی غيبت در م صليب فري باالی  ر  سی ب عي

رده! خدايا! خدايا( ايلی ايلی لم سبقتنی؟زند  می پس از دوره) 15:34و مرقس  27:46متی ) (ای؟ چرا رھايم ک ی از دريافت نکردن محمد  ای طوالن
لیشنود که  برد که خدا او را واگذاشته يا دشمن او شده تا می وحی، گمان می ما ق ما ودعک ربک و  ه روشنايِی( والضحی و الليل اذا سجی  سوگند ب

ست رآن ) (روز، قسم به شب آن گاه که آرام گيرد، رب تو تو را وا نگذاشته و دشمن نداشته ا امبران و گمان) 3-93:1ق ی پي يأِس کل اوه و از  ه ي شان ب
ه تا آن( حتی اذا استيأس الرسل و ظنوا أنھم قد ُکذبوا جاءھم نصرنا: بودِن افکارشان نيز سخن گفته شده که ب ند  جا که رسوالن نااميد شدند و گمان برد

 ).12:110قرآن ) (ھا رسيد شده ياری ما به آن ھا دروغ گفته آن

 .شدن و پديدار شدن پرھيز کند تواند از شناخته خدای زنده می. مدارانه دوراِن مدرن دوراِن غيبِت عمومی خدا است از منظِر دين

 شکنی مدامبت
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دا غايب است تصويری. خدايی که ساختنی باشد و ما او را آفريده باشيم پرستيدنی نيست؛ حتی خدايی که تماماً فھميدنی باشد نيز پرستيدنی نيست تا خ
ا  -ی ذھنِی ما  نقص باشد، در نھايت ساخته پرداخت و کم شود که ھر چقدر خوش ذھنی از او پرستيده می تاريِخ م دنی است؛ -يا اجتماع و  اً فھمي و تمام
سنتز بين پرستش و شورش، ساختن: برد مدار را پيش می سازی دائمی است که سلوِک معنايِی دين شکنی و بت اين پارادوکِس بُت. پس پرستيدنی نيست

 .و شکستن

براھيم است کند رسيدن به او از راِه بت اش متمايز می چه خدای ابراھيم را از خدای زمانه آن دام ا ا. شکنِی م ا ذھنی در ج نی ي ِت عي براھيم در يک ب ا
 .بيند  را میھا و زمين ملکوِت آسمانتر از تصوِر او است، و چنين است که  واره خدا بزرگ داند که ھم زند و می نمی

ر بت برد اما سنِت او در بت داراِن دنيا نسب به ابراھيم می با آن که ديِن اکثِر دين يج نيست شکنی و جسارت ب نان را ِن آ دان در بي نه چن اِن. ھای زما ايم
رده را نمی ای قبيله-راه با شورش و شک، شورش عليِه پدران و شک در خداياِن قومی ابراھيمی ايمانی است ھم ول ک خدای اف که  انی  سندد و شان، ايم پ

 :کند رھا می

وم!ای ھا را خدای خود گرفته بت«ابراھيم به پدرش آزر گفت  و و ق ظرم ت شتباه رفته ؟ به ن ه ا شکارا ب يد ات آ راھيم ملکوت –»  !ا ه اب ه ب بود ک ن  و چني
د و گفت  پس چون شب شد ستاره –مندان باشد  ی يقين ھا و زمين را نمايانديم تا از جمله آسمان خدای من است«ای دي ين  رد گفت»  !ا ول ک که اف گاه  آن

رد گفت »  !اين خدای من است«کنان ديد و گفت  پس ماه را طلوع»  ...دارم  کنندگان را دوست نمی افول« ول ک ه اف گاه ک يت«پس آن را ھدا دايم م گر خ ا
کرد گفت»  !تر است گفت اين خدای من است، اين بزرگ«کنان ديد و  پس خورشيد را طلوع. »نکند من نيز به اشتباه خواھم رفت ول  ای«: آنگاه که اف

که آسمان ام را پاک سازيد بيزارم؛ روی قوم من از شريکانی که برای خدا می دم  ه سوی کسی گرداني ه ب ما دالن د آورده و ديگر از ش ن را پدي ھا و زمي
دايت ی خدا با من جدل می درباره«اش به جدل با او پرداختند، گفت  قوم»  .مشرکان نيستم کرده؟ از آن کنيد حاال که او ھ ه شريک او می ام  د چه ک پنداري

دارم مگر آن ه چيز را می ترسی ن دايم ھم د، خ دايم چيزی بخواھ ه خ د، پس چرا نمی ک د؟ از آن دان ته نگري دا پنداش ما چه شريِک خ تی ش ايد بترسم وق
ه نترسد؟ ترسيد که بدون دليلی که بر شما فرود آورده باشد برای او شريک تراشيده نمی گروه بيشتر محق است ک ه»  ايد؟ کدام يک از ما دو  کسانی ک

 )82-6:74قرآن  (.اند شدگان ھا ھدايت ھا است و آن ترس از آن آن اند، زندگِی بی شان را به لباس ستم نپوشانيده اند و ايمان ايمان آورده

کرده را مان را بشکنيم و خدای افول گری بيرون بياوريم و بت ذھنی مان را از لباس ستم ھا اين باشد که ايمانfaith-suffererشايد حداقِل کار برای ما 
 .با خدای عادل جايگزين کنيم

 .است نقل شده 6:16آمده است، از کتاب تثنيه  4:12و لوقا  4:7پاسخ مسيح به اين وسوسه که در متی  ]1[

]2[ , 1991Viruses of MindRichard Dawkins,  
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 رقص باران
 

 
 

جايی باشد. اش ھم کند، مکان اش فرقی نمی  ی باران را؟ روز يا شب آيد ھنگامه يادت می اده،  مرزی و دورافت ممکن است جايی ييالقی باشد، يا شھری 
بيرون می. شود ھمه درونشان شور و شوقی برپا می. که باران به خودش نديده يا جايی کنار دريا و پر از باران تا يکی دستش را از الی پنجره  کشد 

اد می. کشد رود زير باران و باران را به تمامی در آغوش می زند بيرون، می يکی شور بيشتری دارد، می. کمی با باراِن آھسته، تر شود شد يکی فري ک
ھای يکی، از قطره. نويسد اش می شود و برای معشوق يکی عاشق می. شود اش در شعری شکوفا می  بارانی  يکی شوق. کند و بارش باران را اعالم می

لش، اشک اش می يکی بغض فروخورده. گيرد ی بخارگرفته، عکسی می باران روی پنجره ر د ه زده است ب باران شکند، انگار که باران زخم ا  ھايش ب
جره را می يکی دلش می. کند شود و لبی تر می يکی حالش خوب می. شود کنند، سبک می ھمسرايی می اران را گيرد و پن د ب ه نبين دد ک مه. بن ی يکی ادا
اد می ای خودش را می شود، ديده بيند آشفته می گاھی ھم دريا وقتی باران را می. رسد گيرد و به آسمان می باران را می ھم ش شود، زند به ساحل؟ خاک 

ده ی می دي وی نم ده ای ب يرد؟ دي ه بی ای قطره گ ه چ ا را ک د، بی ھ وا می قرارن ی را می ھ د، دلمردگ د آين اران قطع می. برن ه ب د ک ود، بع دگان آواز ش  پرن
ان می رنگين. شود شود، عاشق می خوانند، آسمان آبی خوشرنگ می می د کم ه می. زن د ھم ان می بع ی ِکارشان، پنھ د پ ياد می رون ين شوند و از  ند ا بر

 .ی دلدادگی و اشتياق بوده ھا، نشانه کنند اين قطره ھايشان و فراموش می روند سراغ جمع و تفريق می. قراری و دلتنگی بوده ی بی ھا، نشانه قطره

بھار
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طراف. گرداند اش را باز می ن ی انسانھا برايش معنی داشت و نه طعم انگور برق چشما ديگر نه خنده. از بيھوده زيستن پوسيده بود ه در ا اش ھر چه ک
ون. روز شدن شب و شب شدن روز. رسيد در جريان بود، يکنواخت و بيھوده به نظر می به مرز جن ه پس از آن تکرار  بود، مرزی ک انيده  اش رس

خود در درون. تخيل و انجام ھر چيزی موجه است ود در ھمين حين نياز جديدی خود به  رفتن ب حال شکل گ ن وضع. اش در  که از اي چيزی  ه  از ب ني
ن احساس می. رھايش کند مدن اي ا و در نتيجه بوجود آ م رسيدن راھھ ه ھ کرد که آن دورھا بايد چيزی وجود داشته باشد تا گردی زمين را که باعث ب

فق، افسردگی از چشمان. شود به آسمان ختم کند ھمه تکرار بيھوده می ه ا ايه. اش زدوده شود تا با نگريستن ب که در س کرار صدای افقی  ی آن حتی ت
به دور از. افقی که از آن جاودانگی و ابديت شکوفه دھد. شمار ساعت نيز قابل تحمل شود ثانيه خود مسخره و  حبس شدن در زمين و گرديدن به دور 

وده وجود می نمود، پس می عقل می ا روح محبوس و افسرد بايست چيزی ماورای اين ھمه حرف و اين ھمه مستی در نظرش بيھ شت، ت اش را از ه دا
شنيدن ھر روزه. اين زنجير خاک به پرواز درآورد حال چيزی که آسمان را آنقدر وسعت بخشد تا عطر نان و پنير را که  ی طوالنی  اش از پس خواب

مات و بی ای خنده و گريه تا از انعکاس رنگ چنين آسمان گسترده. بود پراکنده کند به ھم زن می که در نظرش  ان  به ی آدمي بود رنگ ديگری  رنگ 
ه چشمان بی بايد آن دورھا چيزی وجود می. خود گيرد ند شدگی برق افسرده از حبس داشت تا نور اميد را ب ن بازگردا ين زمي سته. اش در ا دانسته ندان

ه. دنيايی که در آن تابيدن آفتاب و درخشيدن ماھتاب دليل داشته باشد. خيال را به حال خويش رھا کرده بود تا در ھوای دنيايی ديگر سير کند ايی ک دني
 . اش ی آدمی مفھومی نھفته باشد؛ مفھومی مورد تاييد ناخودآگاه در آن در پس خنده و گريه

رده است ن آيند تحمل اکنون را آسا ھميشه رويای سفر و پشت پا زدن به ھر چيز ناخوش باره زمينه. تر ک م ھميشه آرزوی شروع دو ی عظي ساز نيروي
تو د جايی که تمام کمبو.  جاھايی که ھمه چيز بر مراد تو باشد رويای رفتن به جاھای ناشناس، به. برای رفتن بوده است رای  دگی ب ن زن که در اي ھايی 

جاری می. رخ نموده است محو شده باشند ان  ر درخت ه در زي ی ک ا را در سر از آب زالل با آنھ شدن  م بستر  يال ھ ه عمر خ ه ھم ی ک تا دختران شود، 
ضعف. پروراندی می مام  ا ت و، ب يت، ت ھا و قو رويای سفر به جايی که پستی انسانھا عمری کوتاه داشته باشد و تنھا انسانھايی چون تو ، دقيقا چون ت ھا

ارويی  بر زبان می»  آ«تا زمانی که . وجود داشته باشند زد، »  آب«آوری، پری زيب و ري ان ت ن ھوس بر لب وی ت با ب ه  بی ک ود آ شد آل شده با ه  .اش آميخت
 . تر کرده است ھا را آسان ھميشه رويای رھا کردن و رفتن آنچيزی که ھست تحمل ناخوشی

ردم اطراف اش می ھمين افکار باعث تنھايی روزافزون با م شتن  ود شد چرا که از جانب او چيزھای زيادی برای به اشتراک گذا ده ب اقی نمان در. اش ب
ه کل رد می. کرد نمود و برايشان حکم صادر می رفت، اعمال و رفتار مردم را حالجی می اش يکجانبه به قاضی می تنھايی د چيزھايی از آن رفتار ب ش

الی ن يگرا  بر د اش باعث بوجود آمدن توھم دانايی افزون ھمين تنھايی. گشت و چيزھايی بدانھا اضافه می نايی خي ود ، دا جازه اش گشته ب ه وی ا ه ب ای ک
ته می مورد خواس د و برخی را الزم داد به راحتی در  يد بدان د، برخی را زا يالی. ھا و آرزوھای ديگران قضاوت کن ای خ اش گسترده و ھر روز دني

که نتيجه گشت؛ مايه اش می ی آرامش دنيايی که زيستن در آن مايه. شد گسترده تر، زيبا و زيباتر می بيه او؛ آرامشی  ی زدودن ی آرامش او و کسانی ش
ه چيز اطراف زد، با خود فکر می ھر روز با خود حرف می. چيزھای در نظرش زايد بود به ھم ن زندگی کرد،  ھوم اي نی و مف افتن مع رای ي اش از ب

ود داشت، وگرنه تصور دمی در اين دنيا زيستن و بعد مردن وحشتناک می بايد چيزی ماورای اين زاد و ولد وجود می. دقيق شده بود يد از می. نم ترس
ه ه ھم ه جايی ک ايی ھميشگی ی رابطه رفتن ب شده است و در تنھ يده  ا بر ن دني ا اي شده است  ھا ب م نمی. اش محبوس  چه خودش ھ باالخره  ه  دانست ک

تواند اين دو را طوری به ھم ربط دھد کرد که چيزی می حس می. توانست از آن دل بکند ديد و از طرفی نمی از طرفی زندگی را بيھوده مي. خواھد می
قه شب. اش اش محو شود و ھم جاودانگی نصيب که ھم افسردگی ن حل افتن اي ال ي بود ھا و روزھا به دنب قه. ی گمشده  دگی وی را آن حل د زن که بتوان ای 

کرار شب حلقه. ھايی که دارد مورد تاييد وجدانش سازد ھا، با تمام قوت ھايی که دارد، با تمام ضعف گونه که ھست، با تمام نيازھا، با تمام کينه ای که ت
 .ھای مردم را قابل درک دار سازد و عدم درک او از خوشی و روز را معنی

دان می دانه. توانست باشد ی دانه و گل شروع خوبی مي قصه ه ب بد ی گل، خود گل، و خورشيدی ک بود. تا سختی ن ار  د ک ن دي ه. کليت بخشيدن اي ی نطف
ای. بخشيد ی ساده برايش حس خاصی می کشف ھمين رابطه. اش بخشد انسان، خود انسان، و خورشيدی خاص انسان که جان د راھھ ال کن حسی که خي

ه توانست تجسم کند که در پس رويش گل از دانه مي گرچه نمی. يابد کم درمی ارتباطی بين خود و آسمان را کم ته باشد ک تواند مفھوم ديگری وجود داش
که فرصت از ذھن ود  برم ب در م دگی در نظرش آنق ين زن رای ا وم ب نی و مفھ اش ھيچ ربطی به دنيای دانه و گل نداشته باشد اما نياز به پيدا کردن مع

ه جواب ديگری. شد تا نتواند به دنيای غيرخطی ھم بيانديشد گرفته می رد ک دا ک ين پي از کشف اين جواب ساده غرق شوق و شور و سرمستی بود و يق
کر شان آسان از آن رو که ھضم. اند ترين چيزھا ھمان چيزھای ساده چرا که ھميشه دوست داشتنی. تواند وجود داشته باشد نمی ه ف تر است، از آن رو ک

دن نمی رای فھمي ادی ب د زي يز می. طلب ه چ اد احساس نمی در نظرش ھم يدن زي ه انديش د و لزومی ب ادگی باش ن س ه ھمي د توانست ب ن. ش تن در اي زيس
ه جايی محکم بايد رشته. نمود آور می کھکشان و معلق بودن در آسمان برايش خوف ته. کرد تر متصل می ھايی اين زمين را ب بدان وسيله رش ه  ھايی ک
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سمان می شد و ھمين جواب ساده، رشته تر متصل می زندگی نيز به جايی محکم شاندند ھا را نيز از زمين به آ ی پيش می. ک ه خوب چيز ب ا ھمه  رفت تنھ
ه می ايی بايست وجود نمی چيزھای در ميان بود ک ه تنھ د ب ه باعث تبعي ايی ک مان چيزھ شتند، ھ د دا ده بودن ه در. اش ش ان زردی ک ل گياھ ايی مث چيزھ

تاند نظرش ھيچ دليلی برای وجودشان نبود و در خيال او حضورشان تنھا ھوا را از گل می سانھای در نظرش بی. س حترام و ان شان ا ه وجود عاری ک
بايست بايست گياھان زرد را از ريشه کند، می می. تر از يافتن خود جواب بود ای برای اين ناھمگونی ساده يافتن چاره. داد اش را برباد می دانايی خيالی

ساده رابطه. ی چيزھای پيچيده در اين دنيا باشد توانست جوابگوی ھمه ی خطی ساده می ھمين رابطه. عاری را محو کرد بی ه نظر  لوحانه ی خطی که ب
.عار محو شوند آمد، اما به خوبی کارا بود، ھر چند که چند گياھی که برايمان خوشايند نيست از ريشه کنده شوند، ھر چند که چند انسان به نظر بی می

مد می ھر چه بود ھمين جواب ساده که به نظر ھر انسان می ه آ ند توانست جای آن حلق ر ک الی را پ شه. ی خ ه اندي ازی ب اد در پس وجود ديگر ني ی زي
چه گياھان زرد و يا انسانھای به نظر بی چيز را از دري مه  ه ھر کس ھ د ی چشم خود می عار نبود چرا ک ن ھمه چيز می. بين توانست تحت پوشش اي

ه جواب ساده قرار بگيرد جز گياھان به چشممان زرد جز انسانھای به نظرمان بي م ھم ا ھ لع و قمع آنھ ا ق ه راست عار که ب ن وجودی ب ن ت ندام اي ی ا
ه حتی نمی. ھيچ نقصی ھيچ کجی، بی نمود، بی می رار جواب آنقدر ساده بود که حتی مورد قبول ھر آدمی ک م ق ختر ھ ا د ود ي سر ب ه تايتانيک پ د ک دان
رای ساختن کشتی. گرفت می ه فرمولی ب ی ک شيدند، جواب ه و از ھمين رو، ھمه به شادباش يافتن اين جواب سه بار ھورا ک ين ب ن از زم برای رفت ای 

ر در. اش مغرور گشت آسمان دراختيار گذاشت، غم از چشمان االغ زدوده شد و گاو ھم به گاو بودن قدرت برت ھمه چيز به ھمين سادگی بود، چرا که 
رد ای بود که ريشه دستان سادگی ی ب ل زردی پ ه دلي د ب دون آنکه بتوان سمان. ی زردی را در نطفه خفه کند ب ه سوی آ د پس از آن ھمه دست ب ھا بردن

 .از آن پس سادگی ھيچ گاه از مسند قدرت پايين نيامد و قھقھه کنان ھمه را ساده کرد. ھراسان از اينکه در اين دنيا گياه زردی نباشند
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شان فکر کنند و به اين نتيجه برسند که  و ميراث فرزندان ی ارث پدران که بنشينند خانه و درباره مردھا به جای آن. در آغاز بشر مشکل خاصی نداشت
برای انتخاب رييس ِ که مجبور باشند چند وقت يک نشستند و بدون اين ھا ھم با خيال راحت می رفتند شکار؛ زن حتماً آن را از کسی طلبکارند، می بار 

د ھا و اين ھا و خيمه ی زمين ی اندازه گيری راه بياندازند و اين وسط اگر وقت شد درباره دنيا رای چيزی گيرشان آم چيزھا مشکل دست و پا کنند و اگر 
تا ، ھمه با ھم قوم خودشان را می]1[ی ھمسايه بمبی بسازند و بياندازند روی سر افراد قبيله ه  ی را ک اعی خوب تم اقتصادی و اجتم گرداندند و کالً سيس

تش و سفال گذاری می اش نوشته نشده بود پايه آن موقع ھيچ کتاب معروفی ھم درباره گاه آ د و گھ خ و کشاورزی و اين کردن ا را گری و طب جور چيزھ
که البته عده. ی مادرشاھی ناميده شد گذار دورانی بودند که بعداً دوره پايه) تر(و کالً ] 2[ کردند اختراع می ی  ند چقدر دوران ای ھم برای اينکه بقيه بفھم

د، اش را گذاشتند دوره  اسم کس مالک ھيچ ارث پدری نبوده، بد بود و وحشتناک، ھمه چيز در صلح و صفا بوده و ھيچ د بگوين ا بتوانن ی مادرساالری ت
 ] .3[ھا حرف خواھند بيايند جای ما را بگيرند و خودشان ساالر بشوند و مگر ساالری ما چه اشکالی دارد و اين  ھا می بعضی! آآآی
ان. شود ی ما تقريباً کمی قبل، يا بعد از ھمان دوران آغاز می قصه! بله بار زب ن  برای اولي ه بشر  انی ک خودش يعنی زم ا  د و ب اش را در آب چشمه دي

امفھوم اين  زبان ندارم که وقتی با خودم فکر می من که چنين زبان باحالی دارم، چرا يک. گفت عجب زبان باحالی دارم ه جای اصوات ن نی، کنم ب چني
 ].4[چنانی استفاده کنم  ھای بامفھوم آن از کلمه

يم اش و به بقيه بعد از اين اتفاق، آن بشر اوليه برگشت خانه ختراع کن بان ا .ی بشرھا با دست و سر و کله و ھيکل فھماند که بياييد برای خودمان يک ز
 .»قبوله! ات درست دست! باشه«ی بشرھا ھم گفتند  بقيه

بان آن شب تا صبح بشرھا نشستند دور ھم و زبان ساختند و آن نارش يک ز ادری، بلکه در ک ان م ھا يک زب نه تن ه  د ک قدر در اين کار پيشرفت کردن
توانيم زبان پدری داشته ايم که نمی آی مگر ما چه گناھی کرده! بعدھا پدرساالرھا اعتراض کردند که آی حق ما خورده شده(خارجی ھم اختراع کردند 

 ].5) [باشيم؟ و بعد نشستند و با چرم و فلز و باروت و چند تا تکه آھن ديگر زبان پدری را اختراع کردند
داً کچل می ی فوکو بحث می چند وقت بعد از ھمين ماجرا، بشرھا داشتند با ھم درباره ا بع شان شود و درگيری کردند که وقتی به دنيا بيايد کچل است ي

که به جای پخش در دھد برای آن شوند، که يکی از بشرھا احساس کرد اين بحث جان می بابابزرگ فوکو می بزرگ،  شان ننه سر اين بود که اصالً کدام
ی ی بشرھا در ميان گذاشت و برای خالصه آن بشر فکرش را با بقيه. ی فلسفی چاپ شود راديو، در ماھنامه شان توضيح داد که وقتی بحث به اين خوب

 . شان فقط عکس چاپ کنند، مقاله ھم چاپ کنند ی فلسفی که در مجله دارند بھتر است به جای آن
تن] 6[ ھمين بحث باعث شد که فکر کنند بھتر است خطی ھم برای نوشتن داشته باشند ه م ن ک د و نشستند سر اي و بعد ھمه با ھم خط را اختراع کردن

 .شوند يا نه، بحث کردند متن محسوب می» کافه السکو«ھای روی ديوار   متن نوشتنی و خواندنی چيست و آيا نقاشی چيست، زبان چيست،
شتر بعضی زمين! ھرحال يک روز بشرھا مشغول کشاورزی بودند و ديدند ِدبيا اش؛ به معلوم نيست که دقيقاً سر ھمين بحث بود يا کمی بعد يا قبل ھا بي

ما مگر مرض داريم صبح! آقا) کنم گويم و شوخی نمی اش را می باور کنيد راست(برای ھمين بود که مردھا فکر کردند . خوردنی دارد و بعضی کمتر
 ی خودمان و آخر شب بدھيم ھمسايه بخورد؟  بيفتيم به جان زمين ِ تکه] 7[ تا شب با تراکتور علفی
خودش شد »  چين خط«ھمين شد که نشستند و  ان می عده(را ھم اختراع کردند و پس از آن، ھر کسی صاحب زمين  د اول خط ای از محقق چين را گوين

جای آن ه  د ب کی بيشتری دارد و بع ن خودشان خورا د زمي عد فھميدن شتند در که خوراکی اختراع کردند، ب د گذا بار مشترک، بردن د در ان ھا را بگذارن
 ].8) [ی خودشان يخچال خانه

ن به اي ا  رد و مردھ خالصه، در گير و دار ھمين قضايا بود که مردھا نشستند توی خانه به ارث پدرشان فکر کردند و بعد غاز ھمسايه تخم دو زرده ک
شد نتيجه رسيدند که چه پسرھای خوبی داريم، و ھر کس زمين وا  عد دع اش را گذاشت برای پسرش و پسر ھمسايه آمد دم در به پسرشان فحش داد و ب

ھم گفت ] 9[ »!ت رو بذاری تو انبار؟ پفيوز آی گندم برا چی نمی«ھا آمد داد کشيد  و بعد يکی از ھمسايه ده«و آن يکی  و] 10[ »سبزی ای قرمه زر آم
 .طور داد و بيداد باال گرفت و کار به دعوا و کالنتری کشيد ھمين

 . کنم کنم و برايتان تعريف می خالصه اين قضايا قضايای ديگری را به دنبال آورد که احتماالً شما يادتان نيست، اما من لطف می
بوده و کردند و بعد می نشستند پای ماھواره و فيلم ترسناک نگاه می ھا تا صبح می اصوالً شب. ترسيدند ھا مردم زياد می آن موقع برق ن چون  ترسيدند و 

قتی زرد می. کردند ھا ھمه جا تاريک بوده، حسابی زرد می شب ه ترسوھا و بوده ک ن  ر اي م رسم ب ع ھ مان موق د می از ھ پای آن کردن ر و  ه پ د ب افتادن
 . ]11[...] [دادند به  شان را ھم می ھای دانستند چيست و ترسانده بودشان و ھر چی پول و گندم توی خانه داشتند و گاھی حتی بچه چيزی که نمی

ه  چيزشان را می اينھا که دارند ھمه!  بشرھا به فکر فرو رفتند و به خودشان گفتند، خب بود که بعضی[...] به خاطر ھمين  د ب برويم يک[...]دھن ا  ، م
 .دھند شان را به چه کسی می  ھا حداقل بدانند دارند چيزھای کار خيری بکنيم که اين بيچاره

ای رفت و گفت يک مقاله چاپ پول و زور بيشتری داشت به يک مجله) بعد از ھمان قضايايی که گفتم(برای ھمين فردا صبح يکی از ھمان بشرھا که 
يد تر از اينی که اينجا می ی اول خيلی درشت فردا ھم مجله نه گذاشت و نه برداشت در صفحه. که چه کسی زبان را اختراع کرده ی اين کند درباره خوان
 :چاپ کرد
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 . اصالً او خودش کلی کلمه بود. ھر چی کلمه بود) End e(او آخر . کلمه دست او بود"
 ]12 [."کلمه عزيز دل او بود. او عزيز دل کلمه بود

يد. دھد کسره جواب می با کسره يا بی(دار ھم از اين فرصت نيک  بشرھای پول. که او چه کسی بود را ننوشت اما اين د و) شما راحت باش تفاده کردن اس
 . تان بقيه ھم گفتند خوش به حال. شناسيم آمدند و گفتند ما او را می

پدرتان شان ھم نگزيد و پول دادند فردا در ھمان مجله برای کک) ھا ھمان اولی(البته آن باقی بشرھا  ود او  ده ب ه ش ه در آن گفت تند ک شان يک مقاله نوش
ه ھا شماھا اگر زبان نداشتيد که ھنوز داشتيد سر دايناسورھا را می آورد و بدبخت را در می که کلم حاال  د و  شاخ بريدي نه دار شديد  يد و  بازی در نياور

ه ود، بلک ه او ب ود و کلم ه دست او ب ا کلم ط تنھ وز قس ون ھن ود و چ م دست او ب ان ھ در و مادرت ال و پ ان و م د و ج م دست او بودي ما ھ اش را م ش
 .ايد، کماکان دست اوست نپرداخته
تند، ولی حسن البته بايد بگويم بعضی(ھا او را بسازند  بعضی از بشرھا ھرچه پول داشتند دادند تا با کلمه... خالصه پول نداش م  د ھا ھ .نيّت خرج کردن

دھا اسم شان می صدای»  ُمصلح اجتماعی جان«ھا مردم  وقت گرا ھم بودند که آن اين گروه معموالً آرمان ما بع د، ا د، کردن ت، عوض ش شان رف شان ياد
د دست). قدر کش پيدا کند کردند قضيه اين ھرحال احتماالً اين گروه خيلی ھم فکر نمی به. چيزھايی يک ھمچين .اش بعد او را که ساختند کلمه را ھم دادن

حسابی خوف کردند و زردکرده دويدند ھرچه پول و جان و مال داشتند دادند دست آن بعضی از) ھا يک سری ديگر بودند اين(دست آخر باقی بشرھا 
رد و به طور قطع حدوداً کمی بعد از اين ماجراھا بود که او يک. آن بعضی از بشرھا ھم مدام زبان پدری خودشان را تقويت کردند. بشرھا ه ک دفعه دب

ه. »ھا بنويسند ھا ھم خودم پای تلفن گفته بودم بر و بچه آن مقاله«اند و  ھا از اول مال خودش بوده معلوم نشد از کجا و به چه کسی گفت که اين کلمه البت
له شان ھم از اين قضيه نگزيد و پول دادند مجله کک) وقت قاطی نکنيد يک. ھا ھمان اولی(بار ھم آن بعضی از بشرھا  اين اره ھا مقا چاپ ھايی درب ی او 

اً راست می م  کنند و بگويند اتفاق اھی ھ د، گ تاد می SMگوي ه]. 13[فرس د يک برنام ده بع دری باقيمان ان پ ا زب شتند و طی آن ب مدّون و قشنگ گذا ی ی 
م دست ھا بعضی چيزھا را متوجه نمی بشرھايی که با مقاله و اين حرف در و مادرشان ھ ال و پ جان و م شدند، شيرفھم کردند که کلمه دست اوست و 

د اصوالً ناموس که زياد حرف نزنند يک اوست و بعد به طور خالصه برای اين خ دست اوست دفعه گفتن ه. تان از بي اً چيست ک اموس دقيق د ن ما نگفتن ا
ه]. 14[شود اگر ناموس آدم دست کسی باشد  و مگر چه می. دست اوست نی ھم ی خالصه بعِد کلی اصرار و التماس ھم فقط گفتند ناموس يع ی چيزھاي

انيم، می. تان را با ما تسويه کنيد ؛ او ھم چون خودش وقت ندارد، شماھا بايد حساب]15[که مال اوست  ا مھرب ستيد، چون م صفيه اگر ھم نخوا د ت تواني
 .ھم بکنيد

ا شان آمد جلوی چشم ھا تومنی ھفت صنار فرق داشت، اموات شان با آن يکی بعضی از آن طرف يک گروه از بعضی ديگر از بشرھا که حساب شان ت
اما آن بعضی ديگر از بشرھا. بگويند ما خودمان از اول زبان را اختراع کرديم و کلمه دست ما بود و دست آخر اگر ھم پا داد اين قضيه را اثبات کنند

 ].16[شان  ھا را باز آوردند جلوی چشم توانستند اموات آن ھم کوتاھی نکردند و تا می) ھا که اول گفتم ھمان(
وی چشم ای سوت بزنم تا کسی نيايد اموات اين قصه ھنوز ھم ادامه دارد و من ھم بايد بروم بنشينم يک گوشه ياورد جل ول دارم راست. ام ام را ب اش، قب

ّت نمی کنند و وقتی می که ِميّت ترس ندارد، اما بعضی از بشرھا قبول نمی ا بعضی ترسد، سعی می بينند کسی از ديدن ِمي د ب اری کنن  چيزھای ديگر ک
ھای خارجی حتی، حسابی ی خوبی ندارم و در ياد گرفتن زبان اش من ھم با زبان پدری اصالً ميانه راست. ھا نزند کنند که بترسد و ديگر از اين حرف

 . ھا ُکندم، چه برسد به اين حرف
به ناشناسی قرض می به تی چيزی  تر است آدم وق ندارد و بھ ضمانتی ھرحال اين داستان را تعريف کردم تا نتيجه بگيريم که تاريکی ترس  ماً  د حت دھ

 .اش دچار مشکل نشود و طرف دبه نکند بگيرد که موقع پس گرفتن

2/12/1384
1387خرداد ": خدا"بازنويسی و ويرايش برای ھزارتوی 

ه مخالفان اين نظريه معتقدند که آن موقع آب نبوده حتماً،. 1 ه ھم ناگرھای خوبی بوده ی آدم  وگرن ند  ھا ھميشه ش د[ا طر]. حتی پيش از تول ه خا ه ب البت
ه)! Zer Aamade-id Qorme-Sabzi(سبزی  ايد قرمه ی علمی و اجتماعی که دارم، بايد به مخالفان اين نظريه بگويم زر آمده وظيفه ن ک آن: اول اي

ی! ی ھمسايه توانستند بسازند بکنند توی چشم افراد قبيله موقع باروت نبوده، سيخ که می ھا دعواي اصل قضيه اين است که رک و رو راست، اصوال آن
 .اش خود من اند، نمونه ھا از پيش از تولد شناگرھای خوبی نيستند و نبوده که آدم دوم ھم اين. نبودند

دھا توسط و بعضی چيزھای ديگر ـ) سابق([...] ی دار و کالھک بذری  تر از تفنگ و کارد ساّلخی و چوبه دانيم اصال مھم که البته ھمه می.  2 ه بع  ک
 . ـ نبودند شان تو يا بيرون در و ھمسايه نرود، اختراع شد شان را ببريم تا آبروی خواھيم اسم ھا که نمی بعضی

تا چيز را نفھميده. ھا اين است که اوشگول ھستند مشکل بعضی. 3 ا اصوالً دو  ھتر است؟ اينھ ه شاھی ب ند آخر مگر کسی گفت ند اول اينکه نفھميده: ا ا
توده  ھا اصالً کسی بر کسی شاھی نمی اصل منظور اين بوده که آن وقت می(کرده و چون بر اساس يک منطق س عتراف  ه ا ه که البت جا ب کنم چون اين

بران طوری االبختکی فکر کرده ھا ھمين اند، امروزی کرده ترھا قبيله را ھدايت می عاقل) شود ام ھست بيشتر ستوده می نفع حرف ه رھ تر است ب ند بھ ا
م می ھرحال چه بگوييم شاه، چه ليدر، چه سردسته، مربی، شاخ و چه ھر چه، باز نه چيزی از عقل و درايت آن به. ھا بگويند شاه آن قبيله شود و ھا ک

ی ھزارتو مجله

61

892 of 952



د شان خراب اند تُّمبان دوم ھم اينکه نفھميده! بله... ھا نه چيزی به شعور بعضی ای خودش کن د پ يده. تر از آن است که کسی بخواھ ا د ام مثالً خودم بارھ
د می ھا وقتی کارخرابی می بچه ادان لبخن يار ش که پاھای کنند بس د  ا بع ند، ام م شان می ھای سوزد اخم شان می زن و ھ ر بعضی. رود ت چون در اث م  ھا ھ

وّدِب شاش(سوز  پی پی سوز و جيش شان کمی کلفت شده ھنوز عرق بزرگ شدن، پوست شده) سرويس گه مصّغرِ  م اً ھيچ ن د واقع که بفھمن اش کس دل اند 
 .خواھد جای آنھا ساالر بشود نمی

  فھميد؟ واقعاً انتظار داريد اصل جمله را بنويسم؟ گيرم که نوشتم، شما می! خجالت بکشيد/ » ...«: تاريخی اصل جمله به زبان پيش. 4  
ز. ھا مثل زبان مامان. زبان باباھا به طور معمول کامالً شبيه زبان مادری است. البته اين زبان پدری ربطی به بابا ندارد. 5   يک چي ا  دری ام ان پ زب

زند زير زند، و يا می زند کانال دو و با زبان پدری حرف می دفعه می زند، يک ؛ طرف دارد با زبان مادری حرف می)“2”(ست شبيه کانال دو  جالبی ا
 .تقدم و تٱخرش ھم بستگی به اين دارد که يارو تِرم چندم باشد. رود کانال دو گوش آدم و می

شود اتفاقاً ھمين قضيه ھم بود که باعث شد تايتانيک. تا قبل از آن ماجرا فقط نقطه داشتند. 6   غرق ب به سختی می. شان  ا چون  د ت ا چن قط ب ستند ف توان
د جات بفھمانن گروه ن يش. نقطه موقع فرستادن مورس منظورشان را به  ان، ھر وقت تلگرافی برا اِت آن زم روه نج يس گ يده، ري ق گزارشات رس طب

 .ای، چيزی در بياورد ای، خانه شان گلی، پرنده کرد تا از داخل ھا را به ھم وصل می نشست و خط رسيد می می
ه: تراکتور علفی. 7   يرانوزوروس رکس ب اھی ت دن و گ گاھی کرگ اھی اسب،  اھی االغ، گ او، گ اھی گ ابو، گ اھی ي ه گ دگی ھر قبيل بسته به محل زن

 .شده خوار استفاده می ھای تائِب گياه البته، در مناطقی که رکس مورد استفاده بوده، فقط از رکس. شده عنوان تراکتور علفی به کار گرفته می
 .شما به کارتان برسيد. سوءتفاھم بود که برطرف شد. مشکلی نيست! ھيچی. 8  
 .شما ببخشيد! تربيت بودند آنھا بی. 9  
 .نگفتم؟ اين ھمه حرف خوب در اين متن نوشته بودم، فقط ھمين يک حرف بد را ياد گرفتند. 10  
دم يعنی ھنوز کسی نفھميده آنھا اول. است"  دانم نمی"در اينجا به معنی . "[...]" ، در اينجا، سانسور نيست: "[...]"در اصل اين! خب. 11   ھا و اش گن

 .اند داده شان را به چه چيزی می ھای پول
 .»من توئم، تو منی/ تو عزيز جون منی «: بعدھا در يک سرود معروف، آن مقاله به اين صورت خوانده شد. 12  
 .ھا ھنوز دوبله اختراع نشده بوده که بگويند پيامک البته آن وقت. ھمان شورت مسيج است. 13  
خب آدم می ی علمی و اجتماعی من ايجاب می وظيفه. 14   م برداشت،  اموس آدم را ھ ويش را کند که بگويم به نظر من اگر کسی ن رود يک ن ند ب توا

ا تالش در سوت ھيچ گيرد تا ناموس آدم را ول کند و خالص، و به اش را می اگر ھم ناموس آدم را گرفت، آدم ھم در عوض ناموس. بخرد د ب وجه نباي
 .زدن آتو دست طرف بدھد

ھا چيز اصوالً رعايت قوانين حقوق و اين. دھيم اش می سند بياورد پس! خيال اگر مال اوست که بی! گويم؛ خب ام است که می باز به خاطر وظيفه. 15  
 .فھميم ھا می حرف ست که ما امروز به لطف پيشرفت علوم و اين ھا چيزھايی اين. ست و دعوا ندارد که خوبی

ا در آن آب خنک وقت ھای ديگر می گويند ھمان بعضی. ھا بود که سينما اختراع شد گويند ھمان وقت ھا می بعضی. 16   ھا بود که يخچال اختراع شد ت
تاھی نمی گويند از طرف ما ھم به خواننده اند بغل دست من و ھی می ھا ھم ايستاده ھا، بعضی کنند و بدھند بعضی ھم کو کنم و از ھا سالم برسان که من 

 .دھم طرف آنھا به شما سالم می
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 خدا از مدخل ِ نگاه به خود
 

 
 

 مخلوقبرای ِ 

ی ِ يک استدالل من مطلقاً خداناباوری را نتيجه«
دانم، حتّا به سختی آن را يک حادثه يا برھان نمی

آمد ِ آشکار ِ غريزه در من اين مسئله پی: شمارم می
تر تر، و بسيار دلير من کنجکاوتر، مشکوک. است

از آن اَم که آسوده در پاسخی خام
».باقی بمانم] چون خدا ھم[و زمخت 

نيچه
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ً. گذرد َشک از مسير ِ آشنايی با کارکرد و نقش ِ او در اجتماعات ِ انسانی می اعتقادی به خداوند، بی يک رگه از جريان ِ مشھود ِ بی ه خصوصا ين رگ ا
گر ِ مناسباتی باشند که به سود ِ ما نباشد و شود که خدا و دستگاه ِ نظری ِ خداشناسی توجيه اش افزوده می يابد و بر معقوليت زمانی ضخامت و عمق می

ام. ھای ِ ما را در نظر نگيرد خواست کارکرد ِ انتظ د و موضوعات در حالت ِ کلّی ھم، پی بردن به  ا و عقاي اعی ِ باورھ خدا،(شان  بخش و اجتم نظير ِ 
يل در و منزلت)شيطان، جادو و ِسحر، گناه، ھنجار، حقايقِ  اخالقی و نااخالقی، آداب و ُسنن، و بسياری از اين قب ی رنگ می شان را کم ، قَ ا جاي د ت کن

ده شان را از دست می ميرند، يعنی حقيقت ھا از اين طريق می آن. رود شان از بين می که ديگر به تدريج اھميت ِ ذھنی يدی و فاي ه عا د و ب ای خاص دھن
تند؛ آن مطمئناً آن. شوند پوچ و عبث، خيالی و بيھوده می. کنند ربط پيدا می ھوده نيس ا ھا عبث و بي ان ِ م سباتی را مي نی منا ن يع د؛ و اي ارکرد دارن ھا ک
وان ِ صاحب و توان لحظه اّما می. کنند تنظيم می به عن ه  چيز ک شيم و در نتيجه، آن  سبات را دوست نداشته با ن منا ا ديگر اي ه م ای را متصّور شد ک

ِ دانش ِ ما می. گويد دانش ِ ما چنين می. اند داشتنی بوده خدايان دوست. شود را نيز دوست نخواھيم داشت ُمجری ِ اين مناسبات معرفی می دون ه ب د ک گوي
افی نيست. شد گرفت و ھيچ توّحشی رام نمی ھا ھيچ بدويتی سامان نمی آن ين برای. اّما انگار حاال ديگر اين ک قتی اراده. شان يک کسر ِ شأن است ا و

ه آن م ک له کني ا را در سلس ان دور می ھ نده و اِعطاگرش ام ِ بخش زوا و مق م، از ان ابی کني ع جاي ارکرد و نف وه مراتب ِ ک ال، جل ن ح وند و در اي ی ِ يک ش
ان می مان  ھا و ديگر عناصر ِ اجتماعی در برابر ِ بصيرت ستد ِ نرم ميان ِ آنـ  وـ  داد عاری از روح، عاری از. شود عي تگاِه  يک دس شين،  يک ما ل ِ  مث

ل برایِ  تخي ابی،  رای ِ بازي د خودبسندگی و استقالل، عاری از حقيقت؛ ديگر چيزی ب ه ندارن ه چيزھايی را ھا ماشين آن. ورزی در چنت ھايی ھستند ک
يد: شود که اش، ماجرا از اين قرار می کنند، يا برعکس؛ يعنی از طريق ِ يکی گرفتنِ  انسان با جسم تنظيم می ا و عقا ن باورھ ه اي انسان ماشينی ست ک

تورالعمل راھم می دس د اش را ف ه آن. کنن ن ک اھی از اي نی آگ ا مع ّرد و تنھ ور ِ مج ه ط ز ب ا ھرگ ِ دار نبوده ھ ت ش و موقعي اظ ِ نق ه لح د، و ب ان
ھا را آن جور که واقعاً ھستند، دھد، طوری که انگار بتوانيم آن ھا قرار می اند، ما را در موقعيتی ورای ِ آن شان قدر و منزلت يافته کارکردیـ  عملکردی

حر و. اند، ببينيم و نتايج ِ ناخوشايندش را پس بزنيم نه آن جور که به ما معّرفی شده االتر از ِس به ناگاه، ما در مقامی باالتر از خدا، باالتر از شيطان، ب
ما را نظاره می ای قرار می جادو و گناه و اخالق، و اصالً باالتر از ھر ايده اال عملکرد ِ  تا چندی پيش از ب ه  ين يکی از ويژگی. کرد گيريم ک ِ ا ھای

رار می مان را در منطقه کند و احساس ھا مسلّط می توصيف ِ عينی ِ چيزھا ست؛ ما را به لحاظ ِ روحی بر آن د ای واالتر از آن که آنان جای دارند ق .دھ
يم می ھا نيز درگير ِ روابطی از جنس ِ نفع و فايده و قاعده و عملکرد اَند، حقيقِت تازه اين آگاھی که آن ا ترس د ای را در نظر ِ م ده. کن ن اي د با اي ی ِ جدي

ً ای انسانی را به جا بياوريم، آن ھم ھنگام ِ طرح يابيم که سرانگشتان و اراده مان شده، قدرت ِ آن را می که نصيب ا ريزی و اعتباردھی به آنچه آن را ذات
د خود را و اين اصالً ماجرا و کشفی خوشايند و ساده نيست، و شايد در زمان ِ خودش دردناک. انگاشتيم معتبر و طّراح می ا باي وده باشد؛ م يز ب ترين ن

 .بَکنيم از آنچه به آن تعلّق داشتيم
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اً آور ِ اين است که ما تمايل داريم نگاه اين ماجرا در نگاه ِ اّول پيام ه واقع نه ک ا آن گو مان را به عمق ِ چيزھا بدوزيم، به عمقِ  حقيقی ِ چيزھا، به چيزھ

رار دارد خود ِ چيز در مرکزِ  توجه. برشان نيست، يا نبايد باشدـ  وـ  يعنی چيزی دور. از نظر ِ ما چيزھا آن گونه که واقعاً ھستند تنھای اَند. ھستند .مان ق
ِ و ما می. ذات باشدـ  بهـ  بايد واجد ِ حقيقت و ارزشی قائم. نبايد با چيزی مرتبط گردد. نبايد به ھيچ جايی وصل باشد مام که ت دانيم که کارکرد چيزی ست 

رو می ی را ف ايالت ِ مفھوم ن تم زد اي ر برای. ري ای ِ ديگ ا چيزھ اط ب ا را در ارتب ای ِ چيزھ ارکرد ج وم می ک ان معل د م م،. کن ا ھ ا ب اط ِ چيزھ ارتب
چه دادهـ  اش؛ خصوصاً ارتباطی که دو ترين عنصر ِ تجّرد است و واپاشاننده زنندهـ  ھمـ  بر سويه باشد، يعنی دھش و ببخش ِ ِصرف نباشد، و در ازای ِ آن
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شود و به ھر چيز که کارکردی دارد، رديف و منزلتی دارد که صرفاً از طريق ِ مقايسه با ديگرچيزھا فھم می. شود توقّع ِ دريافت نيز در ميان باشد می
اور  ِ حقيقت است، يا شايد ضدّ  کارکرد رسواگر است، ضدّ . آيد دست می ما می.  ِ ب ه  ارکرد ب ه، ک ّرد ِ برای ِ نمون شناختن ِ خداِی مج ه رسميت  د؛ ب گوي

د ی ِ خاص، چگونه ما را درگير ِ روابطی مشخص و متناسب می شده ھای ِ شناخته واقعی، بيرون و مستقل از ما، با آن کيفيت خدا. کن که از  چيزی  آن 
ته است سراغ داريم در منظومه گاه و اھميت ِ خود را ياف سله. ای از باورھای ِ ديگر جاي دا در رديف و سل فا می خ اتی اي فع نقشی حي د مراتب ِ ن از. کن

ه شان معنی ِ خاص و استعاليی می ھای ِ منزلتی ِ پيرامون بندی ھا به دسته طريق ِ او انسان د؛ ھم شان را ھای ِ بومی ِ اطراف ی ِ آن چيزھا و انگاره دھن
بر. پندارند کنند و حقيقی می از اين طريق باور می انی  رادی نداشته باشد و برھ خاص اي اين ممکن است به خودی ِ خود، يعنی در يک مقطع ِ زمانی ِ 

يا به عبارت ِ ديگر، ضرورت ِ بودن اقتضا. ای متضمن ِ کارکردی نيز ھست ضّد ِ اَشکال ِ عمومی ِ خداباوری ايراد نکند، چرا که به ھر حال، ھر ايده
د کند که ھر ايده می راھم کن ان،. ای نظام ِ کارکردی ِ متناسب با خود را نيز ف بّرا از زم ّرد ِ م جاودانگی و تج که دعوی ِ  چيزی  رای ِ  اجرا ب ن م ا اي امّ

ام ِ.  ِ ُمھلک است کند يک َسمّ  ناپذير می يعنی دعوی ِ يک حقيقت ِ محض و خدشه ه تم ھد ک ا نشان د ه م ی ب ه خوب ادر است ب ار ق شناس ِ قھّ يک کارکرد
ته چيزھای ِ حقيقی و اصيلی که در دستگاه ِ پيشرفته ده و دس انه فھمي ی و بندی می ی ِ نگرش ِ خداشناس ه صراحتاً ازل ايی ک ام ِ آن چيزھ نی تم شوند، يع

ته می دی پنداش وند و ھمين اب ی می ش ه ديگران معّرف يز ب ه ن ام ِ روزمّره گون اه و مق ا جايگ اريخ، متناسب ب ه در طول ِ ت وند، چگون ان تعريف و یِ  ش ش
ده ِدنظر ش ده. اند تجدي داباوران، اي ر خالف ِ دعوی ِ خ نی ب ن يع دا اي د، بلکه در ابت باتی را حول ِ خود شکل دھ ا مناس ته ت دا وجود نداش دا از ابت ی ِ خ

بوده اين يعنی، آشکارا ھمه. ی ِ خدا برای ِ توجيه و دستکاریِ  آن مناسبات ظاھر شده است مناسباتی پديد آمده و ايده طور ن چيز تغيير کرده است و اين 
ضرورت شان را سر ِ ھم کنند، بلکه آن ھای ِ ثابت و قطعی دست به کار باشند و نظامِ  کارکردی که صرفاً ايده بر ِ  ير ھا در برا ھای ِ عينی خود را تغي

ازه درآمده يمايی ت ند داده و به شکل و س ادآوری ِ چندباره. ا ه ي ازی ب ند و ني شگی ا وارد مکّرر و ھمي ين م ن حال ی ا ه در اي سوالی ک ا  شان نيست، اّم
ِ مان می دم ِ اين توضيحات، در سرآغاز ِ مشروحی که از رھگذر ِ کارکرد به گوش گيرد اين است که در سپيده گريبان ِ ما را می کدام سمت ه  خوَرد، ب
ما تحريک می احساس ِ ما نشانه چيز در  چه  ده است؟  ه روی ش خدا رفت سر ِ  ر  ساليان ب طول ِ  ه در  اجرايی ک نيدن ِ م ه؟ چرا پس از ش شود و چگون

ه مان نقش می واری که حاکی از رو شدن ِ دست ِ اشباح است، بر لبان شويم، يا نااميد، يا گاھی لبخند ِ تلخ و شيطنت متعجب می بندد؟ آيا جز اين است ک
ق ِ»  !شناختيم، چندان ھم حقيقی نيستند؟ ھای ِ حقيقی می تمام ِ چيزھايی که به عنوانِ  پاسخ! باز ھم؟! آه«: با خود بگوييم ا از طري آيا جز اين است که م

برداری باشد؟ بھره تجزيه، و قابل توصيف، قابل دانيم که قابل شويم که حقيقت را بسيار دورتر و مبّراتر از آن می اين اقرار ِ احساسی، عميقاً معترف می
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مه ی ِ حقيقتِ  نابی که حاوی ِ ھيچ گونه عنصرِ  ارتباطی نباشد، وسوسه ی ِ حقيقتِ  عاری از کارکرد، وسوسه وسوسه ی ِ خدایِ  نيالوده به واقعيّات، ھ
شتراک: تر قرار داد توان در زير ِ يک خواست ِ اساسی را می ه ا ا ديگران ب يم، ب گانی کن يم را ھم ند ا ه آن عالقم که ب اين که ما تمايل داريم توضيحی 

با بگذاريم، آن را در ديگران ببينيم، باور ِ آن را طلب کنيم، از طريق ِ باور ِ ديگران بيشتر و بيشتر به حقيقی بودن ه  اش اطمينان کنيم، و سرانجام، ھم
که کوچک. اش مشغول باشيم ھم به ستايش و تقديس د باشد  انی را دارد، چيزی باي ح و گسترشِ  ھمگ ن ترّش ترين چيزی که بيشترين استعداد برای ِ اي

ده است. جانبه در آن به چشم نيايد نفع ِ شخصی و سوگيری ِ يک يم ش يان ِ ھمگان تقس يد. بايد چيزی باشد که به نظر برسد به طور ِ يکسان م قت با حقي
ابيم حقيقت آن چيزی نيست -بخشی از ما  -ھای ِ سال گذشته تا ما  سال. يابی شود ھا مکان ی ِ سوگيری عاری از سوگيری باشد، يا بايد ورای ِ ھمه دري

پی ِ تصديق دھد، بلکه آن چيز ِ مطلوبی ست که خود می که واقعاً باالتر از ما قرار گرفته و اَعمال و رفتار ِ ما را جھت می گرديم، اش می گوييم و در 
 .کنيم شنويم و با تکرار و ادامه دادن باورش می يا از دھان ِ ديگران می
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بار. براِی بسياری شنيدن ِ اين پاسخ نخراشيده و سنگين است و مشکوک. شدنی ست نبايد تصّور کرد که با اين وضع کار ِ خدا تمام يک  گار  که ان ما 
ی ِ جديدی گول نخورده باشيم؟ از کجا گول خورديم و چيزھای ِ غيرواقعی را واقعی پنداشتيم، از کجا معلوم که دوباره و با پذيرفتنِ  ھر باور و انديشه

ده معلوم خدا واقعاً دروغين باشد؟ شايد اين دروغين بودن وده ش حال چشم اش دروغين است؟ ما آزم ن ِ  خود، ايم و در عي ين  ست، و ا م ترسيده ا مان ھ
اره، آن اعتمادی عقيده اند، اّما بی باور و بی شماری که در واقع بی ھای ِ بی ھستند گروه. ای ست حالِت احساسیِ  يگانه ھا را در شان به يافتن ِ باوری دوب

سيره. تر کرده است شان راسخ ِی نخستين بازيابی ِ عقيده لکی،  ه ھر مس ِ شان سختی و راست ی ِ عملی به ھر شکلی که باشند و ب نيروی کيشی ست، و 
ن سخت ی لجاجت و گران اي انی ست کيش ق می. ج ن طري له از اي د سلس اع ِ گول ی ِ بی خواھن د خوردن انقط ف کنن ا را متوق ه: ھ رای ِ ھميش ار ب يک ب
در. اش اثبات شده است اين شيوه عملی ست، و به انواع ِ مختلف کارآيی. شوند، تا ديگر فريب ِ چيزھا را نخورده باشند ی ِ گولِ  نخستين می  سرسپرده

شگیـ  ھمـ  برـ  ی ِ باطنی، بلکه يک چشم کوشی و جديّت رخ در پرده کشيده، نه يک ايمان و عالقه واقع در بسياری مواقع، آنچه در پس ِ سخت نھادن ِ ھمي
 .بوده است
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ِ ترين و آسوده در کلّی. بايست داليلی داشته باشد ی ِ تغييرِ  نگرشِ  برخی از ما مطرح است که آن ھم می از سوی ِ ديگر، مسأله ير ن تغي ترين حالت، اي
توانيم به خدايی ثابت، با شود که نمی به مرور ِ زمان به ما ثابت می. نسبت به انسان است -بينی ِ ژرف  يا شايد يک واقع -نگرش محصول ِ يک بدبينی 

لی کيفيتی ثابت معتقد باشيم؛ نه امکان ِ ذھنی ه طاقت ِ عم م، ن بال ِ چيزی حقيقی. اش را اش را داري يد دن ردی و. تر از او گشت با اس ِ ف ا در مقي نه تنھ
ير می. گويد روزمّره وضعيت از اين قرار است، بلکه نگاِه تاريخی ھم ھمين را به ما می دايان تغي د خ تازه می ھا کتاب آن: کنن توراِت ھای ِ  سند، دس نوي

ی ھزارتو مجله
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کل دگرگون می دھند، تعاريف ِ جديدی از خود به جا می تازه می ه می. شوند گذارند و در  ِ البت اران ان در روزگ از ِ مردم با ني دا متناسب  شود گفت خ
اش؟ يا شود؟ کيفيت و چيستی اّما خوب است بپرسيم کدام بخش از خدا بازآفرينی می. ]1[کند گوناگون، از سر ِ رحمت و مراعات خود را بازآفرينی می

ه، و اگر آن بخش از او که ناظر به دستورات و فرامين ا ن ناختنی دارد، ي جّزا و ش يتی م خدا چيستی و کيف  ِ او ست، يعنی ھمان دين و شريعت؟ اصالً 
ای دارد می وان آن را از نمودھ ه ت د و گفت رامين و قواع نی ف رد؟ اش يع دا ک والن ج روزی می ]2[ھای ِ رس ناس ِ ام مندان ِ کارکردش ه دانش د ک گوين

چيست؟ آنچه»  درست«يا در واقع، از کجا بايد بدانيم که در اين موارد . ھا و ھر سؤال ِ ديگری در اين باب جواب داد شود به اين سؤال نمی»  درست«
ی و نيز کل ِ مجموعه -گويند  ی ِ چيستی ِ خدا سخن می که درباره -ی ِ کالم و االھيات  دانيم اين است که کل ِ مجموعه ما می ی ِ احکام و دستورات ِ عمل

ه. شوند خوش ِ تغيير شده و می ھمه به انحاء ِ گوناگون، دست -کنند  که ُمدلی از سلوک ِ انسان ِ مؤمن را ترسيم می - لف اين ن ان ِ مخت ورد ِ ادي تنھا در م
ً. مشاھده است ھای ِ گوناگون نيز قابل ھا و مکان ی ِ خاص، و صراحتاً در زمان صادق است، بلکه در مورد ِ يک دينِ  خاص در يک دوره ا و اگر واقع

باره بگوييم، مشاھدات بخواھيم و اراده کرده باشيم که گزاره ا می ای ايجابی در اين  به م اره و داللت  ان ِ اش ا زب دا  مان ب يا خ ه گو د ک خودش و -گوين
لی ھا تغيير می ھا دارد، و متناسب با آن ربطی اساسی به شرايط ِ زندگی ِ ما انسان -اش  دستورات يير و تحّو ف، در او تغ ه طبق ِ تعري حالی ک د، در  کن

 ]3[.ربط است راه ندارد؛ او اکيداً يک موجود ِ بی
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مود ال ن ّدداً دنب ن. بايد اندکی به عقب بازگشت و القائات ِ ذھن را مج االً از سر ِ ھمي ارکردی دارد، و احتم که ک خدا مفھومی ست  که  ابيم  ا دري گر م ا

ه عنوان ِ يکی ه آن، ب کارکرد مورد ِ اعتنا و ارزش قرار گرفته، به عبارت ِ ديگر، اگر بفھميم که احتمال ِ بسياری ھست که بشر ِ معناساز و نيازمند ب
ّرراً تفسير می شده ھای ِ مشاھده ھای ِ ممکن در کنار ِ پاسخ از پاسخ نه را مک رار می ی ِ ديگر، خدايی يگا د و در رأس ِ روابطش ق ارش راه کن ا ک د ت دھ

يده می بيافتد، چرا آن وقت بايد به حضور ِ واقعی ِ چنين خدا و کيفيت ين سو کش ه ا که ھای ِ منتسب به او َشک کنيم؟ چرا برخی از ما به تدريج ب شويم 
ه روب ِ روزمّرهـ  وـ  او را يک موجود ِ موھوم و خيالی به حساب بياوريم که بشر برای ِ ُرفت ن حرف ک ن ِ اي اش به آن نياز داشته است؟ مشکلی در گفت

ست« الی  ته است»  خدايی وجود ندارد و يک موجود ِ موھوم و خي اد کرده. نھف ه بسياری از آن ي ند مشکلی معروف ک م کم ]4[ا ا ھ بيش آن راـ  وـ  و م
ی استدالل احساس می طورِ  عقل ه  مان ب که پيش ِ خود يل است  ين دل ه ا تر ب ن کم داريم؛ و اي ندان دل ِ خوشی ن کنيم و بنابراين از گفتن ِ اين عبارت چ

ه ِ دل می ه ت ه  مان حس می کنيم که واقعاً خدايی بايد باشد، بلکه بيشتر به اين خاطر است ک ن ک تن ِ اي ه گف ندارد«کنيم ک ندان»  خدايی وجود  ارزش ِ چ
زاره يک گ ن  دارد، و اي ادی ن ودار است زي ه شسته. ی ِ ب انی ک ت، زم ترين حال افتيم، ُرفتهـ  در بھ کارکردی ِ او ي رای ِ توضيح ِ ارزش ِ  ان را ب ترين بي
 .ی ِ وجودی خداگونه چيزی نگوييم ی ِ اين که آيا او واقعاً ھست يا نه، درباره بھترين کار آن است که درباره
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موارد ِ اين ی ِ اين توصيفات، آيا اين جالب نيست که انسان پس از سال با ھمه نی  ھای ِ سال خداپرستی، پرستشِ  اَشباح، خرافه، جادو و  ِ -چني جه که و
آيا اين نتيجه: ی ِ امروزی رسيده است؟ بھتر بگوييم به اين نتيجه -اند  ی ِ ملموس قرار گرفته شان اين است که در جايی فراتر از تجربه ی مشترک ِ ھمه

ا آن -قدری دير به دست نيامده  لی م که امکان ِ ذھنی و طاقت ِ عم قدر دير که ديگر تقريباً بايد به اين ھم مشکوک باشيم که تا حاال کجا بوده؟ چه شد 
دارد برای ِ باور ِ اين ه. چيزھا در حال ِ از دست رفتن است؟ در مقايسه با ُعمر ِ خداپرستی ِ سيستماتيک، فھم ِ شئونِ  کارکردی ِ خدا چندان قدمتی ن البت
ِ ی ِ ماورائی اطمينان نداشتند و آن را باور نکردند، اّما اين ھايی که به خدا و ھر نوع آموزه شوند انسان مطمئناً پيدا می ورد ای ِ م ھا ھمواره در جغرافي

سيار عجيب. اند قدرت بوده مقدار و بی بحث ِ ما، گروھی کم شتند اغلب اگر خداباور نبودند به چيزھای ِ ديگری ب اور دا دا ب با. تر و اسرارآميزتر از خ
رای: تواند برقرار باشد اين ھمه، سؤال ِ ما می يچ کس ب ن خدای ِ بی چرا در طول ِ اين ھزارھا سال، ھ چرا اي ه  شد ک ق اين اش سؤال ن از از خل در ني ق

 اند، چرا طرز ِ فکرشان عموميت پيدا نکرد و مجال ِ ھمگانی شدن نيافت؟ کرده طور فکر می کند؟ يا اگر کس يا کسانی اين تغيير می
 

ست به غير از تغييری که مناسبات ِ عينیِ  ما را در بر گرفته، بخشی از پاسخ ِ اين سؤال مطمئناً در طرز ِ نگرش ِ ما به مفاھيمی ھم ه ا .چون خدا نھفت
برای ِ خودش کارکردی دارد -انگيزد  اش برمی برخالف ِ حالتِ  حقيقی و اصيلی که در صاحب -توان ديد که عدم ِ اعتقاد به وجودِ  خدا  امروز ھم می

نات ِ ذھن ھای ِ اخير، به طور ِ گسترده انسان در دوره. کند و مناسبات ِ خاصی را توجيه می ه امکا ن اجازه را داد ک ِ تری به خود اي ه فراسوی اش را ب
که ديگر دست شان سر در بياورد و خود را بر آن چونـ  وـ  مفاھيمی از قبيل ِ خدا گسترش دھد و از چند دـ  پاـ  وـ  ھا مسلّط کند؛ مفاھيمی  شده بودن ا. گير  امّ
ظر در واقع، اين که ما اجازه بدھيم که فکرمان از سيطره. گويا در گذشته چنين تمايالتی وجود نداشت ه آن ن اال ب برود و از ب يرون  خدا ب ی ِ مفھومی ِ 

ترھا و خردمندان در گذشته، خدا را از درون کامل عاقل. شد اش احساس نمی کند، يک خواست و يک توانايی ِ نسبتاً جديد است که در گذشته ضرورت
اره. کردند پينه میـ  آوری وصله اش را به ياری ِ کالم و زبان ھای ِ نامعقول ھا و ويژگی کرده و نقص که کسی درب ود  ن نب به اي ِ ی ِ سرچشمه نيازی  ھای

ه در گذشته اگر کسی تصادفاً مجال می. تأمل بگذارد ھا را به حساب ِ چيزی جّدی و قابل بسيار دور، معرفتی متفاوت عرضه کند، يا تفاوت که ب يافت 
ده ايج ِ اي د، از نت ت دراز کن دا دس وی ِ خ رمنده می ھای فراس ه می اش ش ود را جريم د و خ اره ش رد و در ب رش می ک ه در س کوت ی ِ آنچ ه س ذرد ب گ

خود حمل می. گذراْند می ا  ن ِ حال ويژگی ِ ژرفی را ب چيزی را نداشت و در عي ه  ّدی ب ظار می. کرد سکوتی محترم و شرمگين که قصد ِ تع توان انت
ا، ديگر. گوھای ِ مخفی ِ ذھنی در دل ِ خداباوران شکل گرفته باشدـ  وـ  بار ِ بشر در ھمين گفت ھای ِ ناب و حسرت ترين تنھايی داشت که عميق مروز اّم ا

يد؛ امروز اين درازی به سوی ِ مفاھيم ِ خداگون يک تعّدی به حساب نمی اين دست ل آ ه کسی از تخي رای ِ اش شرمنده نمی ھا يک حق است ک شود و ب
 .ھايی موافق با خود را خواھد يافت اش گوش شنيدن
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االخره زمانی پای ِ انسان بَر ِ ما، خدا بخشی از تاريخ را پابهـ   و طبق ِ روايت ِ رسمی ِ ُدورـ: بين بايد بود آيد خوش قدر که از ما برمی و آن مد و ب ھا پيش آ

ه. ی ِ خود و مردمان را تعطيل کند رسيد که تصميم گرفت ديگر کتابی ننويسد و حرف زدن درباره د ک جه گرفتن طبق ِ ھمين روايت ِ رسمی برخی نتي
ِ ی ِ اين ماجرا را يک برخی نيز ھمه. ترين وجه گفت گفت، ھمه را به کامل ديگر نيازی به تغيير و تحّول نيست و آنچه خدا بايست می ود ه س سويه، و ب

ه د و بازيچ الغ ش ان ب م ِ آدمي ودک ِ فھ ه ک د ک د و گفتن ّکه زدن وين س انی ِ ن ش ِ انس اد ای ھم دان اری نھ ه کن دا را ب ون خ ن خام. چ دا از اي تی ُج ھا و دس
مندانه گيری نتيجه تراتژی ِ ھوش ا، اس ان اّم ن مي ب، در اي اً جالب ِ توجه است ھای ِ عجي دا مطمئن انه. ی ِ شخص ِ شخيص ِ خ ه نش انی ک ه زم دايی ک خ
ده  فرستاد دوست می ستراتژی ِ خاموشی را برگزي شد و ا د با ه نباي يده ک يا فھم تر ھست،  ا کم مُرده؟ -داشتنی و عزيز بود، و حاال ھم که گويا نيست، ي

اد و خاطره -خوابيده؟ سکوت کرده؟ از اّول ساکت بوده؟ از اّول نبوده؟ ذت ِ عميق با ي با ل ه  سرارآميز و آميخت ايند، ا ِ ترين تنھايی ای خوش ھا، فضای
رده ر ک ا را پُ ياری از م ن ِ بس ران. ذھ ياری از منک ا بس م حتّ روز ھ ق ِ تصّورات ام يفته اش در عم ان ش يفتگی را در ش ن ش م ِ اي تند و طع ی ِ او ھس

ز بينی ِ خداشناسانه اّما الزم است که به اين خوش. اند ھا مخفی کرده ترين ُکنج خلوت فول را ني ی ِ لطيف و موقّر قدری فلفل ِ تُند ِ حقيقت ِ خودشناسی ِ مغ
 !ی ِ او چه کار؟ اصالً ما را امروز با خدا و حقايقی نو درباره: چاشنی کنيم

 
*** 

 
 :ھا پانوشت

 
ا ]1[ يان ِ پيشين ي به اد در واقع اين استداللی ست که خوِد خدا ارائه داده برای ِ توجيه ِ تغييراتی که در آداب و رسوم و مناسک و دستوراتِ  مربوط 

م نسخ كنيم يا آن را به دست ِ فراموشى بسپاريم، بھتر از آن يا مانندش را مى] زايل و[ھر ُحكمى را «: دھد در مورد ِ احکام ِ گذشته می رآن،(»  .آوري ق
 )106ی ِ  آيه: ی ِ بقره سوره

 
يوه ]2[ ياری از ش اً، در بس يعی خصوص مندان ِ ش اً، و دانش لمان عموم ان ِ مس ه پرورده متکلّم ی ک ری و کالم يوه ھای ِ فک ه ش د، ب ود و ان ای رازآل

م سنجيدهـ  وـ  عجيب عِ  خارج از فھ يک منب ار ِ  با اعتب سانی را  سانی. اند غريب، مسئوليت ِ سنجش ِ درست و غلطِ  شناخت ِ ان چون درک و دريافت ِ ان
با آن نقطه ترين و بی ھميشه خطاآلود و قرين ِ به اشتباه است بايد به جايی وصل شود که محکم ق ِ سنجش  ست و از طري ی ِ محکم، از خطاترين جاھا 

م ِ . خطا بری شود طور ِ خاص، فھ ه  يعه ب مام«در اين مورد، ش مل«يا »  ا سان ِ کا ق ِ تفسيرِ  او و درک و»  ان ه از طري ست، ک رده ا ار ک را وارد ِ ک
مام متوقف: شود اين چرخه ھرگز باز نمی. اتکا در شناخت دست يافت ای ثابت و قابل توان به نقطه دريافت ِ اثری از او ست که می ھم در ا به ظاھر، ف

بود مان را به گفته يا ما اگر بتوانيم شناخت -گويد که حقيقت دارد  شود و امام ھميشه ھمان چيزی را می می ھای ِ امام مستند کنيم حامل ِ حقيقتی خواھيم 
ا اغماض وـ  وـ  اگر امروزه کسی با دغدغه و پرسشی عينی اين منابع را جست. تأييد است که قابِل ران در نوشتارشان ب جو کند شايد از اين که اين متفّک

اند، متعّجب اند و با ھّجايی رمزگونه و استعاری، شناخت ِ انسانِ  کامل را حّجتِ  مطلق فرض کرده مھارت از کنار ِ اين مسائل ِ بنيادیِ  شناخت گذشته
ه شگفت«اّما . سابقه باشد آسا به فاھمه و متنی مقّدس امروزه در نظر ِ ما عجيب و بی شايد اين ھمه اتّکای ِ نبوغ. شود ا مگر نه اين است ک ترين ِ چيزھ

 »!اند؟ را به از ھمه اثبات کرده
 
ا وجود، و: شود در يک حالت حل می -که خدا در طول ِ تاريخ و ھمگام با شرايعِ  مختلف تغيير کرده  -اين مشکل و درگيری  ]3[ دا ب يکی گرفتن ِ خ

آيد از خود شکل است که ھنگامی که به قالب ِ مفاھيم درمی باور به اين که خدا، در کنار ِ سايرِ  مفاھيم ِ وجودی، نظيرِ  نْفس و طبيعت، يک ھستی ِ بی
ن.] 1: [آورد و يکی گرفتن ِ خدا با وجود تقريباً دو حالت ِ ذھنی را پديد می. شود دار می يابد و در نتيجه تاريخ شود و شکل می بيگانه می با اي يا مساوی 
ن او تحريف می ی ِ خدا نمی چيز ِ زيادی در باره: است که ن گفت ه.] 2. [شود شود گفت، چون در اثر ِ اي ن است ک ا اي ا مساوی ب ه: و ي ی ِ در ھر زمين

و به. ھای ِ ما ست ی ِ دانش ی ِ ھمه ی ِ ُکلی و برآمده ايم، و ھستی مجموعه ی ِ خدا گفته وجودی، از علم گرفته تا انتزاعيات ِ ناآشنا، ھرچه بگوييم درباره
ن شان می ھا به طور ِ مشخص از خدای داران که مشکل ِ اصلیِ  خداپرستی اَند، ھر دوی ِ اين حاالت منسوخ است، چه آن ھر حال، نزد ِ دين گويند و اي

 .ی ِ تشابه ی ِ تحريف دارند، نه دغدغه ھا را باور دارند، و نه دغدغه گفته
 
د ھا را باطل نمی ھای ِ پيشينی آن ای وجود داشت مبنی بر اين که مخالفت با گزاره نزد ِ کانت قاعده ]4[ اره. کن ا يک  درب نی ی ِ بحثِ  م ند اش می مع توا

د  ه بگوي ده ک دا را کسی ندي ه خ د ک ن باش ودن»ھست«اي ابراين، نب اره ، و بن د درب ه کسی بتوان م موضوعی نيست ک د اش ھ د و بگوي اش صحبت کن
اره(»  نيست« ا درب حرف می مطمئناً بايد اين نکته را در نظر داشت که م بتاً مشخص و عمومی  ومِ  نس يک مفھ وان ِ  ه عن دا ب ِ ی ِ خ ھن ه در ذ زنيم ک

زد ِ خودش وجودشان تواند در تنھايی ِ ذھنی برای ِ خودش مفھوم شماری که ھر کسی می ی ِ ما کيفيتی دارد، نه آن خدايان ِ بی ھمه از ن پردازی کند و ب
د ا صميمانه تصديق کن ه ). را بارھ ن ک ر اي نی ب فه، ُحکمی مبت ان ِ فلس ه زب ود دارد«ب دا وج ام ِ »خ واع ِ احک ينی«، يکی از ان ه. است»  پيش از ب و ب

زاره. يا ورا و سوای ِ آن است»  تجربه«ترين بيان؛ خدا مفھومی پيش از  ساده ن گ ه اي ه ب مان، چگون ا خود ا حتّ ه برخی کسان ي ا واضح نيست ک بر م
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ند ی ِ انسان نمی شده ھای ِ شناخته ی ِ توانايی ايم و کسی نيز با کوشش، تجربه، يا انجام ِ عملی در حيطه رسيده ين حکم را صادر ک ند نقيض ِ ا کسی. توا
ه جا و ھمان که گفته خدايی ھست، مطلقاً نگفته اگر از اين راه ِ عمومی برويد حتماً خدا را ھمان کی طوری که من دريافت ه ي رد، ک د ک فت خواھي ام دريا

تی فرض ھرچند ممکن است ھواداران ِ ھر کدام از اين دو گزاره اين. بيايد و از آن راه برود و بگويد من درنيافتم، پس نيست طور فکر نکنند، ولی وق
دارد«ی ِ توانِ  دريافت ِ عام و ملموسِ  آدمی قرار دارد، گفتنِ  اين که  شود که چيزی فراتر از محدوده می ه»  آن چيز وجود ن ه احمقان تر است از آن ک

. »آن چيز واقعاً وجود دارد«بگوييم 
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 ی محمد ناسھو علی نوشته
 زاده برگردان از الھام شوشتری

 
ده. دنيای اسالم و دنيای غرب مسيحی: ام من از کودکی در دو دنيای کامال متفاوت زندگی کرده ته. ام من در کوماسی غنا بزرگ ش کاری ھف روزھای 

ه ه يک مدرس ی کاتوليک می ب دايی محل ه ی ابت ب می رفتم و آخر ھفت ه ام را در مکت ه آي ايی ک دم، ج ظ گذران رآن را حف دس اسالم، ق اب مق ھايی از کت
 . کردم می

اال و افسون. مدير يا ھمان رييس مکتب، که عموی من ھم بود، استاد سلمان نام داشت ھوش ب ه  سانه استاد مردی بود ک ا گری خداشنا ارش را ب اش رفت
مه. شان آھسته يا نادرست بود، تا حدی آمرانه و ناشکيبا کرده بود آموزانی که روخوانی دانش ھای عجيب و غريب و ی ويژگی اما برای من از ميان ھ
 . تر بود اش با غرب از ھمه شاخص بيزاری/ی عشق ی عمو، رابطه جويانه دشمنی

ار بی زبان کشور را می ی مھم انگليسی او مردی بود که ھر روز دو روزنامه به اخب م  می بی خواند، روزی سه بار ھ که انگار سی گوش  داد، جوری 
ما ھای غرب در دانش و تکنولوژی تعريف می او ھميشه از موفقيت. رساندند ھايش اکسيژن می شده از بوش ھاوس لندن به ريه ھای پخش برنامه کرد، ا

د عالقه داشت بر اين ھم تاکيد کند که ھيچ ته مرگ را شکست دھ غرب ھرگز نتوانس ير. يک از دستاوردھای  اون مد ه مع ه عمو ب نيدم ک يک روز ش
يته اند خطر برق ھا ھنوز نتوانسته گيرد که سفيدپوست گفت که ايمان نداشتنش به غرب از اين واقعيت ساده ريشه می می ان الکتريس گرفتگی را در جري

د ن ببرن دگی می. از بي رژی و حتی زن ور، ان ه ن ن، چيزی ک اه عموی م يا کسی را بکشد از نگ ند  ه کسی آسيب بز د ب ن ناکامی. بخشد، ديگر نباي اي
    .شده به تنھايی کافی بود که در ذھن عمو تمام تمدن غربی را با ترديد مواجه کند شناخته

ی ھرگز نمی بدبينی عموی من، که ھمان نش غرب ه دا ود ک اور استوار ب ن ب ساس اي بر ا ود،  مل قدر که منطقی و مذھبی بود، غيرعقاليی ھم ب ند کا توا
غرب در عرصه. تواند به کمال برسد شود؛ فقط و فقط خدا می ود  د ب تاد معتق و اس حال عم ده است با اين  ال نزديک ش ه کم وردی ب ين. ی ھوان او از ا

ندی می واقعيت که چيزی به سنگينی يک ھواپيمای جت، با ھمه ان بل د، شگفت ی بارش، برای چنين زم وا بمان ند در ھ بود توا يازده. زده  ا  قتی تقريب و
د ھواپيماھا تنھا به اين دليل می: ی يک تئوری کرد که از اين قرار بود ساله بودم، عمو شروع به ارائه اقی بمانن توانند از زمين بلند شوند و در آسمان ب

تالوت می که مھندسان ھوانوردی در سراسر جھان آيه ا  پرواز ھر ھواپيم د ی خاصی از قرآن را قبل از  تاد در . کنن ه 1982عمو اس ه نيجري سفری ب
بود«  يک مھندس ھوانوردی : کند اش را اثبات می داشت و وقتی که بازگشت، ادعا کرد شاھد چيزی بوده که تئوری يک دستش»  که مرد سفيدپوستی 

ود ی پرواز می ھای ھواپيما گذاشته بود و درست وقتی که ھواپيما آماده را روی يکی از چرخ نده ب رآن کوچک خوا ند از روی يک ق صدای بل ا  د ب .ش
ای اعتقادی تبديل شد؛ باالخره ثابت شده بود که انسان سفيدپوست خوان خيلی زود، در جمع مسلمانان شھر من به مساله داستان مھندس ھوانوردی قرآن

 . بدون کمک خدا قادر مطلق ناتوان است
ی ترس اينجا متوجه شدم که باورھای محکم عمو، زاده. غنا را ترک کردم تا در اياالت متحده به دبيرستان و بعد از آن ھم به کالج بروم 1988من در 

يده ود و بدبينی و ناتوانی در درک پد ر از فھمش ب امال فرات ل دورتر از مکتب. ای ک حده، ھزاران ماي ياالت مت ندن بيست سال در ا عد از گذرا حاال ب
يوه من ھنوز ھم به مذھب پدری. ام عمويم، نگاه ذھنم را نسبت به ايمان شکل داده به ش ذھب ای فلسفی ام عقيده دارم، البته  به م يده تر؛  ھم عق ھای ديگر 

اما با اين که ايمانم به دانش ھوانوردی. ام کند زده ھا درست مثل عمويم، ھميشه شگفت کنم واقعيت پرواز جت و فکر می. دارم، و به دانش و تکنولوژی
د نشست(محکم است  اقی می)معموال ھر وقت پرواز دارم مطمئنم که که ھواپيما به سالمت در مقصد به زمين خواھ انی در من ب که ، ترسی پنھ ند  ما

يا لطف  -ی تغييرات ناگھانی ھوا يا خشم  باره بازيچه تواند به يک ھای پيچيده و کارامدش می ھرچيزی ممکن است اتفاق بيفتد، که ھواپيما و تمام سيستم
 .  خدا شود -

شده ھايی مثل تئوری خوشبختانه، اين ترديدھا به جای اين که تئوری عث  د، با قا کنن يی ھای عمويم را به من ال صورت دوقلوھا ه  ان و شک را ب اند ايم
تواند واقعا محکم شود، به اين دليل روشن که ھيچ ھايی از شک را تاب نياورده باشد، نمی وفاداری انسان به چيزی تا وقتی که لحظه. جدانشدنی بپذيرم
ا طبيعی توانند آن را از مسير معين ھرچيز روی زمين در برابر نيروھايی بيرونی که می -چيز کامل نيست  ده ي ند، آسيب ش .پذير است اش منحرف کن

ما ھرچه را«: ھا گفت اين مقام به رسانه. کردم ی پيش از پرتاب يک شاتل فضايی گوش می ی يک مقام ناسا را در مرحله آيد يک بار مصاحبه يادم می
ماده ی جزئيات را بررسی کرده ھمه. ايم شده، انجام داده که از طرف ما بايد انجام می دا و ھوای. ی پرتاب است ايم و شاتل آ تان خ و حاال ديگر در دس

 ».خيلی خوب قرار دارد
 

http://www.newyorker.com/reporting/2008/06/09/080609fa_fact_aliSource: 
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 تقلِب لذيذ
 

 
 

 :گفت مان می معلم دينی برای

کنی، ات را که تندتر می ھای کند، قدم ات می کنی کسی دارد از پشت سر تعقيب زنی گاھی از روی ترس احساس می ای تاريک، قدم می وقتی در کوچه"
ھی اش می افتی؛ صدای در آن تنھايی و ترس و تاريکی، ياد وجودی می. ترس وجودت را بر می دارد. آيد  تندتر می او ھم .زنی و از او کمک می خوا

 ]1[." زنی اش چنگ می او ھمان خدا ست که در اوج استيصال و نااميدی به ريسمان

ا نه به خاطر ضعف. مان ِھای تنگ و تاريک، که در دشت فراخ و روشن پيرامون نه فقط در ميان کوچه. کنيم چه فکر می بيش از آن. به خدا محتاجيم  م
مان و نيز ھای ھا و ناله ھای دور دراِزمان، سکوِت مبھم دنيا در برابر فرياد که از ناکامی آرزو"  ترِس موھومی" او، بلکه تنھا و تنھا به خاطر  يا قدرت

 .داريم" پايان کار"از چگونگی 

يم در نمی. مان ھای  کردن آرزوھامان ساخته شده است و نه برای پاداش دادن به کوشش ايم که نه برای برآورده در برابر جھانی ايستاده توانيم زندگی کن
يده ي حالی که يقين داريم لحظه چ  نامعلومی رشته زندگی بر د ھي ام و بع ھد شد و ديگر تم ه صرف.  خوا دگی ک ان زن ه چگونگی پاي ع مشکل ن در واق

رد ھای طول و درازمان را ناکام و بی ست که آرزو"  پذير بودِن دنيا پايان" ھد ک اده ما نمی. رحمی جھان را عريان خوا رای ج نی توانيم ب دگی پايا ي زن
انه سزيف می. قائل شويم کامو در افس ديم؟  ه آن دل ببن ه ب د؟ چگون ه تقلب"  پرسد  در اين صورت زندگی به چه کارمان خواھد آم يا انسان شريفی ک آ

د؟ کند پس از دانستن اين که زندگی به درد نمی نمی ه دھ ندگی ادام مد"  خورد می تواند به ز ھد آ به دست خوا لب  ه از تق شد آسايشی ک پاسخ ھر چه با
 . وسوسه انگيز است

دون روح"گويد  خدا برای انسان درمانده، آن طور که مارکس می. آفريند پايانی می اين خداست که بی يز روح يک ھستی ب قلب يک جھان بی رحم و ن
 ]2[. کند تر می تر و کم دغدغه مان آسان زنيم زندگی کردن را برای تقلبی که با خلِق خدا دست بدان می. است"

داد. ترين اختراع بشر باشد چه خوب که خدا به. خواھد می -کار و البته بی –ی رھا  بگذار راحتت کنم؛ غرق شدن در اين اوھام، انديشه به تع اختراعی 
 -! شان شبيه ھم نيستند که ھر يک خدايی برای خود دارند که مانند اثر انگشت يکتاست و ھيچ دوتای -ھا  تمامی آدم

دبير کرده ه ت اظمی ھست ک ه کوشش بگذار ايمان بياوريم ن کرده و چشمی ک ان  نه خلقم که حکيما حاکمی  ه ھايمان را می است،  د و خدايی ھست ک بين
 .طوری خيلی لذيذتر زندگی خواھی کرد اين! تقلب کن. اصال بگذار پايانی نباشد. روزی جوابمان خواھد داد

 

نی ی استدالل ھا در ادامه ھمان معلم در اوج بحث با بچه ]1[ بود ھای مستحکم دي ه  د بچه: "اش گفت ان ببيني ی خودت خوب و کامل ن  خداييش اسالم دي ھا، 
 !"است

ی"گفتم ". ای تو خودت را با زير سوال بردن کل دينداری راحت کرده"گفت  می. کردم در نفی خدا يادم است يا دوست مومنی بحث می ]2[ ا راحت اتفاق
شه در سرگشتگی و. جويی و دنبال پاسخ گشتن داری چون ديگر نه سوالی خواھی داشت و نه نيازی به چاره. در ايمان است دارم ھمي ان ن ه ايم منی ک

 .کند رحمی جھان را آسان می کنم حضور خدا مقابله با بی از اين روست که گمان می." تشويشم

توحيد

ی ھزارتو مجله

69

900 of 952



 

 خدا؟
 

 
 

ھاِی سبز و چسبنده را را روِی انگشِت و ھر بار آن کثافت. اش؛ چند بار کند توِی دماغ اش را می دست. اش چه خبر است -داند که زيِر ميز فقط خدا می
ه اين البته برمی. گويم اش را می -سمِت راسِت خود. ماند گاھی ھم از سوراِخ دسِت راستی غافل می. کند اش جمع می شست اتی ک يزاِن محتوي گردد به م

د ھا جای مالد که حالِت کشساِن يافته قدر شست و سبابه را به ھم می بعد سِر فرصت آن. اش جمع کرده روِی شست بندگِی ماليم بدھ .اش را به نوعی چس
ِن انگشت کند و آن اش می بعد گلوله. باشد ای ھوا خورده سه دقيقه -ای وقتی که دو چيزی شبيِه چسِب قطره در بي ازی ق ه اش می ھا ب يدی ب چيِز جد ا  د ت دھ

 .کند مالد و دوباره شروع می اش می -انگشِت سبابه را به شلوار, چسباند اش می -ی مشمئزکننده را جايي زيِر ميز آن وقت اين گلوله. اش برسد ذھن
 

تان رِم تابس قتی گوشه, حاال شايد بھتر بتوانی بفھمی که چرا آن ظھِر گ اده و ه -رو منتظر ِی پي و ده دقيق بودم و ت ر کرده ات  ه, بودی ای دي وِی آن ھم جل
يمانِی پشِت سر دو بار دست, آن ھمه عابر, جمعيت واِر س ه دي دم. ام -ام را کردم توِی دماغ و ماليدم ب قتی از دور دي ه و وِی ھمان روزی ک ات دستی ت
ه خبر ھمان. که بعد يک دفعه توِی رستوران بوديم و غذايي که نفھميدم چی بود خورديم. ام بردم و ابروھام را صاف کردم موھای ه -جا بود ک اش را ب
 ».جور«تو گفته بودی » .رديف«گفتم . ام گفتم که به ھر زحمتی بوده پول را جور کرده. تو دادم

.تو ھم گفتی که بايد معافی بگيرم. اش را گرفت اش معافی دانم کدام فاميِل زن ام بميرد و گره بيفتد توِی کاِرمان که نمی -ھمان روزی که قرار بود مادر
کی را خود. دانم ھنوز نمی. آوردی شايد ھم بھانه می»  .اش کنم -جور«ده تا دليِل تراشيده و نخراشيده آوردی و گفتی که ھر طور شده  ين ي ھم -ا اش 

ه جان نمی. خور نيستم دل. نه اين که به دل گرفته باشم. داند نمی ين ھم ه ا ودم ک گر ب دم ا اری نداشت. کن کردن ک کم  شد نمی. وزن  چرا ن اصراِر. دانم 
ند ام اما پوست -احمقانه براِی طالِق مصلحتِی پدر و مادر ه خود. ام را ک وھيِن ب ود -يک جوری ت ھم ب قت. ام  ه حما مادر حسابی ام می پدر ب د و  خندي

 .خورد حرص می
 

ايي ور و ماليخولي اِی جورواج ه فکرھ تی ک دی وق ن خندي ه م در ب م چق و ھ رای و ت ردم ام را ب ازگو ک ِی. ات ب ه نگذاشت باق ود ک ن ب راِی ھمي ا ب حتم
ه چشم پزشِک آشنا می يکی مثال اين که در به در دنباِل يک چشم. ام را تعريف کنم ھای ديوانگی شتم ک يزر سه گ ا ل ند -ھام را ب .چھار شماره ضعيف ک
 .اش بودم تا آن شبی که از تلفن عمومی باھات تماس گرفتم -مدتی تو فکر, دھی م حق می خندی يا بهِ  حاال می

 
سيگار دود می, ھاست اتاقک ندارند ھاِی عمومی سال انگار نه انگار که اين تلفن باراِن بی سيگار پشِت  ِر آن  شتم زي من دا وِش آب کرد و  ثِل م ع م موق

ھای. کرد اش را تف می جويد و ھرازگاھی پوست اش را می لِب پايين. شدم کشيده می سر پا يز و  ود روِی م رِم خط -اش را گذاشته ب ردِن اش گ خطی ک
ه. يک مربِع کجکی. اش را به ھم وصل کرد تا اين که مربِع ديگری درست شد ھای مربعی کشيد و وسِط ضلع. کاغذ بود م ب وسِط اضالِع آن يکی را ھ

يک آدم ھم وصل کرد و آن ابوِس  شبيِه ک ا چيزی  مه داد ت در ادا فراری  ق ُِشِ◌  سکلنيکوف-ک ِف دست. روِی کاغذ نقش بست -تو بگير را نوِک, با ک
تيِن دسِت راست اش را خاراند؛ با انگشِت کوچک توِی گوِش چپ ريش اش را چند باری باال و پايين کرد؛ ته دماغ ا اش را تميز کرد و ماليد به آس اش؛ ت

مان گوشه ره«: ِی کاغذ نوشت دسِت آخر ھ اِی روزم کرد»  .ھزارتوھ اره نوشت. اش زد خط. کمی مکث  ويس دِر روان. دوب يگاِر ن اش را بست و س
 .ديگری روشن کرد

 
ھاِی درست مثِل داستان. ام ات گوشی را برداری و من ساکت بمانم که مثال با کسی عوضی بگيری -بعد بنا شد خود. ات جواب دھد -اول قرار بود پدر

بی از ھمان. چندِم عاشقانه دسته ه  ُرو  -ھايي ک مردی سر - ب قِد  ام  ماِی تم االِی ن ه ب بزرگِ زنان ِم  تا چش ر -به -برگرد عکِس دو  م, زي ه ھ اِل آدم را ب ح
 .زند می

رد ھاِی لباس اش را با سِر شانه ھاِی عرق کرده اش را برداشت تا دوباره شروع کند که کِف دست نويس روان که گوشی را اين. اش خشک ک شد  طوری 
ن راه و. دانم اش دويدم را نمی اش بودم و دنبال اين که چقدر پی»  .نشد«. شود معاف شد برداشتی و گفتی که با عرِق کِف دست ھم می ه اي ه ن ھمينقدر ک

 .ھاِی ديگر جواب نداد نه راه
 
مادر ات خواستگار می ھر روز برای. کرد ام می داشت ديوانه. نه»  .شد کم داشت ديوانه می کم« در و  -آمد و بدجوری تحِت فشار بودی و جوابِی براِی پ

ن مکان, ات نداشتی تا آن روز که به عادِت معمول می توِی يکی از اي دم  کراری ق ه ناچار ت حواس ھاِی ب اِم  دم زديم و من تم ه ق بود ک ن  ه اي ام ھای ام ب
مه«شدم و تو  ات می خيال ام داشتم بی -ھا بنشيند؛ که توِی فکر درست وسِط کاشی د»  خبر جا بی از ھ د خيال -بلن ھاِی پوسته -کردی و پوسته بافی می بلن

ه که گفتی آشنايي پيدا کرده. ات نداشت -ِی ميز و کاری به کار چيد گوشه می -رديف-اش را  ھاِی بزرگ کند و تکه اش را از باالِی پيشانی می -سر ای ک
يک اش را بخواھی از دست در افتادم دنباِل ھمان فالن قدر و راست -به -و خالصه در»  .کند جور می«گيرد و کارِت پاياِن خدمت  می»  فالن قدر« ات 

ياد ريشه. منطِق طبيعِی حوادث بود. اصال تقصيِر ھيچ کسی نبود. ام نبود -دسِت خود. خور شدم کمی دل د؛  نبه؛ دربن صبِح چھارش ات -اش ھم توِی آن 
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 که ھست؟
 
انيتور نيمه وِی م ود و ت ه -و -اش داشت لنگ -شب ب ه را وارسی می پاچ ا ھنرپيش ه کفش ِی چھارت رد ک ای ک ن داد زدم  ھ ا«ات را درآوردی و م دو ت
ِر»  قفل شده بود«ام  بود و نگاه»  ملس«ات را دراز کرده بودی و صبحانه را نياورده بودند و ھواِی کوه  پاھای»  .نيمرو خت از زي روِی مِچ پاھات که لُ

ه آن ِی اول را گذاشتم توِی دھان رفت که لقمه اش َور می -اش داشت با خود شلوار افتاده بود بيرون و با دسِت چپ م نيست ام و تو گفتی ک م مھ درھا ھ .ق
ايين می اش را ھورت کشيد و گرفت خوابيد تا فردا شب چای اغ اش که داشتيم پ وِی دم ِد ت اِی بلن مديم و موھ ا دست می آ وِی اش را ب ِد ت ھاِی بلن د و مو کن
ه سيگار, ات در رفت ھا از زيِر پای ات را گرفته بودم که يک وقت اگر سنگ ريزه کندم و دست ام را با دست می دماغ خوری ک ين ن صفه -زم اش را ن

اده ات شده -و دير»  قدرھا ھم مھم نيست آن«ام خوش بود که  ات کالسيک گوش کرديم و دل خاموش کرد و توِی ماشين ام کردی بود که کناِر بزرگراه پي
ات«اش گرفته بود که جلِد دوِم  خواندم و خواب»  بازاری -کوچه«زيِر لب , ام عروسی بود که تا خانه قدر توِی ماتحت و آن تا صبح»  جنايت و مکاف را 

 .تمام کردم و دوبار فاِل حافظ گرفتم
 

اِر اول اش بود که توِی پارِک کناِر خانه -ظھر -از -فردا بعد مان مان پنھانی سيگار کشيدم که ب ه گ سرفه نکردم ب ود و  که سيگار ام ب شتی  ام و خبر ندا
ام را نزديک آوردم ات را نزديک آوردی و صورت ام که خنديدی و صورت کشم تا ھمان روِز کذايي که توِی رستوران گفتم که پول را رديف کرده می

وِی سيگار می ام داری و دھان و گفتی که دوست ه ام ب ين و ب ميز را ريخت زم ا دوِد اول خاکسترھاِی پخِش روِی  کرد و ب گر روشن  ه يکی دي داد ک
که کثافت ام نياوردی و بنا شد که با آشنای روی م  ام کني ار را تم دھيم و ک ول را ب که پ گذاری  قرار ب اف  ات  وِی ن ال درآورد و ھاِی ت مام و کم اش را ت
 .ھمين... ھاش و  ام را نگرفتی و شروع کرد به جويدِن ناخن ھای ام را گرفتی و دست ھای دست

 
اين ھمه حاشيه. کنم اش را ولی حتما حذف می حواشی. خواھد ھرچه باشد داستان نويسی کارِت پاياِن خدمت نمی. اش را بنويسم شايد يک روزی داستان

گر اين, آخر به حساِب من. ات سر نرود کند بيشتر براِی اين است که حوصله ام بيداد می بينی توِی کالم رفتن را ھم که می اِه دي م ھجده م اييم؛ دسِت ک ج
 .توِی ھمين رستوراِن لعنتی

 
رودھن -خورشيدی 1/3/1386شنبه  بامداد سه
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 )زيگموند فرويد(يک خاطره مذھبی 
 

 
 

Ein religiöses Erlebnis
Sigmund Freud(1929) 
 

 ياشار آقازاده: ترجمه از متن آلمانی 
 

قاد -که چندی پيش با کمال اشتياق با او مصاحبه کرده بودم، گزارش مالقتش با من را  ]1[آمريکايی -نگار آلمانی يک روزنامه دان اعت ه فق که در آن ب
اييز  -اشاره شده بود»  ادامه زندگی پس از مرگ«تفاوتی من نسبت به   مذھبی و بی چاپ رساند 1927در پ رار. به  يار ق مورد توجه بس ين مصاحبه  ا

 . را در کنار بسياری ديگر در پی داشت] که در ذيل مياورم[گرفت که به عنوان مثال اين نوشته از پزشکی امريکايی 
 

رار داد...« تاثير ق را تحت  ه م يا ن يد  جواب . بيش از ھر چيز پاسخ شما به اين سوال که آيا به ادامه زندگی پس از مرگ اعتقاد دار
 . برای من مفھومی ندارد: شما از قرار معلوم اين بوده

 
م داشته Xام در دانشگاه  ای را که در سال پايانی تحصيالت پزشکی نويسم که خاطره امروز به اين خاطر برای شما می : ام تعريف کن

تم يک بعد از ظھر در حاليکه جنازه پيرزنی را بر روی ميز کالبدشکافی قرار می فرو رف کر  به ف ند  ه حدی . داد ين زن ب صورت ا
ندارد، اگر خدايی ! نه: فکری در سرم جرقه زد. بود که مرا بسيار تحت تاثير قرار داد ]2[»عزيز و دوست داشتنی« خدايی وجود 

م . سر از سالن کالبد شکافی درآورد ]3[گذاشت اين چنين پيرزن عزيزی  بود ھرگز نمی ه رفت به خان د از ظھر  قتی آن بع تحت  –و
کافی د ش الن کالب ره در س اثير آن منظ روم -ت ا ن ه کليس اه ب ر ھيچگ ه ديگ ردم ک د ک ود عھ ا خ م . ب م براي ديم ھ يح از ق ات مس تعليم

ن تصميم . برانگيز بودند شک ورد اي يد در م نوز با ه ھ ولی وقتی دوباره به اين موضوع فکر کردم، صدايی در درونم به من گفت ک
ل سخن  ]4[روحم . مفصالً فکر کنم به اين صدای درونی پاسخ داد که اگر به اين اطمينان برسم که تعليمات مسيحيت حقيقی و انجي

که . خداست، آن را خواھم پذيرفت طی روزھای بعد خداوند به روح من به وضوح نشان داد که انجيل سخن اوست و تمام چيزھايی 
وان . شوند حقيقی است و اين که عيسی تنھا اميد ماست در مورد عيسی مسيح تعليم می ه عن ل را ب ن وحی واضحی، انجي بعد از چني

از آن موقع تا به حال خدا وجود خود را از طريق عالمات قابل اطمينان . سخن خدا و عيسی مسيح را به عنوان ناجی خويش پذيرفتم
 .بسياری به من نشان داده است

 
ان می از شما خواھش می ]5[به عنوان يک برادر ھمکار  شما اطمين به  م  کنم افکارتان را روی اين موضوع مھم متمرکز کنيد و  دھ

ای باز مشغول اين موضوع شويد، خدا حقيقت را برای روح شما آشکار خواھد کرد ھمان طور که برای من و ديگران  اگر با انديشه
 »...آشکار کرد

 
برای من مودبانه پاسخ دادم که از شنيدن اين که از طريق چنين خاطره خدا  که  ن  د خوشحال ھستم و اي اداتش را حفظ نماي ای ميسر شده است که اعتق

گر . من چنين کاری انجام نداده ساخته و ا برای من ميسر ن نم  –او ھيچ گاه شنيدن چنين صدای درونی را  ه س ان -با توجه ب ا پاي من ت د، و  ه نکن عجل
 . ايمان، باقی بمانم تقصير من نخواھد بود عمرم آن طور که ھستم، يک يھودی بی

 
می] برای وی[مقابله دوستانه من با اين ھمکار، اين اطمينان را  شمار ن ه  رود و در بر داشت که يھوديت به ھيچ عنوان مانعی در راه اعتقاد صحيح، ب

ادی. اين از طريق مثالھای بسياری به اثبات رسيد خدا اعتق که  ند اين ا شدم و آرزوم ستار دع ه متعصبانه خوا يد ک اين موضوع زمانی به اوج خود رس
 .ھنوز اجابت نشده] ھدايت به راه راست[اين خواسته . درست به من نيز ارزانی کند

 
کرد»  خاطره مذھبی«در اين اثنا بايد در  ين ھمکار تامل  ل انگيزه می. ا ه دلي ن موضوع ب ه اي ه در پشت سر خود دارد، خواھم بگويم ک وی ک ھای ق

 .به نوبه خود عجيب است و اساس و بنيه منطقی ضعيفی دارد] ادعای پزشک[طلبد چرا که اين نظر  تالشی برای تعبير می
 

دھد چه برسد به روی ميز کالبد شکافی قرار گرفتن جنازه پيرزنی با صورتی مھربان و ھمانطور که مشھود است خدا اجازه وقوع فجايع ديگر را می
ه زمانه ھميشه اين گونه بوده است و پس از اتمام تحصيالت اين ھمکار امريکايی ھم نمی. دوست داشتنی ه گون م ممکن. ای ديگری باشد تواند ب ين ھ ا
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 .نيست که ايشان به عنوان يک پزشک آنچنان با دنيا غريبه باشد که از اين ھمه فالکت موجود در آن اطالعی نداشته باشد
 

 پس چرا بايد عصبانيت و شورش او عليه خدا تحت تاثير چنين اتفاقی در سالن کالبد شکافی طغيان کند؟
 

ن موضوع در حافظه من. کند بديھی است نگرانه بررسی می توضيح اين مسئله برای کسی که خاطرات و رفتار افراد را ژرف ه اي به حدی واضح ک
 .قرار گرفت» تناسب«مستقيماً در يک 

 
اره می دين اش ن ھمکار مت ه اي ادر يک بار وقتی در بحثی به نام اد م ه ي يرزن وی را ب ازه پ صورت جن ر اساس نوشته او،  که ب کردم  کردم، تعريف 

وده است ولی سنجش -خودش انداخته بود، حال آنکه اين در نامه ذکر نشده بود  ھای بعدی نشان خواھد داد که آمدن اين موضوع در نامه غير ممکن ب
کرده  - زين  يرزن را م ام پ ين ن ه ا صورت دوست داشتنی(ولی اين توضيح آن چيزيست که خود را در لفافه کلمات لطيفی ک ا  ز ب بدون) پيرزن عزي

 .نمايد ترديد تحميل می
 

نگری خالص کند اگر شخص بتواند خود را از شر ژرف. تواند مسئول ضعف اين پزشک جوان در قضاوتش باشد تاثير بيدار شده توسط ياد مادر، می
رادر ھمکار تری را سبب می عمق و مسائل کوچک را که توضيح کم را ب ه م رد ک د ک کر خواھ م ف ين ھ ه ا ه پيش کشد، ب بات ب ند اث وان س به عن شوند 

 .بخواند
 

نه کردن( منظره برھنه : توان بدين ترتيب تصور کرد وقوع اين قضيه را می ادرش می) يا به منظور برھ ياد م جوان را  ن  ه اي ی ک تياق زن ندازد، اش ا
ل می ناشی شده از کمپلکس اديپوس به مادر را در او بيدار می د کند که اين خود را بالفاصله از طريق شورش به پدر تکمي رای. کن خدا ب در و  ھنوز پ
درفتاری او خيلی از ھم فاصله ندارند، عزم برای نابودی پدر می ه ب وان غضب علي ه عن خود را ب د و  لوه نماي دا ج د در وجود خ وان تردي ه عن ند ب توا

 .نسبت به ابژه مادر منطقی تلقی کند
 

 .رود معموال رفتاری که پدر در رابطه جنسی نسبت به مادر دارد برای کودک بدرفتاری به شمار می
 

ھد شد ان عاقبت دچار خوا ه ھم تاھی ب پس از مدت کو ا تکراری از موقعيت اديپوس است و  ده تنھ ل. تقابل جديد که به مبحث دين کشيده ش ين تقاب ا
د است ترل نمی. مغلوب يک جريان متقابل قدرتمن ير جھت کن يزان تغي ضاد م ين ت ن ا ه در حي م گفت ن ھ دا سخن نيست و اي ه حقانيت خ شود، از توجي

ده«ريايی وجود خود را به اين شخص  شود که خدا توسط چه عالئم بی نمی شک ش چار  ات رسانده است»  د ظر می. به اثب به به ن ين تضاد  ه ا رسد ک
د ھای درونی بلند می صدا. عمل کرده باشد ]6[زا  صورت يک سايکوز توھم يدش کنن دا تھد ر خ م. شوند که به علت مقاومت در براب برد ھ ين ن نتيجه ا

است که به او اراده»  اديپ معين شده پدری«کسی که از طريق عاقبت کمپلکس ] پزشک جوان[برای وی . دھد خود را مجدداً در زمينه دينی نشان می
رده است. خدايی نسبت داده شده است ول ک ده قب م داده ش دا و مسيح تعلي ورد خ ه او در م اطره مذھبی. وی ھمه چيزھايی را که در بچگی ب او يک خ

 .داشته و يک بازگشت را تجربه کرده است
سی بازگشت مذھبی نمی ھمه اين قضايا آنقدر ساده و شفافند که آدمی  به روانشنا مورد چيزی  ن  با درک اي ا اصالً  ه آي د ک تواند به اين سوال پاسخ دھ
 .دھد را توصيه ميکنم که تمام کشفيات روانکاوی را ھم مورد استفاده قرار می ]7[افزوده شده است؟ من در اين ارتباط اين اثر 

 
طه ]8[رود که ھمه موارد بازگشت دينی  با اين مبحث انتظار نمی چ نق ا در ھي ورد م شده توسط به شفافيت اين مورد باشند ولی م ئه  ظرات ارا با ن ای 

ازه شعله دھد آشنايی با رخدادی است که به بی چيزی که نگرش ما نشان می. تحقيقات جديد تضادی ندارد اره، اج د پيش از ور شدن می اعتقادی دوب دھ
 .آنکه شخص باالخره به پيروزی دست يابد

  
  

[1] G.S. Viereck 
[2] Sweet faced Woman 
[3] Dear Old woman 
[4] Geist 
[5] Brother Physician 
[6] hallucinating Psychosis 
[7] Sante de Sanctis ( La conversion religiosa، Bologna 1924) 
[8] Conversion 
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 دريچه
 

 )مخلوق( در انتظار گودو 

 در انتظار گودو
 ساموئل بکت

 محمدی ِی بھروز حاجی ترجمه
 نشر ققنوس

 1385زمستاِن

ه در نمايش. دانند ترين درام عصر حاضر می ِی معاصر است و برخی آن را سياسی نامه ترين نمايش گويند الحادی برخی می نامه داستاِن دو مرد است ک
د و. برند سر می به) گاد؟(ای به نام گودو  دھنده انتظار منجی و رھايی صليِب عيسی، تردي ه از ت ل چھارگان ِت اناجي نوستالژِی يھودی، تشکيک در رواي
ان” برويم“افتادن و گفتن  ِی راه شان رخ داده، ياس از انتظار و نااميدی از آمدِن گودو، اراده ھا نسبت به وقايعی که برایِ  فراموشی شخصيت ما ھمچن ا

سته برجای حال خودخوا ن  اگزير و در عي ِت اسارِت ن سکونی نحس، رواي انی نفرين ماندن در  سرانجام به ِی انسان در جھ ده و  يدِن عمق ش تصويرکش
ا گوشه واقع سھل و ممتنع خلق شده ھايی که به پوچی و تنھايی زندگی فردی در قالِب ديالوگ کت است اند، تنھ شاھکار ب تند. ھايی از  ساده ھس جمالت 

ر خدا در اين متن کم. شناختی ناميد ھا در کنار يکديگر متنی آفريده که بايد آن را جادوِی شکاکيِت انسان گر آن اما چينش ويران ه زي ست ک چيزی  ترين 
 .قدرِت واژگاِن بکت له شده است

 
 )آيدا( »ھابيل و چند داستان ديگر« 

 ميِگل ِد اونامونو: نويسنده
 بھاءالدين خرمشاھی: مترجم

 انتشارات اميرکبير
 

ل، نيکوکار شھيد«. نويس و فيلسوف اگزيستانسياليست اسپانياست  ميگل د اونامونو متفکر، شاعر، داستان ديس مانوئ تان»  ق ذترين داس خرين و ناف که آ
يال می اوست، داستان کشيشی يا خ ندارد  ان  که ايم دارد ست  مان ن ه اي د ک ده. کن ده و بارورکنن شک را پرورن امونو  ان می اون د ی ايم ل. دان ديس مانوئ ق

 .آموزد که ايمان داشته باشد، يا الاقل به ايمان خود ايمان داشته باشد، به ديگران ايمان می آن بی
 

 :ھای کتاب کشيده-از خط
دون! ... بار باشد که مردم عادی نتوانند باھاش زندگی کنند انگيز و تلخ و مرگ ناپذير و ھول حقيقت؟ شايد حقيقت چندان تحمل مردم ب که  مھم اين است 

ھم نمی د تشويش و در صلح و صفا زندگی کنند؛ و با حقيقت، حقيقتی که من قبول دارم، يک لحظه  د سر کنن د بگذاريم زندگی. توانن ين. شان را بکنن ا
ا می ھمان کاری که کليس دگی را برای ست  د، زن لوه می کن د شان زيستنی ج ه آشفته. ... دھ ن است ک م اي ين آب باريک مھ ا ھم شان نکنی و بگذاری ب

خواھد عمل کند، بگذار خود را از بگذار بشر ھر طور می! ... در ھر حال مستضعفين رستگارند. عواطف، و نه با تجمل پرتالطم حقيقت زندگی کنند
 .چيز غرض و غايتی دارد خواھد به اين فريب دل خوش کند که ھمه محنت تولد و به جھان آمدن تسلی دھد، بگذار ھر قدر می

 
 )عاصی. ک. ساسان م ()جلدی 5ی  دوره(اش  نيروی اھريمنی 
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 فيليپ پولمن
 ی فرزاد فربد ترجمه
 کتاب پنجره: ناشر

 تومان 20000: قيمت دوره
 
ود، درست، قوی او فر شته. ھايی است که او بر خود نھاده ابر نيرو، زئوس، ژوپيتر ـ اين نام... « م ای مثل ما بود ـ اولين فرشته ب ا او ھ بود، ام ترين 

ی خود خواھد درباره می. ماده عاشق ماده است. برد ای به ماھيت خود پی می مثل ما از غبار ساخته شده بود و غبار فقط نامی است برای وقتی که ماده
او به آنھا که پس. ھا از متراکم شدن غبار به وجود آمدند و ابر نيرو اولين آنھا بود اولين فرشته. گيرد بيشتر بداند، و اين زمانی است که غبار شکل می

اھوش. از او آمدند گفت که خالق آنھا اوست، اما اين يک دروغ بود ته يکی از آنھا که بعدھا آمد از او ب ن فرش ود و اي ت، تر ب قت را درياف ی مونث حقي
رد د ک يرو او را تبعي ر ن س اب ی. پ دمت م ته خ ه آن فرش وز ب ا ھن اترون نايب. کنيم م ار دارد و مت اھی را در اختي وز پادش يرو ھن ر ن لطنه و اب ی الس

 )دوربين کھربايی جلد چھارم، 42.ص(» .اوست
 

ام شدن ذھن بندم تا مدت ی فيليپ پولمان؟ کتابی که شرط می يگانه  تان کند به خواندن اين شاھکار ھمين کافی نيست تا وسوسه ا ھا پس از تم تان را رھ
 .کند نمی

شاھکار جان ميلتون»  بھشت گمشده«ای بر  شود اين کتاب را به نوعی ادامه مثالً اينکه می. اش بگويم اگر ھمين کافی نيست بگذاريد کمی بيشتر درباره
ده شود و می می»  بھشت گمشده«ای غير مستقيم به داستان  در واقع در کتاب اشاره. دانست فھميم کسانی قصد دارند جنگی را که در آن کتاب شروع ش

وب کيھان ھمان ماده. ی سياه در اين داستان ھم اشاره کنم تا يادم نرفته به حضور پر رنگ ماده. تمام کنند ياه معروف و محب بيشترش را. ھا شناس ی س
 .خودتان خواھيد خواند

ده  خالصه اين ام نش ا تم تابيد ت ه بش ويم ک دوارم اين(طور بگ ا امي ه واقع ود البت ا منظورم را می). طور نش د حتم تی خواندي د وق يد از. فھمي ن باش مطمئ
 .ای به ادبيات فانتزی ھم نداشته نباشيد، اين کتاب باز چيزی برای جذب شما خواھد داشت حتی اگر عالقه. شويد اش پشيمان نمی خواندن

 
 )ميثم صدر(االھيات ِ جديد  

 6و  5ی ِ  ی ِ ارغنون ـ شماره نامه فصل
 1383وزارت ِ فرھنگ و ارشاد ِ اسالمی؛ سازمان ِ چاپ و انتشارات؛ : تھران

  
اره که درب ه  ه دل حتّا اگر خدايی ھم وجود نداشته باشد، صد البت دا ـ ک ده ی ِ خ ِ مشغولی ِ عم ه تحت ی وجود دارد ک ـ مباحث ِ جّذاب و فراوان ست  ای 

ظری خاص، از بسياری. اند بندی شده ی ِ االھيات و کالم طبقه مقوله ا ن يد، ي شته باش ی گرفت توان درس شان می اگر پرسشی دا ايد در. ھای ِ خوب و ش
گاھی حاوی ِ تک ھای ِ خداشناسی را مرور کرده ھايی ھم که بحث نظر ِ شما اين طور نباشد، اّما حتّا آن ند  ارات و آرايش ا ھای ِ کالمی ِ تصادفی و عب

وع ی ِ مرحوم و مشھور ِ ارغنون، مجموعه نامه فصل. ی ِ تمام ِ احساسِ  ما از يک موضوع باشند توانند بازگوکننده ای ھستند که می خورده تراش ی ِ متن
 .و بسيار جالبی در اين باره دارد که تازه و خواندنی ست

 
 )پاشا جوادی( گرايان گرايان و خلقت تکامل 
 

جا . ھای بسيار گرمی در مورد منشأ حيات در جريان است گرايان بحث گرايان و خلقت شايد کمی عجيب باشد ولی ھنوز بين تکامل د قسمت میاين تواني
 .يکی از مباحثه بسيار ديدنی اين دو گروه را تماشا کنيد) از ھشت(اول 
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 )سورا( فرياد مورچگان 

 محسن مخملباف: کارگردان
زن از طريق تفکرات شرقی وارد فضای ھند می شود و مرد با تفکرات. اين فيلم داستان زن و مردی است که به دنبال مرد کامل به ھند سفر می کنند

شيد. کمونيستی از منظر خود کشور ھند را نگاه می کند اده نبا وق الع لم ف قات کالم. برخی تصاوير فيلم نماھای جالبی دارد اما منتظر يک في برخی او
يدنش خالی از. در دھان مرد می ماسد و بيشتر به يک مانيفست نزديک است ا در کل د دارد ام ر ن اد درب ی چيزی زي يز خيل اراکتر زن ن بل ک در مقا

 .لطف نيست

 
 )سيما( درد جاودانگی 
 

انتشارات ناھيد  بھاءالدين خرمشاھی،: ميگل د اونامونو، ترجمه

  
نده از تحليل) 1935. ف(اونامونو،  ذار وضعيّت انسانی و نويس تانھای فلسفی گران تأثيرگ ون و داس سپانيايی مت بر ا حِت ی معت ه ت يش از ھم که ب ست؛ 

پذيری شخصی مرگی و زوال ی عطِش بی ی اصلی اونامونو درباره سرشِت سوگناِک زندگی يا درِد جاودانگی بيانيّه. تأثير پاسکال و کيرکگارد بوده نا
ايی می گردد و در اين کتاب است که ريشه قلمداد می اری ھای اين انديشه خودنم گاھی انسانی چيزی نيست جز بيم ه آ د ک ادام کن او توصيه. العمر ای م

 .وار با تقدير بجنگيم؛ ولو آنکه بدانيم ھيچ اميدی برای پيروزيمان نباشد کيشوت ای ُدن کند که بايد به شيوه می

 
 )مخلوق( نور زمستانی 
 

 

 
تانی يِد سوئدی نور زمس ارگرداِن فق ر ک ان اث ار برگم هاينگم ندگی سرد و ملحدان يِت ز ا ، روا ان ب ما ھمچن رده ا دا در درونش م ه خ ست ک ِی کشيشی 

انگيز، دارد، اما دروِن خود جز دلقکی ترحم توماس جسم و خوِن مسيح را به متدينان ارزانی می. خواند سوِی خدا فرامی صالبتی ظاھری ديگران را به
دارد ه حتی نمی. تصوير ديگری از خدا ن نده است ک عاجز و درما ان  يک کشيش چن قام  ھد و او در م سکين د اس پرسون را ت اِن يون حراِن ايم ند ب توا

د سرانجام اين متدين رنجور از نکبِت جھان خودکشی می اِن سخنانش . کن مانع تصميم خودکشی باشد(او در پاي دبخش و  ود امي رار ب اس) که ق به يون
ھم می اگر خدايی نباشد، آيا واقعاً تفاوتی می: " گويد چنين می چه آسايشی کرد؟ زندگی قابل ف ان! شد،  ين رو مرگ پاي ندگی می و از ا ن ز بود؛ بخش اي

ندارد. شدند ظلم، تنھايی و ترس ھمگی عريان و آشکار می. فساِد جسم و روح ه توضيح  يازی ب پس ن دارد. رنج غير قابل درک است  القی وجود ن .خ
ا او ھنوز ھم حس می. زندگی اين کشيش عاری از دورويی ست." ھيچ تدبيری در کار نيست. تحملی براِی زندگی نيست چه در مراسم کليس ه آن د ک کن

رده است. راند، ھمگی درست است بر زبان می ی. توماس در تنھايی خود از خدا گاليه دارد که چرا او را ترک ک اس، جھان اِن ذھنی توم دا در جھ خ
رت ھرگاه از دريچه: "گويد توماس می. منظم و کامل، متولد شد اما با دگرگونی اين جھان مرد شدم، او را نف برو  دم، زشت ِی واقعيت با خدا رو آور دي

ردم. ام دورش کردم براِی ھمين از زندگی. آمد؛ يک خداِی عنکبوتی، يک ھيوال نظرم می آور به و نفرت ."در اعماق تاريکی و تنھايی وجودم حبسش ک
دی و بی. او دچار الحادی از جنس ياس و نااميدی نسبت به حضور خداوند گرديده است ته است مرگِ ھمسرش در اين ناامي راوان داش تاثير ف ايی  .معن

دارد گويد خدا حرف نمی مارتا می. ای ست توماس انساِن ضعيف و درمانده ه وجود ن چرا ک ما . زند  دا«ا ه»  سکوِت خ يان و در زمان ج آدم ِی درد و رن
اثير ويران حتی حين شکوه گذارده است ِی خوِد مسيح بر صليب، ت اقی  بر روح کشيش ب ده. گری  حادی تمناکنن ا در گرچه توماس ال ان دارد، ام ِی ايم

ِد تمام ار است عشق يک ملح دترين و زھرآگين. عي ارش می او ب ا نث ه عشق مارت ارات را در پاسخ ب رين عب د ت ع کشيش توماس در پوچی. کن در واق
صالبِت ظاھری مراسم) ايمان يا عشق(که زندگی او از ھر شوری  زند و با اين زجرآوری دست و پا می ا ھمان  ھم ب از  خر ب تھی ست، در سکانس آ

 . آورد جا می دعا و آمرزش به
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 )حسين واقف محمد( ھاي ابو نواس اھوازي عاشقانه 
 

حسن ابن ھاني فرزند گلنار اھوازي شاعري چيره دست در دوران عباسيان بود كه تحولي عميق در شعر عرب آن روزھا و تمام روزگاران بعدش را
ا. باعث شد يت زيب ه غا ام داده و ب سالي در سال . سيد علي صالحي بازسرايي اشعارش را انج شر  اب را ن مت  83كت رده 1800به قي شر ك ان منت توم

 .است

 
 )نگين( س و فلسفه ک س 

  

 

 ١٣٨٣/ محسن مخملباف/ س و فلسفه ک س
 وانسا می -ناھيد دلير نظر: موسيقی

  دقيقه١٠٢)/ فرانسه(وايلد بانچ: کننده تھيه
 

ی دارد و از،ھای بسيار فرھنگی و فيزيکی خاطر شباھت به. گذرد ی عشق است و داستان آن در تاجيکستان می اين فيلم درباره وی ايران  کامالً حس و ب
 .ھا ايرانی نيستند کنيد که بازيگر طوری که در بعضی لحظات اصالً فراموش می به. کند  عبور نمی مرزھای اخالقی عرفی ايرانی ھم

ای که در آن مطرح جدای از نظريات فلسفی. است ھای دراماتيک استفاده شده  برای بيان،فيلم بين تاتر و سينما معلق است و در آن از موسيقی و رقص
ام فيلم  و پر از نشانه، نوع روايت آن زيبا و تازه،شود می اف ھا و نمادھای تصويری است و مثل تم با و عکاس،ھای اخير مخملب ه  کادرھای زي ای گون

 .دارد و ھر شیء با وسواس انتخاب شده است
 

د،دارد/ تمام زنانی را که دوستشان داشته،اش گيرد در روز تولد چھل سالگی  که تصميم می،ی معلم رقصی است داستان فيلم درباره ھم معرفی کن ه  . ب
که  تنھا زمان، اين ساعات مفيد،از نظر او.گيرد اش را اندازه می  ساعات مفيد زندگی،اين مرد ھميشه کورنومتری ھمراه خود دارد که با آن ھايی است 

 . است با عشق و لذت گذشته

 
 )مکابيز( رنگارنگ 

يش. چيزی که می خواھم در اينجا معرفی کنم يک شبکه ی فارسی زبان ماھواره ای است ا پ اسمش رنگارنگ است و روی ھمان فرکانسی است که ت
وان نايب برحق اش شبکه ی. بود"  آی پی ان"از اين  من بعن ود  اريخ دانسته ب مدرن ت ن انقالب پست  يران را اولي اگر ميشل فوکو انقالب اسالمی ا

تاريخ می) آدمی بنام داور(رنگارنگ و مجری پاسخگوی تلفنھايش  درن  را اولين تلويزون و اولين مجری تلويزيون ماھواره ای فارسی زبان پست م
 :به يکی از مکالمات درخشان ميان مجری و تماس گيرنده توجه کنيد . دانم
 
 شما بگو چکار کنيم؟...ديگه جونمون به لبمون رسيده ! آقا: تماس گيرنده"

بن...برين تو کوچه بشاشين ...آھا فھميدم ... ھا سمبه شون خيلی پرزوره ..اين مادر ق. من چميدونم چه کار کنين: داور ون باشه کوچه  فقط حواست ت
 ."بست باشه که گير نيفتين

 
Notting Hill) نيما قاسمی( 
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اليوود . ناتينگ ھيل اسم محله ايست در لندن که کتابفروش بی نوايی در آن روزگار می گذراند -تا اينکه روزی يکی از ھنرپيشه ھای سرشناس زن ھ
ه،. ماجرا عاشقانه است. که نقشش را در فيلم جوليا رابرتس بازی می کند وارد کتابفروشی اش می شود خوش قياف ه کمی  ما البت ی ا ين جوان معمول ا

فرھنگ"  اسوه ھای"ھمان ھنرپيشه ھايی که ميرچا الياده در حق شان می گويد جای ايزدان و ايزدبانوان و در مجموع جای . عاشق ھنرپيشه می شود
د ته ان د نشس ن در فرھنگ جدي ای کھ ود. ھ ی ش رين م د نف دايان را ببين ه خ ر کس ک ول دوست صميمی اش ھ ه ق د! ب رين ش م نف ه! او ھ ود ک دا ب پي

رای. نامدار نمی تواند کنار او بماند ھنرپيشه نه ای او حال نفرين زده ی خودش را ب طور توضيح داد ھمخا ن  ناگزير اي ه اش  ن«  : نافرھيخت ل! ببي مث
   »!اين می مونه که يه بار ھروئين بکشی و ديگه گيرت نياد

 
گی. اين فيلم را اگر نديديد ببينيد سطح روزمره  ردازد و نه فقط به خاطر اينکه به فرود خدايان از ارتفاعات المپ به  شھروند عادی می پ حيات يک 

م . بلکه به خاطر اين ببينيد که خيلی دل انگيز است! شماره ی اين بار ھزارتو ھم در مورد خداست ن فيل رد -با ھنرپيشه ی مرد اي به خصوص اگر م
د نيست. ھمدلی خواھيد کرد و برای او دل خواھيد سوزاند -باشيد  م ھميشه ب و اينکه ھنرپيشه! و ياد خواھيد گرفت که ھمخانه ای تنک مايه داشتن ھ

کرد ترام شان را حفظ  د اح ا. ھا ھم مثل ما انسان ھستند، از دوست پسرشان کتک می خورند، تنھا می شوند، عمل جراحی زيبايی می کنند و باي جولي
ردم يک ھنرپيشه ی زن را ھمچون يک رابرتس با اين فيلم گويا انتقادی ھم به ولنگاری ھای ھنرپيشه ھای زن ھاليوود می کند که باعث شده است م

ع ". ديگر"نه موجودی به کلی . اما به ھر حال آنھا ھم يکی از ما ھستند. روسپی بدانند دا"در واق جاری"  خ ه زبان  بير ب ن تع ا چه اي داد کردن آنھ قلم
 .شود يا نه، به معنای تأکيد بر غيريت فوق العاده ی آنھاست که اگر کذب محض نباشد، دست کم مبالغه آميز است

 
 )اميرپويان شيوا( ھای روايت نظريّه 

 ی محّمد شھبا، نشر ھرمس ی واالس مارتين، ترجمه نوشته
 

ته از داستان و فيلم تا اخبار و ترانه و حتّا زندگينامه –ھا در اقساِم گوناگون  روايت ان و نوش ھای ھر بخش بزرگی از متن –ھا  ھای وبالگ ھای خودم
اندک خود اندک –ھای روايی باشند  ای برای تحليل مايه توانند دست که می –ھای روايت  به ھمين دليل، نظريّه. دھند مان را پوشش می ی پيش چشم روزه

ه دا می را از حيط تان ج ان و داس گِ ُرم ه عرصه ی تن د و ب ترده ھای بزرگ کنن ر و گس ند تر می ت ه می. انديش وری ک وان پيش ط ه ت ه ب رد توّج نی ک بي
ارادايمی را در حيطه ھای روايت می نظريّه ير پ ّا تغي يد آورد تواند حت ماعی پد سانی و اجت وم ان اب . ی عل امی حوزه –کت ه تم د ب ته ھای پيش ھرچن ی گف

داده  ان ن ال نش ی خوبی –روايت اقب ابع فارسی معّرف ن من ا در بي ه اّم ی ست از نظريّ ا اين. ھای روايت ادب ه ب ال، مطالع ه ح ايی را ب ا درھ اب حتّ ی کت
 .گشايد ھای اجتماعی می تر در بررسی ھای خاّلقانه روش

 

 
 )بھار( روی در آفتاب 

 صادق چراغی: موسيقی
 عليرضا قربانی: آواز

 کاری از بنياد فرھنگی رودکی
ا می  او می از شوريدگی. ای بسيار زيباست به مناسبت ھشتصدمين سال تولد موالنا مجموعه چه زيب که  حق  ه  د و ب د گوين ا، از. نوازن از کودکی موالن
نی می جوانی وم دي زی آغاز می. پرداخت اش که ردای عالمی به تن داشت و به تدريس عل يدار شمس تبري ا د ه ب يدايی شاعر ک از آشفتگی. شود از ش

چون از اوست روی«ی او که  شاعر و از خاطره تاب است و  که روی در آف شعری  ل او شعر است،  ير، ب پير د ه  مروز و ن موالنا نه بارگاه است ا
 .»آفتاب ھم بر اوست
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 lila says) آزاده کاميار( 
 

 ). 2005(به کارگردانی زياد دوری  است فيلمی فرانسوی) lila says" (گه ليال می"فيلم 
 

داستان رمانی که چيمو بايد بنويسد و ليال دختر  .کند ماجرای فيلم را پسر جوانی يا بھتر است بگويم نوجوانی به اسم چيمو روايت می
 . کنم خواھد قصه فيلم را لو بدھم اما تماشايش را به شدت پيشنھاد می دلم نمی  .شود و قصه آنھا شان می آفردويتی که وارد محله
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 ی آخر صفحه

 بازرس بزرگ
 

 
 

 : کنان چنين آغاز کرد ايوان خنده
انی روی می! ھم برای اديبی مانند من پوشيدن از مقدمه، يعنی مقدمۀ ادبی، ممکن نيست آن چشم - ه چنان حادثه در قرن شانزدھم يعنی در زم د ک چه دھ

ازل می دانی رسم بود در آثار ادبی قوای آسمانی را به می د سوی زمين ن ه«از . کردن ه دوران گذشته است چيزی نمی»  دانت ق ب م که افکارش متعل گوي
صومعه ليکن در آن زمان در فرانسه روحانيون و کشيش ته ھائی می ھا نمايش ھای  مريم و فرش که در آن حضرت  ند  ھا و مقدسين و مسيح و حتی داد

ل»  نوتردام دوپاری«در کتاب »  ويکتورھوگو«. شد لوحی عجيبی برگزار می ھا با ساده در آن زمان اين نمايش. آمدند روی صحنه می خود خدا نيز به نق
ه کند که در زمان سلطنت لوئی يازدھم به می اريس می افتخار تولد وليعھد در شھرداری پاريس نمايش جالبی ب ردم پ رای م ند طور رايگان ب وان. داد عن

ريم شخصاً ظاھر می»  قضاوت عادالنۀ حضرت مريم مقدس و مھربان«: اين نمايش اين بود ا نھايت عدالت قضاوت که طی آن حضرت م شود و ب
ل می در کشور ما نيز مخصوصاً در مسکو قبل از سلطنت پطر کبير گاھی بر طبق مندرجات کتاب مقدس نمايش. کند می ن قبي ند ھائی از اي عالوه. داد

سمانی ظھور ھا و اشعار بی ھا، قصه بر اين نمايش قوای آ مام  اھی ت شماری متداول بود که در آنھا بر طبق احتياج موضوع، پيغمبران و فرشتگان و گ
د می د می در صومعه. کردن ه و تقلي عار را ترجم ن اش ا اي عار می ھای م ن اش ا از روی اي تيالی تاتارھ ام اس تی ھنگ د و ح ی کردن عار نوين يدند اش کوش

ده و عنوانش  مثالً در يکی از صومعه. بسرايند ه ش م«ھا قطعۀ شعر کوچکی وجود دارد که بدون شبھه از يونانی ترجم مريم در جھن است»  حضرت 
ه وصف می آميز شبيه به صحنه ھای خيالی و اغراق که در آن در تجسم صحنه د به ھائی که دانت ده است کن فراط ش به. راستی ا مريم  راھنمای حضرت 

ان را به کند وگناھکاران و چگونگی شکنجه فرشته ميخائيل از جھنم ديدن می د چشم می ھای آن قه. بين ين گناھکاران مخصوصاً طب ان ا ای وجود در مي
ه ای از افراد چنان در درياچۀ آتش فرو می برند و عده افراد اين طبقه را در يک درياچۀ آتش فرو می. دارد که بسيار جالب است قادر ب ه ديگر  روند ک

مريم چنان منقلب. اين اظھار از ھر حيث عميق و پرمعنی است»  کلی در طاق نسيان نھاده است حتی خدا ھم آنان را به«بيرون آمدن نيستند  حضرت 
تثنا سجده می ريزد و در مقابل بارگاه الھی به شود که اشک از ديده فرو می و ناراحت می بدون اس ده است  نم دي که در جھ افتد و برای کليۀ گناھکارانی 

 .  کند تقاضای عفو می
د و آن شدت تضرع می او به. مباحثۀ او با خدا بسيار جالب است می کن در اصرار  تا اين ق دا دست ورزد  سر او را که سرانجام خ ھا و پاھای مصلوب پ

    »توانم دژخيمان او را عفو کنم؟ چطور می«: گويد نشان داده و به او می
دا به کند که به ھا امر می ھمۀ پيغمبران، شھدا، فرشته گاه مريم به آن ستثنا طلب بخشش اتفاق او در مقابل خ دون ا ۀ گنھکاران ب برای ھم د و  سجده درآين

 . نمايند
شکنجه او سرانجام موفق می يد فصح از  د از ع نبۀ بع ا يکش قدس ت ۀ م سال از روز جمع ھر  ه  د ک دادن مقصرين چشم بپوشد و شود خدا را راضی کن

شعر من ھرگاه در آن زمان! بسيار خوب. »سان قضاوت کنی ای در مورد ما اين حق داشته! خدايا«: گويند مدح خدا پرداخته می درنگ به گنھکاران بی
 . ھمان موضوع داشت يافت موضوعی شبيه به انتشار می

ه. شود با اين تفاوت که در شعر من خود مسيح است که داخل صحنه می به او کلم يان می زبان نمی ای  ا نما د و تنھ د می ران ان ناپدي .گردد شود و در پاي
:پانزده قرن از آن زمانی که پيغمبر نگاشت  .شود زمين بازگردد سپری می پانزده قرن از آن زمانی که او قول داده است با تمام قدرت و جالل خود به

 . »زودی باز خواھم گشت به«
چيزی نمی راجع به خودش  شان می روز و ساعت بازگشت  ا خاطرن د تنھ د گوي ه در آسمانھاست«: کن ان ارادت»  پدرم ک ان و ھم ان ايم ا ھم ما بشر ب ا

 . ای به انسان نداده است پيشين در انتظار اوست و شايد ھم بتوان گفت با ايمانی بيشتر از پيش زيرا در حدود پانزده قرن است که خدا ديگر وثيقه
 کند عقيده داشته باش،  به آنچه قلب احساس می«
 . دھد ای نمی خدا وثيقه«

ان معجزه ه در آن زم ديھی است ک ای بی ب ی ھ ماری روی م ه ش اً ب بران غالب فا می داد و پيغم اران را ش ائی بيم ار طور سحرآس ه اظھ ا ب يدند و بن بخش
اھی به مترجمين احوال مردان عادل و مقدس، ملکۀ آسمان ان می ھا گ ن پاک دن اي مد دي ه. آ بود ب م خواب ن ھريمن ھ حال ا ن  ما در عي ه در دل ا طوری ک

تارۀ«وجود آمد  درست در ھمين موقع در شمال يعنی در آلمان دستۀ نيرومندی از شکاکان به. شد ھا ايجاد شک می درستی اين معجزه آدميان راجع به س
که معجزه»  شان تلخ شده بود افتاد ھائی که آب به ميان چشمه –يعنی مانند کليسا  –فروزانی مانند مشعل  تند  ين شکاکان جرئت آن را داش کار ا ھا را ان

 . يافت معجزه عقيده داشتند بيش از پيش شدت می ھمه ايمان کسانی که به با اين  .کنند
د درگاه مسيح بلند کرده و با نھايت اشتياق در انتظار بازگشت او بودند و به او ارادت می مانند گذشته مردم دست تضرع به تند مانن ل داش ند و مي ورزيد

ماس می. گذشته در راه اجرای دستورھای او رنج برند و بميرند ان و حرارت الت با ايم سمانی ظاھر شو«: کرد طی قرون متمادی بشريت  و»  !پدر آ
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شفقت بی طی قرون متمادی با تضرع آن ان خود قدر انتظار او را کشيد که حضرت مسيح با رحم و  ان مؤمن ه در مي سرانجام مصمم شد ک خود  يان  پا
ده و برخی از عادالن و شھدا را چنان او قبالً چندين بار به. فرود آيد ود زمين فرود آم کرده ب يدن  ان مسطور است د دگی آن اريخ زن تيوچف. چه در ت

 : گويد درستی سخنانش معتقد بود می شاعر ما که سخت به
 صورت يک برده  ھا به پادشاه آسمان«
 در زير بار سنگين صليبش «
 . خاک ترا طی کرده است! ای ميھن عزيز«
 ھای ترا تبرک نموده است و سرتاسر زمين«

ويم آری راست می ردم رنج حضرت مسيح تصميم گرفت دست. گ ان م ده و تيره کم يک لحظه در مي ه او عشق پاکی دي وز ب ه ھن ار ک بخت و گناھک
 . ورزيدند ظاھر شود می

پانيا در شھر  اری موضوع شعر من در اس د روی می در يکی از دھشت»  سويل«ب ثر کشورھا انگيزترين ادوار تفتيش عقاي ه ھر روز در اک د ک دھ
 : شدند و شماری سوزانيده می افتخار خدا عدۀ بی به
 ھای زيبا،  در ميان شعله«
 . سوزانيدند مرتدين خبيث را می«
ان  خواھد بر طبق پيش حضرت مسيح نمی! آه اختر می«بينی خود با تمام قدرت و جالل خويش ناگھ ه ب که از خاور ب ين به»  درخشد ھمچون برقی  زم

ار در کوره فقت ھا می فرود آيد بلکه تنھا منظورش آن است که سری به فرزندان خود مخصوصاً در نقاطی که کف ا رحم و ش نابراين ب د و ب سوزند بزن
ان شود و مستقيماً به خيابان صورت انسان يعنی ھمان صورتی که پانزده قرن پيش داشت داخل جمعيت می نامحدود خود به ھای جنوب شھر درست ھم

ماه جائی که کشيش بزرگ در حدود صد تن از کفار را در ميان آتش فروزانی در حضور پادشاه و درباريان و رجال و اسقف انوان  ار ھا و ب روی درب
می. آورد سوزانيده بود روی می ا اين او در نھايت اختفا و آرامش پيش  ۀ حضار  رود، ب ين امر به –ھمه کلي ند او را می –راستی عجيب است  ا .شناس

ھمۀ افراد جمعيت را در  ناپذيری ناگھان نيروی جاذبۀ تزلزل»  شناسند؟ چگونه او را می«: شايد اين قسمت يکی از زيباترين قسمت ھای شعر من باشد
خورشيد. کند افتند و او آرام با لبخند پرمھر و صفائی از ميان جمعيت عبور می کنند، ھمه عقب او راه می آورد، ھمه او را حلقه می پيرامون او گرد می
کند و چشمۀ عشق را در دلشان خود می درخشد، از ديدگانش نور عقل و حکمت و قدرت چنان ساطع است که آدميان را از خود بی عشق در قلبش می

تا بی کند و ھمه را تبرک می طرف آنان دراز می حضرت دست خود را به. آورد جوش می به ماری بخورد  به بي درنگ نمايد و تنھا کافی است لباس او 
شود و با ناگھان ديدگانش باز می»  .مرا شفا بده تا ترا ببينم! حضرتا«: آورد از ميان جمعيت پيرمردی که کور مادرزاد بوده است فرياد بر می. شفا يابد

 . بيند نھايت وضوح می
کرده است غرق بوسه می گريه می مردم به د افتند و زمينی را که حضرت از آن عبور  چه. کنن ر پاھايش گل می ب د و در مدحش سرود ھا در زي ريزن

د کسی ديگر جز او نمی! خودش است! خودش است«: کشند خوانند و فرياد می می ند باش سای »  !توا صحن کلي ر حسب می»  سويل«او در  ستد و ب اي
اين کودک يگانه دختر يکی. آورند ھا آرميده است به کليسا می ای در آن ميان گل تصادف در ھمين لحظه تابوت کوچک سفيدی را که کودک ھفت ساله

که به»  او بچۀ ترا زنده خواھد کرد«: زند جمعيت خطاب به مادر گريان فرياد می. از رجال معروف شھر است ابوت می کشيش  تقبال ت با چھرۀ اس يد  آ
ھرگاه خودت«: کشد افتد فرياد می پای مسيح می شود و در حالی که به انداز می ناگھان فرياد مادر دختر مرده طنين. نگرد ترديدآميزی اين منظره را می

به او دست»  !ھستی فرزند مرا زنده کن د طرف مسيح دراز می ھای خود را  ه جمعيت می. کن ابوت را ب ستند و ت د زمين می اي با مھر و. گذارن حضرت 
ر می. گويد کند و با لبانش آھسته چيزی می شفقت خاصی ھمه را نگاه می ابوت ب ان ت ان دختر از مي دی می خيزد و می ناگھ شيند و لبخن اه ن با نگ د و  زن
د در دست دارد. نگرد متعجبی پيرامون خود را می ھاده بودن ابوتش ن اد می. شود جمعيت منقلب می. او دسته گل سفيدی که بر روی ت شند و ھمه فري ک

 . کند در ھمين موقع بازرس بزرگ از جلو کليسا عبور می. گريند می
روز. ای استخوانی و ديدگانی فرو رفته ولی فروزان دارد او پيرمردی تقريباً نود ساله است که اندامی مستقيم و چھره که دي خود را  لباس مجلل اسقفی 

او بار ديگر لباس کھنۀ بد منظر خود را به تن کرده است و. نگريستند در بر ندارد ديدۀ ستايش می ھنگام سوزانيدن دشمنان کليسای رم به مردم آن را به
 . بيند کند و از دور ھمه چيز را می ای مکث می او لحظه. نگھبانان کليسا و مريدان او از فاصلۀ زيادی در عقبش روانند

د اند و ھمچنين دختری را که از مرگ نجات يافته است، به چشم می تابوتی را که در مقابل حضرت گذاشته م می. بين ن در ھ ان جبي اری ناگھ شد و غب ک
د کند و به نگھبانان خود امر می گاه دستش را دراز می آن. گيرد انگيز ديدگان درخشانش را فرا می غم درت او آن. دھد که حضرت را دستگير کنن در ق ق

از درنگ راه را برای پيش برند که بی اند و با چنان ترس و لرزی از او فرمان می زياد است و مردم چنان عادت به پيروی از او کرده نان ب رفتن نگھبا
بار حضرت را می می ان سکوت مرگ د و می کنند و آنان در مي ند گيرن ردم بی. بر زرگ به سپس م ازرس ب ل ب رد واحدی در مقاب د ف سجده درنگ مانن
ه می که کلم تبرک می افتند و او بدون آن ان را  د آن ان ران بر زب ه می ای  د و راه خود را ادام د کن اريکی در. دھ نگ و ت دانی را در حجرۀ ت ان زن نگھبان

و و»  سويل«ھای سوزان و تاريک  يکی از شب. گردد رسد و شب آغاز می سر می روز به. کنند ساختمان کليسا محبوس می ه عطر درختان ليم است ک
 . زيتون ھمه جا را فرا گرفته است

غی به ناگھان در زندان باز می ه چرا ته او تنھاست و پس از ورود، در بی. شود دست دارد داخل می شود و مفتش بزرگ آھسته در حالی ک درنگ بس
 . نگرد صورت زندانيش خيره می ايستد و در حدود يک يا دو دقيقه با دقت به ای در آستانه می بازرس لحظه. شود می

و ھستی؟ خودت ھستی؟«: گويد گذارد و به او می شود و چراغ را روی ميز می ھای کوتاه نزديک می سرانجام با قدم نود و چون پاسخی نمی»  اين ت ش
چه توانی بگوئی؟ خوب می گذشته از اين تو چه می! خاموش شو! پاسخ نده«: کند درنگ اضافه می بی بر آن داری  دانم تو چه خواھی گفت؟ اما تو حق ن
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مده تو برای اذيت  ای؟ چرا برای مزاحمت ما آمده. ای چيزی بيفزائی که تاکنون گفته ا آ ی ای و خودت خوب می کردن م چ می. دان ما ھي فردا چه ا ی  دان
دانم خواھد شد؟ من نمی دارم ب ل ن ند نمی. دانم تو که ھستی و مي کرد و مان خواھم  را محکوم  فردا ت يا اينکه شبح توست؟ ليکن  ا خودت ھستی  دانم آي

ه منفورترين مرتدی ترا خواھم سوزانيد و ھمين مردمی که امروز پاھای ترا می يزم ب د ريخت بوسيدند فردا به يک اشارۀ من خود ھ ھيچ! آتش خواھن
 . »دانی؟ آری شايد ھم خودت بدانی می

 : آليوشا لبخندی زد و گفت
 آيا يک داستان خيالی است يا يک اشتباه پيری؟ . کنم ايوان من معنی اين سخنان را درک نمی    -

 : خنديد گفت ايوان در حالی که می
نی فرض کن جوئی امروزی طوری ترا خواب کرده است که نمی ھرگاه حقيقت. خواھی حساب کن ھر طور می     - توانی ھيچ چيز خيالی را تحمل ک

رده باشد چنان. که يک اشتباه است بت او حواسش را مغشوش ک سن دارد و ممکن است فکر ثا ود سال  تم آن پيرمرد ن نی. چه گف ين زندا ته از ا گذش
کرده باشد عی خارج  اله. ممکن است با قيافۀ خود او را از حال طبي ود س ذيان و افکار شوم يک پيرمرد ن شی از ھ سخنان او نا د نيست  ن بعي ھمچني

رد. ھنگام نزديکی مرگ باشد که شکنجۀ اشخاص نيز بر شدت آن افزوده است به تباه؟ در ھر صورت پيرم ا اش اما برای ما چه فرق دارد خيال باشد ي
 . گويد صدای بلند آنچه را که طی نود سال عمر در دل داشته است می نياز به بازکردن دريچۀ قلب خود دارد و به

 گويد؟ کند و ھيچ نمی شود؟ او بازرس را نگاه می زندانی چطور؟ آيا او خاموش می    -
 : خنده افتاده سخنان خود را چنين ادامه داد ايوان در حالی که بار ديگر به

گر گذشته از اين پيرمرد به او گفته بود که حق ندارد کلمه. شود طور می طور کلی معموالً نيز ھمين به. آری     - يد و ا ته است بيفزا ای بر آنچه قبالً گف
ود دقت کنی اساس مذھب کاتوليک نيز ھمين است و بنابراين پيرمرد به کرده«: مسيح گفته ب ويض  اپ تف ه پ يارات خودت را ب ۀ اخت ون تو ھم ای و اکن
ا شوی ھمۀ قدرت در دست پاپ است و ھيچ نيازی بدان نبود که تو به اين اراحتی م ن را می»  جا بيائی و باعث ن به اي بيه  ا نکاتی ش ه تنھ نان ن د آ گوين

 . کنند ھا در اين راه افراط می نويسند و مخصوصاً يسوعی بلکه پيوسته می
نده ئوال می. ام من خودم در آثار روحانيون آنان اين افکار را خوا د باری پيرمرد از او س جا«: کن ه از آن حق داری يکی از اسرار جھانی را ک و  يا ت آ

 » ای فاش کنی؟ آمده
ئی و! خير: دھد جای حضرت مسيح پاسخ می درنگ به خودش بی ده است بيفزا ته ش تو چنين حقی را نداری زيرا از طرفی نبايد چيزی بر آنچه قبالً گف

و. کردی محروم سازی ھمه شور و حرارت از آن دفاع می سر بردن در زمين با آن از طرف ديگر نبايد بشر را از آن آزادی که تو ھنگام به ھر آنچه ت
ان را صورت معجزه اکنون افشا کنی به بنيان آزادی ايمان لطمه خواھد زد و به ای وانمود خواھد شد مگر نه اينکه ھزار و پانصد سال پيش آزادی ايم

 ! دانستی مقدم بر ھمه چيز می
به. چشم ديدی را به»  آزاد«؟ اما اکنون تو اين مردان »من ميل دارم شما را آزاد کنم«: گفتی آيا خودت غالباً به آنان نمی نی  گاھی پرمع رد ن سپس پيرم
رديم آری اين کار برای ما گران تمام شد ولی سرانجام به«: او افکند و چنين ادامه داد ام ک ن. نام تو کار را تم رای خاطر اي رن ب انزده ق مدت پ ن  در اي

ا. کنی که خوب پايان يافته باشد آيا تصور نمی. آزادی رنج و ناراحتی زياد کشيديم ولی سرانجام اين کار فيصله يافت و خوب ھم فيصله يافت را ب تو م
 . اما بدان که بشر اينک اطمينان کامل يافته است که کامالً آزاد است! کنی نگری و حتی اظھار عصبانيت نيز نمی آرامش می

ا اين ود را به ب راد بشر آزادی خ ه اف ا کرده ھم ديم م ت خضوع و خشوع تق ا نھاي اده؛ ب ق اخالص نھ د دست خويش در طب ار را به. ان ن ب ا اي مقصد م
 » !خواستی از دست ما بگيری آيا تو اين آزادی را می. ايم رسانيده

 : آليوشا سخنان او را قطع کرد و گفت
 کرده است؟ آيا او شوخی می. فھمم من از اظھارات پيرمرد چيزی نمی    -
ه     - ه. ھيچ وجه ب دين او ب ده و ب ائق آم ر آزادی ف ه سرانجام ب ارانش ک د مباھات می  طريق نيک خودش و ھمک رده بودن أمين ک د بختی بشر را ت .ورزي

بود رده  ضافه ک نون : پيرمرد در اين خصوص ا را اک ظورش دوران (زي رای نخستين می) است»  انکيزيسيون«من ارۀ نيک توان ب راد بار درب بختی اف
و گوشزد توان گفت اين افراد عاصی ممکن است نيک آيا می. دنيا آمده است انسان اساساً عاصی به. صحبت کرد به ت ا  قت را بارھ بخت شوند؟ اين حقي

أمين نيک ھا وسيلۀ ت ان توجه ننمودی و تن سخنان آن ه  د ليکن ب کن کردند و در اين خصوص به تو اشارۀ بسيار نمودن راد را از دست دادی لي بختی اف
رده تو در اين خصوص به ما اختيار تام داده و گفته. خوشبختانه تو ھنگام رفتن مأموريتت را به ما سپردی ق و. ای ات را امضا ک ه رت تو حق ھر گون

 » ای؟ ای بنابراين چرا حاال برای ناراحت کردن ما آمده فتقی را به ما محول ساخته
 :آليوشا سئوال کرد

 چيست؟ » در اين خصوص به تو اشارۀ بسيار نمودند«منظور از     -
ه داد! گوش کن. اتفاقاً نکتۀ اساسی سخنان پيرمرد ھمين است     - ن ادام ارات خود را چني رد اظھ بزرگ، روح«: پيرم تناک، روح  د و دھش روح پلي

رد و به را  طوری نيستی در بيابان با تو صحبت ک ود»  اغواء«که در کتب مسطور است ت يا می. نم ما آ چيزی درست ا ه در توان  ئوالی ک تر از سه س
ان روز آمده است و تو آن»  آزمايش«نام  ھا به کتاب زرگ روی داده باشد در ھم ھا را رد کردی يافت؟ اگر در جھان يک معجزۀ حقيقی، يک معجزۀ ب

زرگ در کتب. طور کلی طرح اين سه سئوال اساس اعجاز است يعنی روز طرح سئوال صورت گرفته است و به ھرگاه فرض کنيم سه سئوال روح ب
شمندان ھا را بار ديگر اختراع کنيم و برای اين منظور ھمۀ حکما، سران دولت ضبط نشده بود و ناگزير بوديم آن بزرگ، فيلسوفان و دان ھا، کشيشان 

 : گفتيم آورديم و به آنان می را گرد می
»سه سئوال طرح کنيد که نه تنھا مطابق با اھميت حادثه باشد بلکه در عين حال در سه کلمه يا در سه جمله تمام تاريخ آيندۀ انسانيت را منعکس نمايد«
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د؟ کنی ھمۀ حکمت و دانش جھان قادر بود عميق آيا فکر می تر و پرمغزتر و نيرومندتر از سه سئوالی که روح خبيث در بيابان از تو کرد مطرح نماين
ۀ توجه به اين سئواالت آدمی را مطمئن می سئوال ھم سه  ن  را اي سانی زي غير و ان ه يک عقل مت ار دارد و ن کند که با يک عقل ابدی و مطلق سر و ک

ان کسی نمی. آورد نشدنی خوی آدمی را با يکديگر از در سازش در می کند و کليۀ تضادھای حل پيشرفت انسانيت را منعکس می ه در آن زم توانست ب
ی ما م ان خوب اھميت اين سئواالت پی ببرد زيرا آينده نامعلوم بود ولی اکنون که پانزده قرن سپری شده است  چيز چن ه  ن سئواالت ھم که در اي بينيم 

نه می بينی بينی شده بود و اين پيش پيش ه  ر آن ھا چنان درست تحقق يافته است ک ه از آن ھا ذره توان ب زود و ن ن چه. ای کاست ھا ذره ای اف خودت ببي
خالی به«: ياد آور کرد؟ سئوال اول و اھميت عميق آن را به تو يا کسی که از تو سئوال می: کسی حق داشت ا دست  شر آيا تو ميل داری ب راد ب سوی اف

بروی و اعطای يک آزادی را به آنان پيشنھاد کنی که بر اثر ابلھی و فساد طبيعی خودشان حتی آن را درک نکنند و برعکس از آن بھراسند زيرا ھيچ
سانی نيست چيز در اين جھان تحمل ن سنگ. ناپذيرتر از آزادی برای انسان و جوامع ان ما اي ان سوزان و لم ا ن بياب ا را يزرع می ھا را در اي نی؟ آنھ بي

بود تبديل به نان کن و خواھی ديد که افراد بشر ھمچون گلۀ سپاسگزار و مطيعی به د  رزان خواھ پای تو خواھد افتاد و در عين حال پيوسته بيمناک و ل
 . »مبادا دستت را بکشی و ديگر به آنان نان ندھی

ه اما ھيچ می. اما تو حاضر نشدی انسان را از آزادی محروم کنی و پاسخ دادی که آدمی تنھا به نان زنده نيست ه دانی که ب ين است ک ان زم ن ن نام ھمي
د آورد ياد برخواھن کرد و فر ند  يروی خواھ يز از او پ راد بشر ن چه کسی«: روح زمين عليه تو قيام خواھد کرد و ترا مغلوب خواھد ساخت و ھمۀ اف

مان آيا می»  شبيه به حيوان است؟ او آتش آسمان را بر سرما فرود آورد ان دانشمندان و حکي انيت از دھ دانی که قرون متمادی سپری خواھد شد و انس
ست ان«. خود اعالم خواھد داشت که جنايت و گناه وجود خارجی ندارد بلکه ھمۀ اين جنايات ناشی از گرسنگی ا نان را سير کن و سپس از آن شکم آ

و ساختمان به  .اين شعاری است که بر روی پرچم مخالفين تو ثبت خواھد شد و کليسای ترا زير و زبر خواھد ساخت»  !فضيلت بخواه سای ت جای کلي
د ھمه تو می وجود خواھد آمد و اگر چه مانند برج اولی ناتمام خواھد ماند با اين نوينی، برج بابل جديدی به رج جدي ن ب ساختن اي توانستی انسانيت را از 

ما تر کنی زيرا پس از ھزار سال جان ھا و مصائب بشر را ھزار سال کوتاه معاف داری و بدين طريق رنج زد  رج خود سرانجام ن پيرامون ب کندن در 
ا) زيرا بار ديگر ما را اذيت و شکنجه خواھند کرد(ھا  ھا حتی در زير زمين، در زير معبره آری آن. خواھند آمد که م ود و ھنگامی  تجسس خواھند نم

ند«: را يافتند با تضرع خواھند گفت ا نداد ه م د، آن را ب ده داده بودن ا آتش آسمان وع به م که  يرا کسانی  ه»  به ما غذا بدھيد ز رج را ب ا ب گاه م پايان آن
غذا خواھيم داد ان  ه آن ه ب ه می. خواھيم رسانيد زيرا کسی اين برج را تمام خواھد کرد که به آنان غذا بدھد و تنھا ما ھستيم ک و داده البت ی گوئيم ت ای ول

 . ايم دروغ گفته
د داد و سرانجام آزادی خود را! ھرگز! آه ان نخواھ نان ن ه آ لی ب چ عم د ھي ه آزادن ھرگز آنان بدون ما قادر به تأمين معاش خود نخواھند شد و مادام ک
 : ما خواھند گفت پای ما نثار خواھند کرد و به  به
را و بدين»  !ما را به بردگی قبول کنيد ولی به ما غذا بدھيد« ازگار نيست زي فراد بشر س ۀ ا برای ھم ان  أمين ن ا ت طريق درک خواھند کرد که آزادی ب

ند افراد بشر ھرگز موفق نخواھند شد نان را به سيم کن ين خود تق به بدست. طور عادالنه ب ادر  د يافت ھرگز ق ان خواھن ن سرانجام اطمين ر اي عالوه ب
م ای اما بار ديگر می تو به آنان نان آسمانی را وعده کرده. آوردن آزادی نخواھند گرديد زيرا بيش از حد ناتوان و منحط و بدبخت و عاصی ھستند گوي

ھزاران و ده آيا در مقابل ديدگان نژاد ناتوان و حق اه  ود؟ و ھرگ د ب ل مقايسه توان نی قاب ان زمي ن ناشناس و فاسد انسانی اين نان آسمانی با ن ھا ھزار ت
ری ھا ميليون موجود ديگری که نمی ھا و ده دست آوردن نان آسمانی از تو پيروی کنند، بر ميليون عنوان به به ينی برت ان زم بر ن ان آسمانی را  د ن توانن

ه به دھند چه خواھد رفت؟ تنھا چندين ده ايرين ک د و س د آم و در خواھن ندازۀ شن ھزار افراد برتر و نيرومند جزء عزيزان ت ی ا د يعن بان فراوانن ھای بيا
ان ضعيفانی که با اين ما ناتوان رای  ت؟ و حال آنکه ب د ياف ھمه ترا دوست دارند آيا جز آنست که برای بزرگان و نيرومندان حکم مواد خامی را خواھن
تند ز ھس يز عزي فراد عاصی و فاسد می. ن ان ا ه آن ا را به البت د و م د آم ند ليکن سرانجام از در اطاعت در خواھن د نگريست و باش دۀ ستايش خواھن دي

ان را ترسيدند به عنوان خدايان تلقی خواھند کرد زيرا ما آن آزادی را که آنان از آن می به ر آن نان از آزادی حکومت ب عھده گرفته و با وجود وحشت آ
تو فرمان می کنيم و به گويئم که از تو پيروی می ايم منتھی ما می پذيرفته ار. رانيم نام  را اجازه نخواھيم داد ب خواھيم زد زي نان را گول  گر آ ار دي ما ب

و. تنھا رنج ما نيز ناشی از اين دروغگوئی است زيرا ما ناگزيريم آنان را بفريبيم. ديگر به آنان نزديک شوی که از ت سئوالی  وم نخستين  ود مفھ اين ب
چيز می در بيابان شد و تو به ود نام آزادی که آن را مقدم بر ھر  ان ب ين جھ ترين اسرار ا سئوال واجد يکی از بزرگ ن  حال آنکه اي ی رد کردی و  .دان

ع می شدی تو اين آتش اضطراب بين آنان می»  نان«قبول تأمين  ھرگاه حاضر به ماعی مرتف ردی و اجت چه کسی«: ساختی المللی را اعم از ف بل  در مقا
د تر و کشنده محض اينکه خويشتن را آزاد يافت اضطرابی مداوم برای انسان به»  سجده کنم؟ برای ستايش بياب چه کسی را  که  ما او. تر از اين نيست  ا

پذير، آن چيزی انکارنا ل  ل دارد در مقاب ه مي راد بشر ب مۀ اف ه ھ ذير ک در انکارناپ ه ق ن اتفاق حاضر ب را آنچه اي د زي ند سجده کن ر او باش تعظيم در براب
دھد آن نيست که چيزی بيابند که من يا کسی ديگر در مقابل آن سجده کنيم بلکه کشف چيزی است که ھمه به آن بتوانند عقيده پيدا بختان را رنج می تيره

ام. کنند و ھمه در آن واحد آن را ستايش نمايند ايد تم راد و ش ۀ اف کر کلي ناراحتی ف ۀ  ترين ماي واره مھم ه ھم ود ھمگانی ست ک يک معب ه  اين احتياج ب
به ای خدائی اختراع می ھر دسته. اند جان ھم افتاده و يکديگر را نابود ساخته نام اين پرستش پيوسته با شمشير به به. انسانيت را تشکيل داده است کرد و 

 : گفت دستۀ ديگر می
شد در غير اين! خدايت را ترک کن و خدای مرا پرستش نما« د  ه»  صورت خودت و خدايت نابود خواھي ان ب ان جھ تا پاي ين وضع  وال باقی ا ھمين من

سانی را می. سجده خواھند افتاد خواھد ماند و اگر ھم خدائی وجود نداشته باشد در مقابل بت به ستی آن را دانستی و نمی تو اين راز اساسی خوی ان توان
ه ينی را رد کردی و از ھم ان زم رچم ن نی برافراشتن پ پذير يع نديده بگيری اما تو تنھا وسيلۀ برانگيختن تمام بشريت را به پرستش يکسان و انکارنا

لم کردی بدتر آنکه برای به ه پس می. کرسی نشانيدن سخن خود آزادی و نان آسمانی را ع ه ب نی ک کرده بي بار ديگر می نام آزادی چه  م ای؟ اينک  گوي
ا کسی. دنيا آمده است به او تحويل دھد تر از آن نيست که کسی را بيابد تا ھر چه زودتر نعمت آزادی را که با آن به برای بشر تشويشی دردناک اما تنھ
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يلۀ تزلزل. تواند بر آزادی افراد دست يابد که بتواند وجدان آنان را آرام کند می ابراين دارای وس شتی بن ار دا ان در اختي تو ن ودی به چون  پذيری ب ين نا ا
اه اما ھرگاه کسی به. تر از نان نيست چيز قاطع کردند زيرا ھيچ دادی و آنان ترا ستايش می معنی که به آنان نان می د آنگ جز تو بر وجدان آنان دست ياب

 .دنبال کسی که وجدان آنان را مجذوب ساخته است روان شوند آنان از تو چشم خواھند پوشيد تا به
ده است. ماندن برای چيزی است ماندن نيست بلکه زنده از اين لحاظ حق با تو بود زيرا جوھر حيات انسانی تنھا زنده رای چه زن د ب اه انسان ندان ھرگ
ر زنده مرگ را ب بود و  د  دگی نخواھ ان باشد ھرگز مايل به ادامۀ زن گر غرق در ن حتی ا د داد  رجيح خواھ ندن ت ی چه. ما امالً صحيح است ول ين ک ا

 . بشر را تصاحب کنی آن را بيش از پيش توسعه دادی  جای آنکه تو آزادی افراد ای از آن عايد خواھد شد؟ به نتيجه
يدگان بشر ھيچ آيا فراموش کرده بودی که برای انسان مرگ و نابودی به ل د تر از چيز جذاب مراتب از آزادی تشخيص نيک و بد بھتر است؟ در مقاب

ه انگيزتر نيز نمی چيز از آن وحشت آزادی وجدان نيست ليکن در عين حال ھيچ شر را به باشد و تو ب توار و محکم جای آنکه وجدان ب يلۀ اصول اس وس
راد  .ترين اصل جھان را که ما فوق قوای انسانی بود به آنان ارزانی داشتی ترين و مبھم و مشکوک  ترين ترين و بغرنج آرام کنی عجيب ه اف فتی ب تو گ
نی بيش از به. ای کنی برای فدا کردن زندگی خود برای آنان آمده ای نداری و حال آنکه ادعا می بشر مھر و عالقه جای آنکه آزادی بشر را تصاحب ک

 . طريق زندگی انسان را برای ھميشه مسموم ساختی پيش بر دامنۀ آن افزودی و بدين
ستوار کھن در نتيجه انسان به. تو تشنۀ يک عشق آزاد بودی و ميل داشتی انسان مجذوب تو شده و آزادانه از تو پيروی کند جای آنکه متکی بر قانون ا

ا فکر. آزادی بين خوب و بد را از اين پس تشخيص دھد و برای اين تشخيص نيز ھيچ راھنمائی جز تصوير تو نداشت بايستی خودش به باشد می ما آي ا
فراد بشر نمی رد؟ ا د ک طرد و انکار خواھ ترا  را و حقيقت  ھد شد و تصوير ت خاب خرد خوا عنی آزادی انت کنی که سرانجام زير اين بار وحشتناک ي

ی ھا و رنج زيرا ممکن نبود بتوان آنان را گرفتار تشويش. سرانجام فرياد بر خواھند آورد که حقيقت در تو نيست نان ارزان ه آ ھای شديدتر از آنچه تو ب
ه پی طريق تو خودت تيشه به بدين. داشتی ساخت اختمانی ک بودی زدی پايۀ س اده  م مکن ھيچ. نھ بر روی. کس را متھ ود؟  ده ب شنھاد ش و چه پي به ت ما  ا

د از. بختی آنھاست بخت و تأمين نيک ھای تيره کردن وجدان اين عامی زمين سه نيرو وجود دارد که تنھا قادر به مغلوب نيرو عبارتن ين سه  معجزه،: ا
 . اسرار الھی و قدرت

دين ردی و ب يرو را رد ک ه ن ر س و ھ ا ت دی دادی ام ه. طريق سرمشق ب را ب د ت تناک نيرومن ه روح وحش امی ک ت ھنگ و گف رد و بت د ب ر«: باالی معب اگ
زيرا دربارۀ فرزند خدا آمده است که فرشتگان او را در ھوا خواھند گرفت! خواھی بدانی آيا پسر خدا ھستی يا نه از باال خودت را به زمين بيانداز می

درت و خواھند برد و به زمين نخواھد افتاد و خرد نخواھد شد آنگاه تو خواھی دانست آيا به به پ نت را  راستی پسر خدا ھستی يا نه و در عين حال ايما
نداختی و حال»  ای ثابت کرده پائين نيا ه  د ب االی معب خود را از ب اما پس از شنيدن پيشنھاد او از اجرای آن سر باز زدی و حاضر به آزمايش نشدی و 

ژاد ضعيف و اما از تو می. خواستی به خود خدا اقتدا کنی و می  آنکه مسلم است تو بر اثر غرور خود پيشنھاد او را نپذيرفتی ن ن پرسم آيا بشر يعنی اي
ن می تو دريافتی که ھر گاه يک قدم بر می! تواند نقش خدا را بازی کند؟ آه عاصی می به زمي ادن  کردی داشتی و يا آنکه يک مختصر حرکت برای افت

ترا آزمايش ه  يدی ک بل خشنودی و مسرت روح پل مثل آن بود که خدا را آزمايش کرده باشی و ايمانت را نسبت به او از دست داده و در نتيجه در مقا
ا ممکن است: کنم اما بار ديگر تکرار می. شدی کرد بر روی ھمين زمينی که برای نجات آن آمده بودی متالشی می می سيارند؟ آي آيا افرادی مانند تو ب

ين وحشت ع يک لحظه تصور کرد که افراد بشر بتوانند چنين آزمايشی را تحمل کنند؟ آيا در لحظاتی به ا ن مھمی طب ه اي سائل ب ل م انگيزی و در مقاب
 آدمی قادر است از اعجاز چشم بپوشد و آزادی تصميم را اختيار کند؟ 

د رسيد دانستی که اقدام پر جاللت در کتاب تو می! آه آری ين خواھ تو. ھا نقل خواھد شد و قرون متمادی را سير خواھد کرد و به آخرين مرزھای زم
ا می معجزه به اميدوار بودی که بشر با اقتدا به سرمشق تو بدون نياز داشتن به د آورد ام ان خواھ دا ايم ه خ که آدمی ب بدانی  ستی  محض انصراف از باي

تواند از اعجاز چشم قدر که بشر در تجسس اعجاز است در پی خدا نيست و چون انسان نمی درنگ از خدا نيز روی بر خواھد تافت زيرا آن معجزه بی
رد و جادوگری بپوشد خودش به ھد ک بی ھا و تردستی دست خود اعجازھائی اختراع خوا افر و  م عاصی و ک در ھ يادان را ھر ق ول ھای ش شد قب دين با

م از صليب فرود آی تا به«: زدند ھنگامی که با تمسخر و توھين خطاب به تو فرياد می. خواھد کرد فرود»  !تو ايمان آوري برای آن  رود نيامدی و  تو ف
مانی به وسيلۀ معجزه نيامدی که بار ديگر نخواستی به ودی و اي قد ب به عشق آزاد معت اد در آوری بلکه  سان را تحت انقي بردۀ ای ان خشنودی و مسرت 

شده زده در مقابل قدرتی که او را خرد می وحشت ده  کند نداشتی ولی بار ديگر دربارۀ ارزش بشر مرتکب اشتباه شدی زيرا با آنکه انسان عاصی آفري
 . عيار است است غالمی تمام

کن! ببين در اين پانزده قرن چه گذشته است« اد می تو می! به آنان نظر اف سوگند ي خودت برسانی؟  ه عظمت  چه کسانی را ب ه انسان خواستی  کنم ک
ا قائل آيا او می. پنداشتی تر از آنست که تو می تر و پست خيلی ناتوان و ب د؟ ت جام دھ ام دادی ان و انج ر تواند ھمان کاری را که ت ندی ب قام بل ين م شدن چن

ودت دوست ش از خ و او را بي ه ت ال آن ک تی و ح ع داش د از او توق را بيش از ح ردی زي ودداری ک ه او خ بت ب رحم نس راز ت ت از اب ان در حقيق انس
قع می. داشتی می تر از او تو بودی کم تباه نشده  يزان ارزش او مرتکب اش ه ھرگاه تو در سنجش م تر عالق ن لحاظ بھ شتی و از اي ه او ثابت دا ات را ب
لم. عنصر است انسان موجودی ناتوان و سست. شد تر می صورت بار او سبک کردی زيرا در اين می ا ع درت م البته راست است که پيوسته در مقابل ق

آموزانی است که در کالس ورزد اما چه اھميت دارد؟ غرور و عصيان آنان درست ھمانند طغيان دانش سرکشی خود مباھات می طغيان برافراشته و به
خواھی آنان پايان خواھد يافت و اين خودسری برای آنان گران يک روز لذت طغيان. راند به اعتصاب پرداخته و آموزگار با توسری آنان را از در می

د شد ام خواھ ه. تم ان ابل ن کودک ود ليکن سرانجام اي د نم ن را غرق در خون خواھن د ساخت و زمي با خاک يکسان خواھن دھا را  ه معب نی ک دين مع ب
با چھره تحمل جرئت خودشان نمی عنصری ھستند و قادر به خواھند برد که شورشيان سست پی ابراين  ند و بن ه از اشک باش نه خيس ھائی ک ھای احمقا

 . شده است تصديق خواھند کرد کسی که آنان را طاغی آفريده بدون شبھه نظری جز تمسخر آنان نداشته است
سيه ان را  ر آن ن کف رد و اي د ک ر نيست و آنان با يأس و نوميدی اين سخنان را ايراد خواھن ه تحمل کف قادر ب سانی  يرا خوی ان ھد ساخت ز روزتر خوا
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به. سرانجام خودش خود را مجازات خواھد کرد ل  نان را در راه ني و آ ه ت ست ک رادی  سمت اف ا نصيب و ق شويش و رنج تنھ ی و ت بدين طريق نگران
ه«: گويد پيغمبر تو می. ای رنج و شکنجه داده  ھمه آزادی خود اين ن احياءشدگان در ھر طايف دۀ اي ای کليۀ کسانی را که احياء شده بودند ديده است و ع

شته دوازده سانی ندا ۀ ان نان ديگر جنب ه آ ن داشت ک يد يقي وده است با ندازه ب ن ا ان اي خدايان در ھزار تن بوده است اما ھرگاه عدۀ آن سلک  اند بلکه در 
دون ھا سال زندگی در بيابان را قبول کرده و از ريشۀ گياھان و ملخ سد جوع کرده ھای صليب تو را تحمل نموده و ده اند بدين معنی که رنج آمده اند و ب

ياد آور که عدۀ آنان بيش از ای مباھات ورزی ليکن به بار آورده توانی به اين فرزندان آزادی و عشق آزاد و فداکاری آزاد و قابل ستايش که به شبھه می
دان توان گفت؟ ديگران يعنی ناتوانان که نتوانسته دربارۀ ديگران چه می! اند ھزار تن نبوده و گذشته از اين ھمه تقريباً خدا بوده چند دازۀ نيرومن به ان اند 

و ھر گاه روح ضعيف نيروی کافی برای تحمل اين آزمايش: تحمل رنج و شکنجه نمايند آيا گناھکارند ھای وحشتناک را نداشته باشد مقصر است؟ آيا ت
حق ای؟ در اين تنھا برای برگزيدگان آمده ه خود  نيز ب ا  د م ان باش اه رازی در مي صورت ما مواجه با رازی ھستيم که از درک آن عاجزيم ليکن ھر گ

د می ه باي ه ھم مان رازی است ک ساس ھ پاک نيست بلکه ا ا عشق  نه و ي ھم تصميم آزادا ۀ م ه نکت گوئيم ک ردم ب دھيم که از اسرار استفاده کنيم و به م
 . رغم مخالفت وجدان خود کورکورانه از آن متابعت نمايند علی

قدرت«بدين معنی که کار تو را تکميل کرده و آن را برسه اصل . ايم ما نيز چنين کرده« توار ساخته»  معجزه و اسرار و  شر اس راد ب ايم و در نتيجه اف
يه اينکه بار ديگر ھمچون گلۀ گوسفندی راھنمائی می  از ج و س ۀ رن که ماي تناکی  ۀ وحش ين ھدي ود از روی قلبشان شوند و سرانجام بار ا نان ب روزی آ

ا. گنجند برداشته شده است از شادی در پوست نمی ه ب ا ک خودت بگو آيا ما حق داشتيم اين راه را در پيش گيريم و چنين درسی را تعليم دھيم يا خير؟ م
بارش را سبک نھايت سادگی ضعف بشريت را تصديق کرده و به او اجازه داده ق  بدين طري اه شود و  ا مرتکب گن ا موافقت م وده ايم که ب يا تر نم ايم آ

ه ای و چرا با اين نگاه کردن ما آمده ايم؟ بنابراين برای چه برای ناراحت بيشتر از تو نسبت به او ابراز محبت نکرده مرا می ھای راسخ ب نگری؟ آرامی 
بالً می دانم با چه کسی صحبت می چرا من در مقابل تو پنھان شوم؟ آيا نمی. ای به عشق تو ندارم من عالقه! خشمگين شو ی کنم؟ تو ق چه نکات من  ی  دان

يا می. خوانم اين حقيقت را در چشمانت می. خواھم با تو در ميان نھم را می شته باشی آن را از آ ل دا شايد مي تو مخفی دارم؟  ان را از  توانم راز خودم
 ! پس گوش کن. دھان من بشنوی

به ! اينست راز ما. »ما ديگر با تو نيستيم بلکه با او ھستيم« تيم بلکه  و نيس ا ت ا ديگر ب ه م قرن است ک قت ھشت  »او«مدت مديدی است يعنی در حقي
 . ايم آری درست ھشت قرن است که آنچه را تو با خشم و غضب رد کردی از او پذيرفته. ايم گرويده

سای روم و شمشير قيصر را. جھان به تو پيشنھاد کرد و تو رد کردیھای اين  يعنی آخرين موھبتی را که در حال نشان دادن کليۀ سلطنت ا کلي آری م
ر ايم کامالً وظيفۀ خود را به العنان اين جھان اعالم داشتيم گو اينکه ھنوز نتوانسته عنوان سالطين مطلق قبول کرديم و خود را به اه ب ما گن انيم ا پايان رس

ھدف خود. ھنوز آغاز کار ما است و بايد مدت مديدی ديگر انتظار کشيد! کيست؟ آه به  ا  ه م دنيا بايد رنج فراوان تحمل کند ليکن قدر مسلم آن است ک
خود می بختی بين فکر تأمين نيک گاه به  دست خواھيم آورد و آن خواھيم رسيد و مقام قيصری جھان را به تو  که  حال آن تاد و  ستنی المللی خواھيم اف توان

 در آن ھنگام شمشير قيصر را تحويل گيری چرا اين آخرين عطيه را رد کردی؟ 
چه کسی را ھرگاه تو سومين اندرز روح را پذيرفته بودی کليۀ احتياجات افراد روی زمين را تأمين می« ه  د ک نان پيوسته در تجسس آنن کردی زيرا آ

ياج وحدت بين ی سومين بپرستند و وجدان خود را به چه کسی تسليم کنند و سرانجام چگونه ھمگی مانند مورچگان در يک النه گرد آيند زيرا احت الملل
به. و آخرين مايۀ ناراحتی فکر انسانيت است شته افراد بشر  يل دا لی پيوسته م که مجموعه طور ک د اند  شکيل دھن سياری از ملت. ای را ت زرگ ب ھای ب

تر بوده اند اما اين ملت ھای درخشان و پر افتحار بوده دارای تاريخ بدبختی بيشتری را تحمل کرده ھا ھر چه بزرگ ند  ن ا دی، اي ثر نيرومن بر ا را  ند زي ا
 . اند المللی را بيشتر احساس کرده احتياج وحدت بين

ز  جھانگشايان بزرگ از قبيل تيمور و چنگيزخان که قصد داشتند دنيائی را تحت تسلط ا ني خويش در آورند ھمچون طوفانی بر زمين گذشتند ليکن آنھ
بول می. سوختند ندانسته از عطش تأمين وحدت افراد بشر می ۀ قيصر را ق يا و جب تو دن اه  مپراطوری بين کردی می ھرگ ستنی ا به توان ی را  وجود الملل

شته باشد می آوری و به زمين صلح و صفا بخشی زيرا چه کسی جز آنکه وجدان افراد بشر را به ار دا نان را در اختي ان دست آورد و نان آ بر آن ند  توا
ھا ھرج و مرج فکری ھنوز قرن! آه. ايم دست آوردن آن تو را رھا کرده به او گرويده دست آورديم و با به حکومت کند؟ بنابراين ما شمشير قيصر را به

ه پی ا شروع ب بل خودشان کرده و علم و آدمخواری باقی مانده است زيرا چون بدون م رج با ادن ب ند خواھی نھ يان ا نخواھی کارشان در آدمخواری پا
سيد و آن ھای وحشی به خواھد يافت و اما در ھمان ھنگام است که اين حيوان با اشک سوی ما خواھند خزيد و پاھای ما را خواھند لي ن ھا را  ھای خوني

ع»  اسرار«سالمتی  خود مرطوب خواھند ساخت و سپس ما بر پشت اين حيوانات سوار خواھيم شد و فنجان خود را به کرد و در آن موق د خواھيم  بلن
به تو به برگزيدگان خودت فخر می. است که صلح و سعادت حقيقی در دنيا حکمفرما خواھد گرديد ما  کنی ولی بدان آنھا تنھا برگزيدگانند و حال آنکه 

ر انتظار. بخشيم ھمه صلح می گذشته از اين قياس کن چند تن از اين برگزيدگان، چند تن از اين نيرومندان که ممکن بود جزء برگزيدگان در آيند بر اث
شته جای ديگر برده زياد برای تو، خسته شده و قوای روح خود و حرارت قلب خويش را به رچم آزادی را برافرا و پ ه خود ت ما. اند اند و سرانجام علي ا

ه نيک بدان تو خودت در حقيقت اين پرچم را برافراشته ا ھم ود و ھيچ ای و حال آنکه در قلمرو حکومت م د ب د بخت خواھن بر نخواھ ان  لم طغي کس ع
می! آه. قطعه نخواھند کرد افراشت و برخالف دوران حکومت آزادی تو اشخاص يکديگر را قطعه ھا ھنگا رد تن خواھيم ک عد  ان را متقا اما سرانجام آن

    !بسيار خوب. راستی آزاد خواھند شد که برای خاطر ما از آزادی خود چشم بپوشند و در مقابل ما تسليم شوند به
ان را دچار گويم يا اينکه ما دروغ گفته آيا درست می تو آن ه آزادی  د آورد ک اد خواھن ه ي ايم؟ آنان خود يقين حاصل خواھند کرد که ما حق داريم زيرا ب

ان لجن. انگيزی نموده بود چه بردگی و چه نوميدی وحشت ان را در چن م و دانش آن کر و عل ان را در آزادی و آزادی ف ود و آن رده ب مراه ک زارھائی گ
به مقابل چنان اعجازھا و اسراری قرار داده بود که عده ضعيف ای علم طغيان برافراشته و خشمگين  که  يز  تاده و ديگران ن گران اف ند تر بوده جان دي ا

ياد برآورده سوی ما خزيده و به حال دژم به به ند پای ما افتاده و چنين فر ا شماست«: ا حق ب ما به! آری  يد  يار دار ما راز او را در اخت ا ش سوی شما تنھ
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يد. آئيم می جات دھ ار»  .ما را از دست خودمان ن ه از ک نانی را ک ا  فت م ند يا يت وضوح در خواھ ا نھا شبھه ب دون  ا ب نان از دست م فت  ا دريا نان ب آ
بديل نمی گيريم تا بدون ھيچ معجزه دست آمده است می خودشان به ان ت ا ای آن را بين آنان تقسيم کنيم و يقين حاصل خواھند کرد ما سنگ را به ن کنيم ام

ی ھای ما است زيرا به آنچه بيشتر موجب سعادت و خوشوقتی آنان است خود نان نيست بلکه دريافت آن از دست ما نان بدون  ه قبالً  د آورد ک ياد خواھن
ه شود و آن ھا تبديل به نان می سوی ما ھمين سنگ شد و حال آنکه پس از روی آوردن به کردند در دستشان تبديل به سنگ می که تھيه می که ب گاه است 

اما خودت بگو چه کسی بيش از ھمه آنان. خواھند برد و مادام که افراد بشر اين نکته را درنيابند بدبخت خواھند بود ما پی شدن به نفع خودشان در تسليم
ا ای از آن را در جاده را غرق در اين دريای جھل و نادانی نموده است؟ چه کسی گله را متفرق ساخته و ھر دسته ست؟ ام وده ا مراه نم ھای ناشناسی گ

طور قطع تسليم خواھد گرديد و آنگاه ما به آنان يک سعادت ساده و ماليم يعنی سعادتی که در خور افراد اين گله بار ديگر جمع خواھد شد و اين بار به
ار! آه. ضعيفی چون آنان باشد ارزانی خواھيم داشت غرور ب ان را م و آن را ت ند زي ما سرانجام آنان را متقاعد خواھيم کرد که زياد به خود مغرور نباش

 . ای آورده
دارتر و لطيف .تر است ما به آنان ثابت خواھيم کرد که جز اشخاص ضعيف و کودکان قابل ترحم کسی نيستند ليکن سعادت کودکانه از ھر سعادتی پاي

ديدۀ ستايش آنان ما را به. آيند ھائی که پيرامون مادرشان گرد می آنان محجوب خواھند شد و دور ما با وحشت و اضطراب حلقه خواھند زد مانند جوجه
ۀ بی خواھند نگريست و از ما خواھند ترسيد و به قدرت و عقل ما که موجب رام د کردن اين گل د ورزي ھات خواھن شده است مبا در. شمار و خشمگين 

ھد گريست مقابل خشم ما به ان خوا ان و زن ا. لرزه خواھند افتاد و عقلشان جنبۀ ترسناکی خواھد يافت و چشمانشان با ھمان سھولت چشمان کودک ما ب ا
 . و شور و شادی کودکانه جانشين غم و تأثر خواھد شد  خنده خواھد افتاد يک نگاه ما، ھمان چشمان گريان به

ود ليکن ساعات بی کردن خواھيم نم ار  ه ک ور ب ه بديھی است ما آنان را مجب ا آواز و رقص کودکان وأم ب کان ت فريح کود ات ت ند اوق ان را مان کاری آن
 . خواھيم ساخت

ی م ب م ضعيف و ھ را ھ ناه خواھيم داد زي ند به آنان اجازۀ ارتکاب گ ان دوست خواھ يديم ھمچون کودک ان چشم پوش ان آن تند و چون از گناھ اراده ھس
دھيم که دوستشان داريم به آنان خواھيم گفت ھر گناھی که به اجازۀ ما صورت گيرد قابل بازخريد است و به آنان برای آن اجازۀ گناه کردن می. داشت

را در نھيم و بديھی است ما را به ھا را خودمان گردن می و دربارۀ مجازات اين گناھان نيز مسئوليت آن عنوان نيکوکاران خود، ستايش خواھند کرد زي
ه مقابل خدا تمام بار گناھان آنان را به يا. ايم عھده گرفت د داشت و برحسب آنکه اطاعت و فرمانبرداريشان ناقصتر  ا نخواھن بر م نان ھيچ رازی را  آ

ما را  بار آورند ھايشان زندگی کنند يا نکنند و فرزند به کاملتر باشد به آنان اجازه خواھيم داد با زنان و معشوقه ان اوامر  ا امتن يز ب ان ن د و آن يا نياورن
کرد ند  نان وحشت. اطاعت خواھ ۀ آ ا ھم ھاد و م د ن ان خواھن ا در مي با م شويش آنھاست  ی و ت ۀ نگران خود را؛ ھر چه ماي دان  انگيزترين اسرار وج

که ھای آنان را مرتفع خواھيم ساخت و به تصميم تشويش الی  ناراحتی خي يد تشويش و  ان را از ق ق آن بدين طري ھای ما ابراز اعتماد خواھند کرد زيرا 
نی ميليون توأم با ھر تصميم آزاد و شخصی است رھائی خواھيم بخشيد و ھمۀ آن راد بشر به ھا يع ن از اف ان را ھا ت که آن فری  تثنای چندصدھزار ن اس

ون کودک نيک. بخت خواھند شد زيرا تنھا ما که از راز آگاھی داريم بدبخت خواھيم شد رھبری خواھند کرد نيک بخت بيش از در مقابل ھزاران ميلي
ه. اند وجود خواھد داشت شده که سخت به ميل تشخيص بين نيکی و بدی چسبيده صدھزار شھيد نفرين يز ب سپرد و اين عدۀ معدود ن د  جان خواھن آرامی 

ده تدريج به به ا وع کردن يک نام تو خاموش خواھند گرديد و در ماورای قبر جز مرگ چيز ديگری نخواھند يافت اما ما راز را نگاه خواھيم داشت و ب
اه به. سعادت آسمانی جاودان، آنان را مجذوب خواھيم کرد و غرق در سعادتشان خواھيم ساخت بدون شبھه ھرگ م باشد  چيزی ھ ان  راستی در آن جھ

بود د  د و پيش می. برای افرادی مانند آنان نخواھ نی می گوين دگان بي با برگزي بار  ن  ر خواھی يافت و اي گر ظف ار دي از خواھی گشت و ب تو ب ه  د ک کنن
ان می. نيرومند و مغرور خود خواھی آمد جواب آن ا در  قط خودشان را نجات داده ليکن م نان ف ه آ ئی گوئيم ک شريت را رھا ام ب ا تم که م ند و حال آن ا

يد و روی آن نقش شده است به»  اسرار«گويند زن زانيه که بر حيوان سوار است و جامی را که کلمۀ  می. ايم بخشيده د رس به ھالکت خواھ دست دارد 
م»  ناپاکش«او را خواھند دريد و بدن   بار ديگر ناتوانان علم طغيان بر خواھند افراشت و لباس ارغوانی قد عل اه  من آنگ ا  را عريان خواھند ساخت ام

شان را اند نشان خواھم داد و ما که برای خاطر نيک بختی را که ھرگز گناه نديده خواھم کرد و به تو ھزاران ميليون تن افراد نيک بختی آنان بار گناھان
من»  توانی و جرئت داری ما را محاکمه کن اگر می«: ايم در مقابل تو خواھيم ايستاد و به تو خواھيم گفت عھده گرفته به دارم و  م ن تو بي بدان که من از 

ان به و در بياب د ت برده ھم مانن کرده سر  ه  خ تغذي ان و مل شۀ گياھ و از ري د ت ته ام و مانن ی داش راد بشر ارزان ه اف و ب که ت تبرک ام و ھمان آزادی را  ای 
نمودم و عزم داشتم در سلک برگزيدگان تو و در ميان نيرومندانی که ميل داشتند عدۀ پيروان تو را تکميل کنند در آيم اما به خود آمدم و از ارتکاب می

ه متواضعان من از مغروران بريدم و برای نيک. اند اين جنون سر باز زدم و به کسانی گرائيدم که برای اصالح کار تو قد علم کرده شر ب بختی افراد ب
تو می. پيوستم ه می آنچه را که به تو گفتم انجام خواھد يافت و سلطنت ما برقرار خواھد شد؛ بار ديگر به  ۀ مطيعی ک ن گل ردا ھمي ه يک گويم ف نی ب بي

يرا ند ريخت ز يزم خواھ اشارۀ من در آتشی که برای سوزانيدن تو روشن خواھم کرد و تو را در آن برای ايجاد مزاحمت در راه ما خواھم سوزانيد ھ
 » .ھای من اين بود گفتنی! فردا ترا خواھم سوزانيد. ھر گاه کسی باشد که مستوجب سوخته شدن در آتش ما باشد بدون شک تو ھستی

چون. پايان رسانيد ايوان سخنان خود را به رد ليکن  ام ک خود را تم مامتر اظھارات  ھر چه ت جان  با ھي ه  او ھنگام صحبت کردن چنان گرم شده بود ک
 . پايان رسيد لبخندی زد ھايش به گفته

اب آرامی و با ھيجان فراوان سخنان او را گوش می آليوشا که به گر ت د دي رادرش را قطع کن ادا سخنرانی ب که مب کرد  داد و چندين بار ظاھراً کوشش 
 : مقاومت نياورد و در حالی که تا بناگوش سرخ شده بود چنين فرياد برآورد

ای باور خواھد چه کسی آنچه را که تو دربارۀ آزادی گفته. ای و نه در قبح او تو در حقيقت شعری در مدح مسيح سروده! اما اين سخنان مبھم است     -
سخنان درست نيست. کرد؟ آيا مفھوم آزادی ھمان است که تو گفتی؟ منظورت رم است، آنھم تمام رم يک در وجود شکنجۀ... اين  نقض مذھب کاتول

دامات يسوعی اورنکردنی است. ھاست مرتدين و اق شرح آن را دادی ب که  شی  د کشي وم و تصوری مانن شخص موھ ين وجود  نه. گذشته از ا او چگو
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ده گناھان بشری را به رين ش شری نف برای خاطر سعادت ب ه  نی ک ن رازدارا ده عھده گرفته است؟ اي ده ش ا دي چه کسانی ھستند؟ در کج ا اند  ا تنھ اند؟ م
ه  ھمان صورتی راستی آنان به شود ولی آيا به شناسيم که از آنان بدگوئی می ھا را می يسوعی تو وصف کردی؟ ب ه  ا ارتش روم!  وجه ھيچ ھستند ک تنھ

نی و بين پراطوری زمي ی می است که در راه استقرار يک ام ند  الملل ين ک پراطوری آن تعي ه ام اپ را ب ه پ بر آنست ک ده... کوشد و  ھا؛ آل آن اينست اي
درت! آلی که خالی از ھرگونه اسرار و يا ابھامی است ايده شی از عطش ق ا نا يل تنھ ين م ستقرار بردگی است  ا وال جھانی و ا ...طلبی و تصاحب ام

ه رياضت می! ھمين است و بس... تالش در راه استقرار يک رژيم غالمی است که در آن، آنان نقش ارباب را بازی خواھند کرد  تو ک شد بازرس  ک
 . يک موجود تصوری بيش نيست

 :کنان گفت ايوان خنده
يت کاتوليک: با تو موافق ھستم ولی اجازه بده بپرسم. گوئی فرضی بيش نيست می! ای چه خشمگين شده! کافيست! کافيست     - يا ھمۀ فعال د آ ھا در چن

 کشيش به تو تلقين کرده است؟ » پايسی«قرن اخير تنھا از عطش فرمانروائی و تصاحب دارائی زمين سرچشمه گرفته است؟ آيا اين عقيده را 
 . کنم شبيه به اظھارات تو نبود اشتباه می! اما خير... کرد  برعکس کشيش پايسی يکبار سخنانی شبيه به ھمين اظھارات تو بيان می! آه خير    -
ھا ھيچ منظوری جز ھا و بازرس کنی يسوعی چرا تصور می: پرسم من از تو می: با وجود احتياط تو در ادامۀ کالم اين خود اطالع گرانبھائی بود     -
را تصديق نمی به ند؟ چ ان دست دست آوردن اموال ناپايدار ندار ن آن دارد و از کنی ممکن است در بي ه انسانيت را دوست ب فت شود ک رد يا کم يک ف

ھای او متالم شود؟ فرض کن از ميان کسانی که جز عطش تصاحب اموال مادی محرکی نداشته باشند تنھا يک فرد مانند بازرس کھنسال من يافت رنج
شر راد ب شود که او نيز از ريشۀ گياھان بيابان تغذيه نموده و برای نيل به آزادی و کمال مانند مجنونی عليه خودش مبارزه کرده باشد و تمام عمرش اف

جات ميليون را دوست داشته و ناگھان به حقيقت پی اچيز است و ن راد برده و دريافته باشد که لذت معنوی نيل به آزادی کامل تا چه اندازه ن ن از اف ھا ت
ن عاصی ستند و اي خود ني تفاده از آزادی  به اس اد يک بشر تا چه حد غيرممکن است زيرا آنان ھرگز قادر  رای ايج نيروی الزم ب ھای ضعيف ھرگز 

اھنگی و سازش بين بنای جاودان ندارند و ايده خواب ھم ه  بوده است ک م ن ن غازھای نفھ برای اي بزرگ  ن آليست  ا پس از درک اي ده است ت ی دي الملل
 آيا چنين امری باورنکردنی است؟ . تر بپيوندد حقيقت به عقب باز گردد و به اشخاص عاقل

 : آليوشا که تقريباً خشمگين شده بود چنين فرياد برآورد
ل     - شخاص عاق چه ا به  دد؟  به به چه کسی بپيون ان  د تری؟ آن چ راز و اسراری ندارن تند و ھي قل نيس ا راز آن... ھيچ روی عا که تنھ ه بل ھا اينست ک
 . تنھا سر او ھمين است. خدا ندارد بازرس تو نيز عقيده به. لوحی ھستند دينان ساده بی

بان. چه خوب حدس زدی؛ باالخره حقيقت را دريافتی! آه - خود را در بيا ۀ عمر  که ھم د او  رای مردی مانن ا ب ی آي آری تنھا سر او در ھمين است ول
با وضوح می فدای ايده ان  ان عمر خود ناگھ ه آل کرده و نتوانسته است خود را از عشق به ھمنوع رھائی بخشد اين رنجی اليم نيست؟ او در پاي د ک بين

به تنھا اندرزھای روح دھشت اقص و تمسخرآميز  ن موجودھای ن ناتوان و اي صيان  ن عا رای اي وجود انگيز و نيرومند ممکن است نظمی قابل تحمل ب
وده و آورد و پس از درک اين حقيقت در می بول نم لب را ق اگزير دروغ و تق د و ن عت کن ث، روح مرگ و نيستی متاب د از اوامر روح خبي که باي يابد 

د و دست سوی مرگ و نيستی سوق دھد تا اينکه حدس نزنند به کجا می افراد را با افسونگری به ا خوشی طی رون ترحم راه را ب ل  ان قاب ين نابيناي کم ا
اه. آل پيرمرد بوده است شود که در تمام مدت عمر ايده نام ھمان کسی گفته می ياد آور که اين دروغ نيز به کنند و به ست؟ و ھرگ بدبختی ني ن يک  يا اي آ

بود؟»  يافتن بر اموال مادی را دارد ميل تسلط«در رأس اين ارتشی که  د  سانحه نخواھ جاد يک  تنھا يک چنين عنصری قرار داشته باشد کافی برای اي
د توان نھاد و گفت تنھا وجود يک چنين مردی کافی است تا اينکه کليسای رم به رھبری او با ارتش بازرسان و يسوعی قدمی فراتر می ھای خود بتوان
ه: گويم من با صراحت می. مشی و مشعل خويش را بيابد سرانجام خط بيه ب رادی ش ند اف قرار دار بش  من يقين دارم از جمله کسانی که در رأس اين جن

ين کسی چه می. توان يافت ھا می ھای رم نيز از نوع آن آن کسی که وصف کردم وجود داشته است و حتی در ميان پاپ با ا ه  عون ک رد مل داند اين پيرم
شايد اصرار مطابق ذوق خود انسانيت را دوست دارد شايد به دی  راستی وجود خارجی داشته باشد و  ی از مدت مدي ق سازشی يک سازمان مخف طب

د باشد. بختی آنان وجود داشته است منظور تأمين نيک بختان به داشتن آن از ضعيفان و تيره داری راز و پنھان پيش برای نگاه ن باي من. بدون شبھه چني
ان ھا تا اين اندازه نسبت به آنان خصومت می ھا نيز رازی شبيه به ھمين راز دارند و به ھمين جھت است که کاتوليک يقين دارم فراماسون د و آن ورزن

ضمن. کنند و حال آنکه به عقيدۀ آنان بايد تنھا يک گله و يک شبان وجود داشته باشد دانند که فکر وحدت را متزلزل می منزلۀ رقيبانی می را به اما من 
 . ای را دارم که قادر به تحمل انتقاد نيست اکنون کافی است دفاع از عقيدۀ خود حال نويسنده

 : آليوشا ناگھان با تأثر شديدی چنين گفت
 ...تو به خدا ايمان نداری . شايد تو خودت ھم يک فراماسون باشی    -

 : در حالی که ديدگان خود را به زمين افکند چنين پرسيد. نگرد وی سپس مشاھده کرد که برادرش او را با قيافۀ تمسخرآميزی می
 يابد؟  شعر تو چگونه پايان می    -
تم آن را اين می     - ه خواس انم طور ب ازرس خاموش می: پايان رس اقی می شود و لحظه ب دانی ب رای او بسی ای در انتظار پاسخ زن ين سکوت ب د ا مان

 . دردناک است
به او می سخنان او گوش می او مشاھده کرده بود که زندانی به  د دھد و در عين حال با نگاه نافذ و ماليمی  به او پاسخی بدھ د  بدون آنکه بخواھ .نگرد 

شد لخ و دشوار با گر سخنان او ت ه آرامی نزديک پيرمرد می. پيرمرد مايل بود که زندانی به او چيزی بگويد حتی ا دانی ب ان زن ما ناگھ ان ا شود و لب
جاری می. افتد لرزه می پيرمرد به! بوسد اينست تنھا جواب او خون او را می بی وده و در عوض بر لبانش سخنانی  خودداری نم کن از ادای آن  شود لي
ه از می طرف در پيش می ب دانی روی آورده می رود، آن را ب ه زن د و ب د کن رد «: گوي از نگ رو و ديگر ب ز... ب ھر! ھرگ اريکی ش دانی غرق در ت زن
 . گردد شود و ناپديد می می
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 پيرمرد چطور؟     -
 . ماند سوزاند ليکن ھمچنان در عقيدۀ خود پايدار می بوسۀ زندانی قلب او را می    -

 : آليوشا با نوميدی شديدی پرسيد
 عقيده ھستی؟ آيا تو ھم با او ھم    -

 : و چنين گفت  خنده افتاد ايوان به
ه است. ھا مھمل بود ھمۀ اين! آليوشا     - ن. اين يک شعر مبھم دانشجوی نفھمی است که در تمام عمر خود دو خط شعر نگفت به اي دازه  ين ان ا ا چرا ت

ا فکر می موضوع اھميت می من از ھمين دھی؟ آي نزد يسوعی کنی  ا  کار مسيح را اصالح می ج ه  ه کسانی ک که ب ا اين م ھا خواھم رفت ي د خواھ کنن
دگی را! پيوست؟ آه خدای من جام زن را پس از آن  سی سالگی برسم زي ه سن  م کافيست من ب تو گفت ه  چه ب اين مسائل به من چه ارتباطی دارد؟ چنان

 ... خواھم شکست 
 : آليوشا با غم شديدی پرسيد

نه خواھی توانست برگ     - کرد؟ چگو ندگی خواھی  ه ز و چگون ھای لطيف و مرطوب، قبرھای زيبا، آسمان آبی، زن محبوب را چه خواھی کرد؟ ت
 ھا را دوست بداری آيا ممکن است در يک چنين جھنمی با قلب و مغز بتوان زندگی کرد؟  آن

 ...سپاری  دست نيستی می توانی وجودشان را تحمل کنی خود را به روی به آنان ملحق شوی يا اينکه چون نمی آری تو می
 : ايوان با لبخند سردی گفت

 . باشد چيز می تحمل ھمه نيروئی است که قادر به    -
 چه نيروئی؟     -
 ! ھا نيروی رذالت و پستی ويژۀ کارامازوف! ھا نيروی کارامازوف    -
 شدن در اقيانوس فساد و ھوسرانی و کشتن روح؟  يعنی غرق    -
 ... اما ممکن است من تا سن سی سالگی نجات يابم و بعداً ! شايد    -
 . چگونه رھائی خواھی يافت؟ به چه وسيله؟ با اين افکار تو محال است    -
 ! ھا چنانچه گفتم به سبک کارامازوف    -
 طور نيست؟ آيا اين. چيز مجاز است ؟ ھمه»چيز مباح است ھمه«يعنی     -

 : و ناگھان رنگ خود را باخت و با لبخند تلخی چنين گفت. ايوان جبين در ھم کشيد
اده! آه     - ا نھايت س تری ب بان آورده و ديمي به ز د می تو سخنی را که بارھا ميوسوف  کرده است تأيي م. کنی؟ آری لوحی آن را تکرار  و ھ ه ت حاال ک

 . بد نيست» ميتنگا«گذشته از اين فرمول . گيرم من سخنم را پس نمی» چيز مجاز است ھمه«گوئی  می
 : آرامی او را نگريستن گرفت و ايوان ناگھان با حرارت خاصی چنين گفت آليوشا به

من کم در جھان يک دوست خواھم داشت و آنھم تو ھستی اينک می جا دست کردم پس از رفتن از اين تصور می! برادر     - رای  يز ب و ن بينم در قلب ت
 کنی؟ آری؟  بنابراين تو نيز مرا طرد می. را تأييد کنم» چيز مجاز است ھمه«ای جز آن ندارم که اصل  جائی وجود ندارد و بنابراين چاره

 . آرامی لبانش را بوسيد به او نزديک شد و به. آليوشا از جای برخاست
 : ايوان با شور و شعف ھر چه تمامتر ناگھان چنين فرياد بر آورد

می. برخيز تا برويم! آليوشا. در ھر صورت از تو متشکرم. ای تو اين حرکت را از شعر من دزديده! اين يک تقليد ادبی بود     - ع آنست خيال  کنم موق
 .  که ھم تو و ھم من حرکت کنيم

 : ھا توقف کردند و ايوان با لحنی جدی گفت درنگ بر روی پله آنان خارج شدند ليکن بی
درت را به داشتن برگ اگر من ھنوز ھم قادر به دوست! گوش کن آليوشا     - ين ق و ا خواھم آورد ھای بھاری باشم تنھا در پرتو يادآوری ت برای. دست 

 . کلی از دست ندھم ای وجود داری تا اينکه ميل به زندگی را به من کافی است بدانم تو در نقطه
و راه راست را می خواھی آن را به آيا اين اظھار برای تو کافی است؟ اگر می ون ت ذير و اکن چپ را عنوان اعتراف عشق بپ تصور. گيری و من راه 

افی است. کنم تا اينجا کافی باشد می ه! آری ک نی ب نروم  يع ردا  ه ف م ک می(فرض آنھ روم گو اينکه تصور  يم) کنم ب ات کرد ما يکديگر را مالق اه  ھرگ
يدوارم. کنم در اين خصوص از تو جداً تمنا می. ای از اين مباحث به ميان آيد خواھم کلمه نمی چيزی بشنوم و ام تری  مخصوصاً ميل ندارم دربارۀ ديمي

 . ھرگز در اين خصوص شروع به صحبت نکنی
 : ناگھان با لحن خشمگينی به سخنان خود چنين اضافه کرد

دھم ھنگامی که مقارن سن سی نوبۀ خود به تو قول می آيا چنين نيست؟ و من به. پايان رسيده است چيز به چيز گفته شده و ھمه در اين خصوص ھمه     -
ھم»  جام را به زمين اندازم«سالگی خواستم  تو خوا ه  م باشم خود را ب کا ھ کرد و اگر در آمري در ھر کجا که باشی يکبار ديگر با تو صحبت خواھم 

 . ديدن تو خواھم آمد تا ببينم در اين مدت بر تو چه گذشته است مخصوصاً به. در اين خصوص اطمينان داشته باش. رسانيد
م. کنم اين قول يک قول جدی باشد خيال می کديگر خداحافظی کني ا ي سال ب ا ده  زد . شايد ما برای مدت ھفت ي ون ن که در حال»  پاترسرافيکوس«اکن

ته ھرگاه او بدون حضور تو زندگی را به. احتضار است برو اه داش را نگ يد ممکن است از اينکه من ت قده درود گو بدل بگيرد ام ع بار! خداحافظ. ای 
 ! اکنون برو. ديگر مرا در آغوش بگير

دا شدند ين خداحافظی. ايوان ناگھان به آليوشا پشت کرد و بدون آنکه برگردد دور شد و حال آنکه اين دو برادر شب پيش طور ديگری از يکديگر ج ا
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ای ايستاد و با چشم برادرش را تعقيب نمود و لحظه. کلی منکوب شده بود عبور کرد عجيب ھمچون تيری از مغز آليوشا که در آن لحظه از فرط غم به
 . ھرگز او را به اين وضع نديده بود  .خورد و از پشت مثل آنست که شانۀ راستش از شانۀ چپ بلندتر است ناگھان مشاھده کرد که ايوان تلوتلو می

رد. غروب آفتاب آغاز شده بود. عقب بازگشت و شتابان راه صومعه را پيش گرفت اما ناگھان آليوشا نيز به فکری. ناگھان در خود وحشتی احساس ک
دن گرفت و درخت. نمود کرد ولی چگونگی آن را احساس نمی ذھنش را ناراحت می باد وزي اله به مانند ديشب  صنوبر صد س تأثرانگيزی ھای  وضع 

ه را از«: از خودش پرسيد. دويد تقريباً می. در اين ھنگام بود که آليوشا داخل بيشۀ کوچک صومعه شد. صدا در آمد به ن کلم وان اي پاترسرافيکوس؟ اي
وان نگون دايا! بخت کجا برای پير يافته است؟ ای اي يد؟ خ ترا خواھم د گر  ار دي يا ب ين صومعه است! آ يز پاترسرافيکوس است. ا رای. او ن را ب او م

 » .ھميشه نجات خواھد داد
 : بعداً چندين بار با تعجب از خود پرسيد

د و چگونه پس از ترک ايوان او کامالً ديمتری را در طاق نسيان نھاد؟ با اينکه بامداد ھمان روز با خود عھد کرده بود به ھر قيمت که ھست او را بياب
 .رھا نکند حتی اگر آن شب موفق به بازگشت به صومعه نشود

 فئودور داستايوفسکی، برادران کارامازوف، فصل پنجم، برگردان مشفق ھدايتی
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 ی اول صفحه

 تمام
 

 
 

ام می. ھزارتو تمام شد د روزی تم االخره باي انش نيست. شد؛ امروز ھمان روز است ب ل پاي ين دلي ه ا يده. البت به سرانجام نرس يز  ا ن ه ھزارتوھ اند ک
ل از. ھای پھناور رسيده است ای نيست و کارمان به دشت گشته ايم و ديگر گم بشارت دھيم طومار ھر چه ھزارتوست در دنيا را پيچيده ان قب ھزارتوئي

د آغاز می يرون ره بيابن ه ب و يک. دانستند تا ابد سرگردان پيچ و خم ھزارتوھا خواھند ماند، ولی باز نوشتند بلکه ب اھی ھزارت ن آگ يل ھمي به دل ايد  ش
 .گويی است قصه. تراژدی است، حکايت يک تراژدی است

 
مردم آمدند گوش. سی ھزارتو نقالی کرديم. ھا دانم ھا، می دانم ھا، نمی ی انديشه ھای معروف، قصه ی ھمان سرگشتی قصه. در ھزارتو قصه زياد گفتيم

جماعتی که. ديگران به کنار، خودمان جماعتی شده بوديم. نوشتند نوشتيم و می گفتند، می گفتيم و می کار و بارمان سکه بود، می. کردند، کم ھم نيامدند
ل. ولی باز جماعتی بودند. جماعتی که چند ده نفرشان يکديگر را ديده بودند و باقی حتی ارتباطی با ھم نداشتند. فقط روی کاغذ بود ه حداق جماعتی ک

 .خالصه خوب بوديم، نه فقط در ظاھر. دانستند ھزارتوھايی وجود دارد می
 

ساده و صريح. ظاھر ھميشه پرده بر باطن است د ظاھر آن باشد،  م مانن و ھ ه. تالش بر آن بود باطن ھزارت و بيش از ھم رين پختگی ھزارت چيز تم
ه. خواستيم جمعی باشيم بدون درگيری و جدايی و جدل و گمانم توانستيم. برای ھزارتوئيان بود ه ما يک مجل رديم، يک تجرب اده ی آرام منتشر ک ی س
م می به خودمان افتخار می. ی شيرين داشتيم، يک خاطره از ھ يم، ب م دوام آورد اوريم کنيم که دو سال و ني تيم دوام بي و از سر. توانس شدن ھزارت ام  تم

 .ناچاری نبود، يک تصميم بود
 

م. پايان ھزارتو تصميم شخص من است اتم ھ تند و دفاعي م نيس رای بحث نيست. داليلش ک ی ب ن نيست، دليل ھم جای بحث اي ا  ام خالصه. اينج ی تم
بعد از دو سال. ی مسير چنان مقصودی در کار نبود؛ ايمان به مسير، انگيزه برای ادامه شود از دست دادن ايمان، نه ايمان به ھدف که آن ھا می حرف

 .گذاريم، تا چه پيش آيد از ھزارتو می. شان پنھان شويم ھا ارزش خانه شدن ندارند که در گرمی و نيم شايد ترک ھزارتو سخت باشد، ولی خاطره

ميرزا پيکوفسکی
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 پايان ھزارتو
 

 
 

د چون. در پايان ھزارتو طنزی تلخ النه دارد مثل اينکه مثال خود من اگر بگويم ھمراه ھزارتو نبوده ام طنز تلخ ديگری باشد يان می ياب و پا زار ت ھ
که ھزار  ھزارتوی واقعی  ھزار توی مجازی است و با آن ھمراه نبوده ام شايد برای ھمين که در پيچ و واپيچ گيرم  ھد يافت  ه و نخوا که پايان نيافت

ه  آنھم در درون و برون و بس پر تو تر و با اينکه ميگويند ھزارتوست  توی ما انگار ھميشگی باشد ی در روايت است ک ھم بيشتر  ول و  از صد ت
 !است

 
ر سنگ ب به جبر  ھزار توی من داد است در ھزارتوی کاخی با فرشته ای که با چشم بند توری تظاھر به کوری ميکند و ترازويی در دست دارد که 

د و. تا اصل ناترازی و بيدادگری باشد  ديواره ای تراز شده کرده اي جانھا و مالھا و آبروھا و ھر آنچه شما پس از آنکه عمری خود را انسان فرض 
 .از آن خود ميدانيد به چرخش قلمی بستاند و از اشتباه بدرتان آورد و پدرتان درآورد

 
بر پوست پس از صد و خرده ای  شته  کای خود دا ی را مت عدل عل ه  اگر گذرتان به اين گوشه نيفتاده تا صابون نتيجه عدل مظفر را که البد در عقب
سيگار قال  ا ا خود و تمام اقشار زيرين آن حس کنيد حتم دارم در گوشه ديگری از اين خوان يغما گرفتار بوده ايد و يا اگر نه به شيشه و دوا و الکل ي

م در  و چايی جبر جغرافيايی خود را مرھم می فرموده ايد ته دائ ال خس ل دوب شاھدش ھم در جيب ھمين ميرزای خودمان است که مھر و خشمش مث
 .کار بود تا شماره ای به زحمت به در آيد و به غفلت خوانده شود 

 
م خودم گفت ا  دم ب يگاری ميگيران ند و ضمن آنکه س به ميک دگی را تجر انده و زن در نوشته ھای اخير اين رفيق ناديده ديدم که کشتی به ساحل امن رس
ن می لعل گون در ساغری چني د و چه خوشگوار است  چنين باشد که ھزارتو پايان يابد ، ھزارتوی واقعی که پايان يافت مجازيش ھم پايان می ياب

 ...ياد ما در ھزارتو ماندگان . شفاف يادگويان 

ويس آبادی. م
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 !سالم آقای پيکوفسکی
 

 
 

 خوب ھستيد؟ آب و ھوای آن طرف دنيا چه طور است؟
 

ه ه يک ھم: " يادتان ھست کی بود آن ايميل کذا را برايم فرستادی ک ی است ب ه دعوت ن نام ابقه اي ه س ا ب ه بن تی ک ه نوشت اينترن دان دور و ن ه چن ای ن
ه.... نام گرفته است » ھزارتو«چندان مشھور،  أت تحريري و شويد از شما داريم دعوت می کنيم عضو ھي و«.... ی ھزارت گاری» ھزارت در اصل ياد

شماره کرديم و می است از دوران دانشجويی که آن موقع چھار نفر جمع شده بوديم و چاپش می د صداقت." ای دو لایر فروختيمش به قيمت  ه حمي ؟ ک
 تو را معرفی کرده که اين جا ھم بيايی زرت و پرت کنی؟

 
ر. چرخد ای و سيب ھم تا پايين بيايد باز ھم می و تو بيشتر چرخيده  ام حاال توی اين حدود سه سال جھان چرخيده و من چرخيده د نف با چن يادت ھست 

د می. شروع کرديم؟ فکر کنم ھفده نفر ه آن ليست رفت و آم ين ليست ب ه ھی از ا د حاال چند نفريم؟ ھفتاد و سه نفر عضو و ھمکار ک ن. کنن دی اي دي
کی می آيند جايی باز می ھا يواشکی می ھا چه قدر يواشکی بودند؟ آدم آمدن و رفتن م  جا کنند برای خودشان بعد بدون اينکه بفھمي وم نيست ک د معل رون

 .جای ديگر برای خودشان باز کنند
 

گه. خورند وقتی بند شدند خيلی به درد خاصی نمی. شوند اند بند نمی ھا ھمينجوری اصالً آدم کی دي توی ي د. ھی بايد از توی يکی بروند  که م م  االن ھ
 .آيند گردند و بيرون می کنند و می روند توی سر ھرمس ما و باال و پايين می شده ھمه می

 
سال ديگر آمدند و می چقدر آدم می. کشيدی کنم چه قدر خوب بود اگر نمی خواھی کرکره را بکشی پايين و من فکر می گفته بودی می رفتند و شايد دو 

ن ھزارتو 300نفر ھم نمانده بود و مثالً  70نه ده سال ديگر مثالً کسی از ھمين  وی اي طرف می   نفر آدم ديگر ت ن طرف و آن  دند اي م فکر می. ش کن
خ د و توبي بار تھدي ار  مثالً اگر االن قرار نبود اين شماره نسبتاً آخر باشد آن پانزده شانزده نفری که ملتزمين به نوشتن اين شماره بودند بعد از سه چھ

نوشت و ھرمس و نگين و سپينود و پورج و سرزمين رويايی و تو و مثالً اگر استامينوفن می. ھای قشنگ بنويسند توانستند نوشته و تجاوز چه قدر می
ورج چی بعد با خودمان فکر می. اميد ميالنی و کالغ سياه و امين عنکبوت و احتماالً چند نفر ديگر الً کرديم مثالً آقای پ يا مث تر است؟  اش از کی کم

ابی نمی يه؟ ھمين آقای فرشيد استامينوفن چرا مثالً يک کت الً بق ا مث د؟ ي م کن الينجر را ک ه روی س نی می نويسد ک ا را آرشيوشان را بخوا در ھ نی چق بي
 .شات و آقای مارانا بود ترين بين آقای النگ اند، که اگر بنويسند احتماالً دعوای پرفروش بزرگ شده

 
مثالً قرار بود. آيد چی قرار بد باشد ای ديگر يادت نمی خواستی بنويسی و بس که توی اين توھا باال و پايين کرده بينی يک چيزھای ديگری می بعد می

ته. رود آيد و کجا می ھا از کجا می گانه رنگ بنويسی اين توھای توی الست و سه ی را گرف ده طالي ه اي خواھی بگويی ای و می بعد با خودت بگويی ک
 .اين را که قبالً آقای عليبی جور ديگری گفته و خيلی بھتر! ھزارتو برای ما مثالً ھمان جزيره بوده و بعد يادت بيايد که زرشک

 
ن تو چقدر دوباره و ده باره و صد باره خوانده. ھايت را ھزارتو پر کرده بعد يادت بيايد چه قدر تنھايی ه شماره ای اي ين ھم روی يک.  را ھای ا د ب بع

ھای با بھترين. ھا از بين بروند افتی و يادت باشد و از يادت نرفته باشد که ھيچ وقت قرار نيست اين تنھايی ھايت بی گوشه ديگر اين دنيا ياد بيه تنھايی
 .ات شود زندگی عالم ھم پرشان کنی باز دوباره سوراخ می

 
 !نکن! خواھد به ميرزا بگويی نکن برادر من بعد البد دوباره دلت می

حسين واقف محمد
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 ناکجا
 

 
 

 ھميشه جايی ھست براِی نوشتن،
 جايی براِی بودن،

 .جايی براِی وانمودِن خويش
 گاه جايی نيست براِی ماندن، اما ھيچ

 دواندن، جايی براِی ريشه
 .بند ساختِن خويش جايی براِی پای

 ھميشه جايی ھست براِی ابراِز وجود،
 جايی براِی خودنمايی،

 .افکندِن خويش جايی براِی برون
 گاه جايی نيست براِی ابراِم وجود، اما ھيچ

 جايی براِی قرار يافتن،
 .گزيدِن خويش جايی براِی سکونت
 ھميشه جايی ھست،
 درست از اين رو

 گاھی نيست؛ گاه جای که ھيچ
 جايی براِی ايستادن،

 .براِی ايستادگی
 ھميشه جايی ھست

 .و ھميشه جدايی ھست
 اند که ھر شروع را پايانی ست، گفته

 .را فراموش کنند» پايان«تا حقيقِت 
 ھر پايان آغاِز فراموشی ست،

 .آغاِز سکوت
 ھمھمه يعنی وجود،

 .يعنی ھستی
 سکوت اما آغاِز عدم،

 .آغاِز نيستی است
 ھميشه جايی ھست براِی وجود يافتن،

 جايی براِی تولد،
 .جايی براِی آغاز

 شدن، گاه جايی نيست براِی نيست اما ھيچ
 جايی براِی مرگ،
 .جايی براِی پايان

 .ِی شوِم تولد و مرگ را نھايتی نيست اين چرخه
 :اما برگزيدِن يکی از اين دو، تمناِی جاودانگی ست

 ھستِی ابدی،
 .نيستِی ابدی

 گزينند ابديِت منفی را بدبينان برمی
 .بينان و ابديِت مثبت را خوش

 نيستِی جاودانه خواسِت بدبينان است

مخلوق
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 .بينان و ھستِی جاودانه آرزوِی خوش
 ھميشه جايی ھست براِی ھستی يا نيستی،

 جايی براِی بود يا نبود،
 .جايی براِی حضور يا غيبت

 گاه جايی نيست براِی جاودانگی، اما ھيچ
 جايی براِی ابديت،
 .جايی براِی ھميشه

 ای کاش
 پايان را

 !پايانی بود
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 اينو نگا
 

 
 

ود د ب رد خوب خواھ رو برگ بی ب انش خوب باشد  ه پاي ھر چيزی ک ی دارد و  ان خوب ين ترتيب. از من و شکسپير قبول کنيد ھر چيز خوبی پاي ه ا ب
 .ھزارتو می توانست خوب باشد

 
پسر. می رود کنار پنجره. را فراھم می کند که ناگھان از پشت ميزش بلند می شود" ابله"حاال خيال کنيد رييس سايت دارد مقدمات انتشار شماره ی 

ار ند از درخت چن می ک ه دارد سعی  د ک می بين ی را  ه ی روبروي سندروم داونی خان اله ی  د  شانزده ھفده س وت بچين بی. ت يد مطل ی درنگ می آ ب
 :مينويسد در اين مايه ھا

 
ه آنجه. االن که ساعت چھار صبح است احساس می کنم ديگر نمی توانم ادامه بدھم. درود بر ھزارتوييان" جای توجه ب ار ب ه درخت چن در دنيايی ک

 ..."آدم با ھمه ی وجودش از او ميخواھد به قوانين سفت و سخت درختانه اش پای بند است 
 

يک صندلی می گذارد زير. بند ھوله ی حمامش را بر می دارد و مثل کروات آويزان می کند به گردنش . و حتی نمی تواند جمله اش را به پيان ببرد
 ...پايش و آن قسمت از بند که قابليت حرکت دارد را گره ميزد به ميله ی بارفيکس

 
د. برايش مسيج می فرستيم . می مانيم" ابله"و ما بدون آنکه بفھميم چه اتفاقی افتاده در انتظار منتشر شدن شماره ی  ن ميزنن د تلف .آنھا که نزديک ترن
ادی. سراغش را از اين و آن می گيرند و کم کم می فھمند چه اتفاقی افتاده دار زي تان ضمن مصرف مق مھدی جامی در يک پست وبالگی در سيبس

رد ه. احساسات از داليل ناکامی رسانه ای سايتی مثل ھزارتو می گويد و نوشته اش را با يک بيت شعر از خواجه شيراز به پايان می ب ان ک ال ھم مث
سال مستاصل ظاھرا" سوته دالن"فخری خوروش خطاب به جمشيد مشايخی در  نه  مرد ميا ای  وی پ می گويد و کتاب حافظ اش را پرت می کند جل

تاد. نوشته ی ماھی بود"يکی ھم برای آن مطلب کامنت می گذارد و می نويسد . عاشق د اس م سر بزني ه من زوم شرکت در. ب اره ی ل يک مطلب درب
 "انتخابات نوشتم که خوشحال می شم نظر شما رو دربارش بدونم

 
ه صفحه. اما اين يکی ھم خيلی بد نيست. اينطور شايد پايان بھتری می شد م ک دست کم بھتر از آن است که روزی وقتی ھزارتو را باز می کنيم ببيني

ه) مثال(چون رييس ترجيح داده با پولش برود گوام شربت آناناس. ای موجود نيست ايی ک به دخترھ ا را  بخورد و پوکر بازی کند و آخر بازی پول ھ
 .باز بگرداند) ھمراه با الکل البته(از بقيه خوشگلتر به نظر می رسند از طريق ميھمان کردنشان به يک گيالس شربت آناناس

 
ا، نقطه.نويسندگان، خوانندگان، لينک دھندگان. می توانست طوری باشد که ھمه خسته شوند. يا می توانست از آن ھم بدتر باشد ا، ويرگول ھ مه ھ کل

 .رضا شکراللھی و ھمه و ھمه. ويرگول ھا، فاصله ھا ، نيم فلصله ھا
 

يا.بدون آنکه تکانی اساسی به ما بدھد". متوسط"يک جورھايی که می شود اسمش را گذاشت . حاال ھزارتو به پايان رسيده مثل وقت ھايی که مستی 
ند ان بدھ ده پاي يک.نشئگی دارد به پايان می رسد و آدمھا سعی می کنند با کشيدن يک سيگار ديگر، به بحثی که با شور و شوق نسبتا زيادی آغاز ش

ا صحبت طرف. بالشت پيدا می کنند می گذارندد زير سرشان و دراز می کشند کف اتاق د ت د و منتظر فرصت می مانن تلويزيون را روشن می کنن
" اينو نگا"کنند و تقريبا داد بزنند   مقابل دچار وقفه شود تا صدای تلويزيون را بلند
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 مازاد زندگی
 

 
 

رای آخرين شماره اره ب يديم و درب دان انديش ن شماره ب ن موضوع در اولي وان اولي ه عن ه ب م ک اره موضوعی دوست دارم بنويس و، درب اش ی ھزارت
ارش ھا ھر بار به نوعی ذھنم را درگير کرده و ھربار به گونه ی اين سال موضوعی که ھمه. ی وجودی ھزارتو فلسفهنوشتيم؛  ھاده و از کن يی کنار ن
 . ام گذشته

ه سراسر خاطره -گيری و انتشار ھزارتو در اين مدت ھمراھی و ھمکاری نزديک و کامال پيگير در شکل الش، پافشاری و زحمات سردبير، ک ی ت
ا"کند که  اين عبارت شيلينگ را برايم تداعی می -ی ھزارتو است  مديرمسئول و صاحب امتياِز تنھا و ھمه کاره که ب آغاز ھمانا نفی آن چيزی است 

 . کرد و حتا بعدھا غليان می 82چرا که در نھايت ھزارتو آن ھزارتويی نشد که ايده آن در بھمن ماه " آغازد آن می
ی سياسی براِی ھيچ ايده، آرمان، مکتب و ايسمی ھم منتشر مبازه/ يی سياسی، اجتماعی و فرھنگی، حتا ادبی و علمی نبود، در دفاع از  ھزارتو مجله

د نمی البی از قالب.ش چ ق و در ھي ه می ھزارت ايی ک وان ازآن ھ د و کپی ت ا تقلي رد، نمی ھ رداری ک اب ب ه و آفت ه ،کارنام روز، آدين ون، ام د؛ ارغن ...گنجي
شوند، بدل شود ھايی که به خاطر ترجمه، تحليل و مقاله و يا تبليغات و مبارزه منتشر می خواست به شکل و شمايل مجله توانست و يا نمی ھزارتو نمی
البی و وارفتگی مطالعات فرھنگی پست شکلی، بی و بيشتر بی ايش می ق ه نم و حرف. گذاشت مدرن را ب ا ، ديالوگ ھزارت ا، نجواھ ا و گفتگوھای ھ ھ

ود ھدفی که در اساسنامه مجله ھزارتو نيز آورده شده بود و از متن.تنھايی ما چند نفر بود ه:" ھا و موضوعات ھزارتو کامال مشھود ب و حلق ای ھزارت
رار است عرصه ده و ق ته ش ات و فرھنگ بس ندان ادبي دگاه است که توسط عالقم شد  ی اختالط دي قاطع با حتی مت افر و  ف، متن ی(ھای مختل ا) ول تنھ

دی پيش". ی سياست است مان وارد نشدن به حوزه شرط پيش ره کلي ودن، گ شرط وارد نشدن در سياست و شيفته و عالقمند صرف ادبيات و فرھنگ ب
کند که اساسا خط فکری، حرکتی  را، بر مال میفرھنگ بودن سياستی وجودی ھزارتو را و يا به تعبيری ديگر وضعيت  در تحليل و واکاوی فلسفه

الوده.چنينی است ھا و مجالت اين ھا، سايت شناختی بسياری از وبالگ و ھستی د، ش چرا که، برای تحليل فلسفه وجودی ھزارتو آنچه الزم است واکاوي
ديو می)شود آپلود می(ی ايدئولوژيی است که در حال بارگذاری است مايه و بن ن ب که آل انطور  د ،ھم ا اگر:" گوي دئولوژی غالب چيست؟ ي روزه اي ام
ی طور می اين اره، سکسواليته آزاد و چيزھاي ات دوب الگ، انتخاب ول، شغل، وب پسنديد، باور مسلم در کشورھای ما کدام است؟ بازار آزاد، فناوری، پ

د ھا و زبان فقط بدن: توان تنھا در يک جمله خالصه کرد کنم تمام اينھا را می ولی من فکر می. دست وجود دارند ازاين ه اصل. ھا وجود دارن ن جمل اي
رايش جاری معاصر است يا گ رايش را ماترياليسم دموکراتيک می.موضوعه اعتقاد  ين گ ذارم من اسم ا ديو، (» .گ دن«ب ا، حقيقت ھا، زبان ب ا ھ ،»ھ

 ) محمدی، سايت رخداد ترجمه مجتبی گل
ه کرده سامانه تان فارسی رخن ه اکثريت وبالگس قط در ھزارتو بلکه ب نه ف ه  ستياليی ک سلطه و ا ترل ،  يفتگی ی نوين کن ا اختگی سياسی و ش است ب

ه و اخته...فرھنگی در کنار حذف زوائد و حواشی ھويتی، سياسی و اجتماعی در قالب وبالگ، سايت و مجل ا س رم خاصی را مھي ساختار، قالب و ف
يدا می است که در آن صرفا آن به منصه حضور می چه که جريان پ د و  ای شخصی کن سری خاطرات و نجواھ د، چيزی نيست جز يک  آنچه. رس

يای. کران محدوديتی است، برای نوشتن و نمايش بی ھويت و بی کران، بی است، فضای باز، بی ساختار مذکور برای ما تدارک ديده در حالی که در دن
اھی مفت و بی تان واقع برای تصاحب ھر فضايی با ھزاران مشکل و محدوديت مواجھيم، چگونه و چرا فضای نامتن ای مجازی و وبالگس انوِن دني ق

بی کشيش، بی خدا، بی شود؟ اين بھشت موعود، بی ايجاد می داعی  قانون و  ا می گر ماتريکسی بی اخالق، ت ه، از کج ود کران ه آپل ی ک امانه کنترل د؟ س آي
سوری و آخرين دست می ار، سرکوب، خودسان ات پست شود برای تحقق انک ن الھي اش: "مدرن پخت مبلغي اش و اعتراف". کشيش خود ب ير خود ب گ

ذار به اشتراک بگ زرگ  گری ب بر دي سمتی از آن را در برا ا ق خود را ي ھويت مجازی.وبالگی يا سايتی ايجاد کن و اعتراف کن، خلوت خصوصی 
انی را و خودت را بشناس/ی سقراطی ی حکيمانه اجرا کن ايده. ی خودت، تخيلت داشته باش با اسم و متعلقات مستعاربنويس، درباره سانسورچی.يون

رده چه ھستی، آن بايد آن"چرا که . و به جمعيتی که در تو پنھان شده مھلت ھويتيابی بده.کودک دورنت را به سخن درآر.خود باش ه ای، آن چه ک چه ب
نی و آن چه فکر نمی شود، به آن چه پنھان می کنی و آن چه پنھان می ای، آن چه از ياد برده آوری و آن ياد می به آن فکر نمی چه فکر می ک ه  نی ک ی ک کن

 . شود مگر در حضور تکنيک اخذ اعتراف و اين ھمه محقق نمی" ھمه را بگويی
درت اظھار ی گوينده منطبق است بر سوژه اساسا اعتراف آيينی گفتمانی است که در آن سوژه ط ق ه در رواب نی است ک ن آيي ار؛ ھمچني ی بيان و اظھ

ه اعتراف را ی ھم شود، زيرا اعتراف انجام نمی گيرد، مگر در حضور دست کم بالقوه می که مرجعی است ک ه صرفاً مخاطب نيست، بل صحبتی ک
له می کند آن را ارزيابی می طلب می کند، آن را تحميل می شتی دادن مداخ ی کند و برای قضاوت کردن، تنبيه کردن، بخشيدن، تسلی دادن و آ کند؛آيين

د می که در آن صرِف اظھارکردن، مستقل از نتايج بيرونی نده تولي ه می اش، تغييراتی درونی را نزد اظھار کن کرده او را تبرئ ار  د؛ اظھ ھا کن د، ر کن
 . دھد کند و به او وعده رستگاری می دارد، آزادش می اش بر می کند بار گناھان را از دوش کند، تطھير می می

ن حال،استدالل ای شده است و شکل خوش تغييرات قابل مالحظه اساسا امروزه اعتراف، دست با اي ه است  نوع بسياری يافت ھايی که به خود گرفته، ت
ق اصلی فوکو در تاريخ جنسيت و آخرين سال ا از طري ات وضع شد ت ر حي ھای عمرش اين بود که جنسيت به عنوان ابزار گسترش قدرت مشرف ب

د انتشار جنسيت سيطره بدن و روح گسترش بخش ترين حرکات  تا کوچک ات  بر حي درت مشرف  ژه. ی ق وژی وي اد تکنول ق ايج ار از طري ن ک ای اي

مھدی انصاری
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 . صورت گرفت که عبارت بود از اعترافات فرد به شکل خود انديشی و يا در قالب کالم
در آن دوره اعتراف برای يادآوری و بازگوئی. ھای تفتيش عقايد قرون وسطی داشت ه اين رويکرد متفاوت به مقوله جنسيت، ريشه در عملکرد دادگا

يار رواج داشت ای تمرين روحی و ابزار سلطه در صومعه آلود نزد متوليان کليسا و گونه رفتار و گفتار گناه اعتراف بيشتر حول و. ھا و کليساھا بس
ال و انگيزش وش امي ود ح ی ب ای جنس ام. ھ االت و اوھ د روی خي تا تأکي ن راس د و در اي ج ش ان راي رفتن از مؤمن تراف گ دھم اع رن ھف د از ق بع

وانين و. صورت مدرن درآمد آلود، ھمين امر در حوزه قانون به انگيز بود و نه رفتار گنه وسوسه بات، ق کانون مناس رن ھجدھم ازدواج در  در پايان ق
ت قرار گرف ظارت  بت و ن ندگی زناشوئی در معرض مراق سی در ز بط جن ه. ھنجارھای حاکم در خصوص امور جنسی وارد شد و روا ه ب طوری ک

زد مراجع حقوقی و ه ن د ک مواردی بودن عدم انجام تعھدات زناشوئی، زنای محصنه، ناتوانی جنسی و ديگر امور جنسی در حوزه روابط زناشوئی، 
شوئی. در ضمن با ايجاد قوانين شرعی و عرفی، ميان روابط مشروع و نامشروع تمييز قائل شد. دار قابل طرح و بررسی بودند صالحيت روابط زنا

ی و غيرطبيعی شوئی، انحراف ط زنا مرو رواب بيشتر از ھر رابطه ديگری تحت نظارت و مراقبت دائمی قرار گرفت و ھر رفتار و ميلی خارج از قل
بود شد و به ھمين دليل قوانين کيفری شامل آن می قلمداد می ار  ا بيم خذ. شد، معاينه مستلزم تماس، نزديکی و صميميت ب ق و ا در ضمن مراقبت دقي
ود اعتراف به ذت ب نوزدھم بدين.  صورتی نو ، از پيرامون جزئيات زندگی خصوصی، برای بيمار توأم با ل رن  ه از ق وژی اخذ اعتراف ک سو تکنول

امی حوزه. گسترش يافته است و در تم ه فوک ه گفت ط عشقی و ديگر بنا ب ط زناشوئی و رواب رورش، رواب ا، اعم از قضائی، پزشکی، آموزش و پ ھ
ذت صورت می. جزئيات زندگی روزمره حضوری فراگير دارد التی از درد و ل ه در ح ی ک ه  اعتراف يرد، انسان غربی را ب ی اعترافگ ده حيوان کنن

خود می اعتراف.تبديل کرده است  ذ اعتراف کننده در پی خواست حقيقت پيرامون خود، ترغيب به بيان مطالبی در مورد  لوژی اخ ط تکنو ه فق شود ک
کنند حقيقت پنھان پررمز و راز جنسی چون گمان می. بخش است گيرنده امری لذت کننده و ھم اعتراف اين امر ھم برای اعتراف. آيد از عھده آن برمی
ين ھر چند که اين. آيد صورت موضوع دانش درمی بنابراين فرد ھم برای خودش و ھم برای ديگران به. اند را کشف کرده ان ا ه آدمي ات ب ه اعتراف گون

کشيش، روانکاو، طبيب، مددکار اجتماعی و متخصصين(کند که آنان اجازه سخن گفتن دارند، اما در عين حال به متخصصين  احساس را تزريق می
فوکو کوشيد تا نشان دھد، دھانی که به اعتراف گشوده.ھا بپردازند ھا به بررسی مشروعيت گفتمان دھند که آن اين اجازه و قدرت را می) امور جنايی

ان و.بخش نيست، بلکه کامالً برعکس ابزاری برای تحکيم سلطه است شود نه تنھا رھايی می عا دارد زب خود او اد ه  رد ک يد فراموش ک با اين ھمه نبا
 . تواند باشد و ابزار برای مبارزه و مقاومت در برابر سلطه نيز می" مکان"سخن مھمترين 
ه بی" زندگی خصوصی من"ی بيستم مولف گمنام کتاب  در پايان سده ه نوعی بی شک دست ک دگی کم در ظاھر ب نتی است، زن ار س د و ب که بن ی را 

ی آن بود با دقيق سره وقف عمل جنسی کرده يک امال جزئ ه طور ک م و کاست در  ترين روايت ب ی ک د، ب اق افتادن که اتف به دست چاپ 11طور  د  جل
پرده روزه می س ه ام تان و بازی بود ک وان در وبالگس ه ت د، نمون تراف دارن ذ اع ارکرد اخ ا ک ه مشخص ايی ک ن زندگی ھ يار يک چني ه ھای بس ھای نام

 . خصوصی کامال اعترافی را مشاھده کرد
يا رد آزادی د و  ه در تايي ئله ن تداللی و توجيه آبکی شده در اين بين مس ھر اس اق  ه چم اعی ک ردی و اجتم ه دست آوردن ھای ف ل و ب است بلکه تحلي

ايش بی ھای ھای ساختاری کنش ريشه می  روزمره و بارگذاری ايدئولوژيی است که ما را به نوشتن و نم ران در حضور ديگری، وا قول.دارد ک ه  و ب
ظری قابليت رويت پذير ساختن و در معرض ديد ھمگان در آوردن آنچه به چشم رسانه" بديو ھا و تجارت و بدين ترتيب به چشم ھر کسی مگر از من

 ) صالح نجفی، مجله ادبيات و فلسفه."(ديگر وجود ندارد
سان سين ان اگراِی واپ دمتافيزيکِی بق دگاه مابع اوی دي ل و واک ان در تحلي ھترين پاي وان ب فراد پست با اين حال آنچه در نھايت به عن نی ا ھای امروز يع

ا کنند و فرھنگ بدون سياست را در سرمی ھای تروريستی رد می تر را به عنوان آرمان ھای متعالی مدرنی که ھمه آرمان پرورانند و خود را وقف بق
سايه کش می ِی شده اند و منظره بی روح و مالل آور زندگی تقديس و زندگی آکنده از لذائذ کوچکی کرده ه شان ھمچون  ه ھم ل شبحی ک د و در تحلي آي

 . کند پردازی می ھايی است که اسالوی ژيژک فيلسوف زنده اسالوونيايی درباره آنھا نظريه است، دوست دارم اضافه کنم، ايده جا را تسخير کرده
ر بيزاری پست مدرن از آرمان"اين  برای تغيي ھای ايدوئولوژيک بزرگ و اعتقاد به اينکه در دوران پسا ايدوئولوژيک پست مدرن ما به جای تالش 

شناختی(ھای جديد از اعمال سوبژکتيو مان را از طريق در گيرشدن درشکل جھان بايد خودمان را کل جھان وی زيبايي ازيم...) جنسی، معن و بس ."از ن
دئولوژيکی را نشان می ايده ه در وبالگ يی است نھفته در دل تئوری فرھنگ بدون سياست و خط فکری و اي د ک يای دھ ينی، ماليخول فه نش نويسی، کا

اجرت، مصرف ارت و شھروندآمريکايی شدن گرايی و بت مھ رين ک اری گ م و آرزوی الت اال ، توريس تراليا و (وارگی ک ادا، اس ه...).  اگر نشد کان ب
ی فرو رفتن در الک خلوت خصوصی به معنای به کار بستن فرمول"افتد عبارت است از  است و در نھايت آنچه که اتفاق می وضوح قابل مشاھده ھاي
دھای فرھنگی از علم.دھد سازی در باب اصالت خلوت خصوصی اشاعه می که صنعت فرھنگ پيروی از م وی و  آموزی در محضر روشنگری معن

رمش و بدن سرار و مدھای ديگر تا شرکت در ن ه ا نی ب ان اعتراف عل رورفتن در درون الک خلوت خصوصی ھم ايی ف االخره حقيقت غ سازی وب
ھا در قالب ھا و وبالگ دفتر خاطرات روزانه شامل اعترافات شخصی در سايت(ی وبالگ فارسی ی روزانه محرمانه در يک شو تلوزيونی و يا جيره

 . متن، عکس، فيلم و صدا
 : آيد گونه به تصوير درمی کند از نگاه ژيژک اين يی که دھان بازمی کند و حفره ی که در اين بين مطرح شده و بروز پيدا می اما مسئله اصلی

رد،" چه کسی واقعا زنده است؟ اگر تنھا شرط زنده بودن ما متعھد کردن خودمان با چنان حدت و شدتی باشد که ما را به ورای زندگی صرف می ب
ذار شھادت اگر آن بمب-،)حوزه سياست(شود می شرطی است که امروزه سرکوب ، انکار و کنار گذاشته که به عبارتی در تقابل با پيش -چه؟  طلب گ

ر فلسطينی، درست در لحظه عمل به معنای موکد کلمه زنده تر باشد از سرباز امريکايی که در جلوی صفحه کامپيوتر با دشمنی صدھا کيلومتر دورت
نه ھودسن می تر باشد از آن تازه به دوران رسيده جنگد؛ يا زنده از خود می دام خود را حفظ ی نيويوريکی که دارد در ساحل رودخا ا تناسب ان دود ت

ی ھزارتو مجله

9

931 of 952



 کند، چه؟ 
اره دام درب ا الگوی ی ھستی اگر يک فرد ھيستريک در چون و چرا کردن افراطی م رد وسواسی دقيق ه يک ف حالی ک چه، در  شد  ده با ا زن اش حقيقت

چيز نيست انتخاب يک زندگی در مرگ است؟می ن فاجعه-خواھم بگويم آيا ھدف غايی تشريفاِت وسواس آميز او جلوگيری از  يا اي ه موجب و آ ای ک
تاد؟ د اف اق خواھ رای او اتف ا ب به" "وحشت اوست اين واقعيت نيست که سرانجام چيزی واقع بيدن  ده در چس ترين بازن ن اينکه بزرگ دين ترتيب گفت ب

ان آنچه زندگی را واجد زيستن می. ای است يک تناقض يا پارادوکس نيچه. ھای متعالی، خود زندگی واقعی است زندگی در مقابل ھمه آرمان د، ھم کن
دازد ازاد را آزادی،(مازاد زندگی است، وقوف بر اينکه چيزی ھست، که به خاطر آن آدمی حاضر است، زندگی خود را به خطر ان ن م وان اي می ت

يد ار و.) شرافت، عزت نفس، خودآيينی و غيره نام رده و گفت دل ک اعی و سياسی ب ه موجود اجتم نده ب وان اعتراف کن سان را از حي ه ان ازادی ک و م
ه  کند و در نھايت به سياست، مبارزه و مقاومت در برابر سلطه منتھی می نوشتار را واجد حيات و حقيقت می را ک عا زنده"شود، چ تی واق ا وق م تنھ اي

شد از قيد و بندھای کااليی بنابراين ما در برابر اين نوع خلوت خصوصی بايد تاکيد کنيم که امروزه تنھا راه برون." رويم که به استقبال اين خطر می
 . است" روحيه جمعی نوين"شدِن از خود بيگانه، ابداع 

 
 ميشل فوکو، نيکو سرخوش، افشين جھانديده، نشر نی / اراده به دانستن

 فراسوی ساختگرايی و ھرمنيوتيک، ھيوبرت دريفوس، پل رابينو، حسين بشيريه، نشر نی   /ميشل فوکو
 ی سوم  اسالوی ژيژک، فتاح محمدی، ،نشر ھزاره/ به برھوت حقيقت خوش آمديد

 پور، فصلنامه اقتصادسياسی  مريم صراف/ فوکو قدرت در انديشه ميشل 
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 كلمه
 

 
 

ميرد يا بيند دارد می آيد درست فكر كند، می طوری است كه تا می اين. ی زندگيش است گذرد، چقدر از باقيمانده داند ھر روزی كه می وقت نمی آدم ھيچ
 .اش را ببيند ھرحال ھميشه انگار جايی دورتر از آن ايستاده كه بتواند ته به. است حتی قبلش مرده

 
ا نيست؛ می  شايد ھم باشد، اما وقتي مرده يعنی. اش نيست ته ھمان وقت ھم كه ته ی باشی و ندانی جايی كه حاال ھستی، تھش ھست ي ه توان نی ك كر ك  ف

د؛ و مگر نه ای كه تو نيستی، چيزی برايت وجود نمی چون از لحظه. ای وجود ندارد ھرگز ته رايش اسمی اين ياب يم و ب چيزی را ادراك نكن ا  ا م ه ت ك
م می يا حتی الزم است كه وجود داشته. دانيم كه وجود دارد توانيم بگوييم ھست، يا ما می نگذاريم، نمی ويم از لحظه باشد؟ برای ھمين ھ ً گ ا كه واقع ای 

 . وجود ندارد ای باشيم، ديگر ته مرده
 

ندازه كه اين گستره اين كند، مگر نه ی مفاھيم را موجود می كه اين زبان است كه گستره اين و مگر نه ن می ی مفاھيم است كه ا ا را تعيي ای م د و ی دني كن
 ای برای چيزی موجود نباشد، معنيش اين است كه اصالً ھنوز بوجود نيامده است؟ وقتی كلمه

 
د... حتماً خواھد بود. و يك روزی خواھد بود. يا اقالً الزم است كه باشد. يا بايد باشد. ھرچيزی كه اسم دارد، ھست ط باي كه فق م ھست  ن ھ رای ھمي ب

 .دارد ھا را برمی كند و ته چون اين تنھا راھی است كه دنيا را بزرگ می. بايد راه رفت و مفاھيم جديد توليد كرد. راه رفت و كلمه ساخت
 

ا آن ھا را بسازد و نقشه راه يعنی درواقع، . ھا را بكشد ی تمام راه گذاری كند و نقشه تواند تمام دنيا را عالمت فقط زبان است كه می ا موجود شان را ب ھ
 .ھا را تويش سرگردان كند شھرھای تودرتو بسازد و آدم. يعنی اراده كند كه موجود باشند. كند
 

د و داالن  كه نيست، اضافه می ای ھای بيشتر و بيشتری را به مسيرمان تا آن ته اين زايمان كلمات، راه ازه كن از ھای ت ذارمان ب رای گشت و گ ای را ب
ه ھايِی را كه شروع می ی داالن گيريم، من نتوانم ھمه. كند می تا ت روم كنم  ه. (اش ب شتند؟ ای اصالً مگر ت م دا ی)  ھ و نتوان ايد ت ا ش كه ي ی را   ھر داالن
شوند ھا ھستند كه اضافه می چون درھرحال، اين داالن. كند حال اين موضوع چيزی را ھم عوض نمی بااين)  نداشت ای كه ته(بينی تا تھش بروی،  می

 .كنند تر می تر و بديع وخم و تودرتوی مسير را پرپيچ
 

ا خب، آن. بينی طرف را می طرف ايستادی و آن ھمينطوری فكر كن كه تو از اين. ھا، تو با يك گاو چندان فرقی ھم نداری بدون اين كلمه! يعنی ببين ج
ن... يعنی مردی، گيريم كه ته ھم نداشت! يعنی يك قدم برداشتی و رسيدی!" پلق"اش است و  ته د! ببي ن صدمتری داری، چن يك زمي و  قتی ت اصالً و

ازه ھيچ. شبھه  ساده و صاف و بی. ای ديگر دنيايت را شناخته. شود طرف بدوی، ديگر تمام می طرف بدوی، چند قدم آن قدم اين د چيز ت لد نخواھ ای متو
كن) اصالً كی كف دستش را بلد است؟.(ای مثل كف دستت بلديش ای و گفته وجب خاكت را گشته به فكر كن وجب. شد د دور خودت بچرخ و فكر ن بع

ندارد. كرد كار را می بودند، ھمين  داشته گاو را ھم توی اين زمين نگه م الزم  ردن ھ ط دور خودش می. فكر ك او فق ك گ ه می ي د و علف ل رد چرخي .ك
ی می كنی؛ باغت را سالم و آباد نگه گيريم تو كارھای ديگری ھم می وت آب امش را...داری و سر تا ته آن را ھروقت ازت بپرسند، ف و بگو تم اصالً ت

انه از اول مثل نقشه داده ه ول بگردی و باغت را نش نی اند دستت و كار تو فقط اين بوده ك ويش. گذاری ك زی ت اوری بري و... و ھرچی الزم است بي
ذار رك نی؟ بگ ر بگويم تمام زير و باالی يك باغ مگر چقدر جا دارد كه تا وقت مردن نگاھش ك ناختی، ديگر می. ت ه ش ه صرافت  باغت را ك فتی ب ا

ردن از باغت د كم. استراحت كردن و لذت ب ادت می بع م ديگر اصالً ي ك ك ھركس ي اغ  چرا ب بود و  چی  ناختن  دن و ش ط. جور است رود دي ايد فق ش
 .اند ھايی است كه با كلمه غريبه اين اوضاع آن. ھم اگر فقط از مال تو بيشتر باشند آن. ات حالت را عوض كند ھای باغ ھمسايه ميوه

 
 
توانند از تويش رد ديوارھايی كه فقط خودشان می. كشند سازھا با دست خودشان روی زمين، روی ھوا، ديوار می و كلمه" و درآغاز، فقط كلمه بود" 

م می سازند، كجا می می دانند اين ديوارھا را كی  شايد ن. شوند ن سازند، كدامش به ھ ه آسمان و زمي دامش ب ه باغشان. رسد و ك ا كلمات است ك ا ب ام
 .مثل رشد عمودی درخت. داالن به داالن. رود سازد و باال می كلمه طبقه می. شود انتھا می بی
 
 

نادانی پشت كشد، حتی وقتی كه ته شود فھميد پشت اولين پيچ چی انتظار آدم را می نمی. شوند نمی ھا ديده سوی داالن ھرگز آن ن  شد؛ و اي اش ايستاده با

نگين
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 ."و در آغاز تنھا كلمه بود. "سازد است كه كلمه می كسی پيچ، شور حاالی آن
 

بروی و بگويی ... شوی و از نو از روی خودت رد ھای تودرتوی كلمه، گم كه نه، مدام پيدا می و در داالن بالً اين" راه  نی من ق وده يع ا ب ا " ام؟ ج "ي
 .ام ی و من ديگر!" من دوباره اينجايم! شود باورم نمی" يا !" ام جا بوده انگار واقعاً قبالً ھمين

 
بروی. تويش بگردی توانی  است، عمودی، كه تا قبل از مرگ می ای شود، رشد گستره ھا ھرگز عوض نمی و تنھا چيزی كه در اين داالن ايين  اال و پ ب

شتر پيچ توانی و می. شود تر ھم می شود، پيچيده تر كه می بزرگ! است اين خودش كار تمام يك زندگی. ھايش را زياد كنی و داالن ا را وخم  بيشتر و بي ھ
باالی ھای فانی چون خودت را بستايی و ھرگاه داالنی به آسمان می ای كه نيست، باز نشناسی و نشانه تا ته دم دارد از  ماه شب چن رسد، نگاه كنی كه 

 .اش نيست، نبايد زيادی به زمين زل زد ای، ته ھايی كه ھيچ ته دانی در راه طوری است كه اقالً ھميشه می و اين...گذرد سرت می
 
 

 الف نقطه
مھر ھشتاد و ھفت 
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 : ھزارتو
 

 
 

 آنتروپوس آپتروس روزھا واسه خودش
 سوت زد و تو ھزارتو چرخيد و چرخيد،

 دلش خوش بود با توجه به طبيعتش
 .طوری جلوه بره تونه حاال حاالھا ھمين می
 

 ای رو ديد اما وقتی برای بار صدم بوته
 که ھمين يه ساعت پيش از جلوش رد شده بود،

 رسيدند، ايستاد، درست جايی که چھار راه به ھم می
 .و بالخره فھميد گم شده

 
 گه متافيزيک می" من کجا ھستم؟"

 پرسشی نيست که پاسخ نداشته باشه
 تونم فرض رو براين بذارم که پس می

 .اين ھزارتو حتماً يه نقشه داره
 

 اگه حرف متخصصين الھيات درست باشه،
 ای بر وجود يک معمار داللت داره ھر نقشه

 مطمئنم، ھزارتويی که خدا ساخته
 .يه مدل مينياتوری از کل کائناته

 
 گانه ھای حاصل از جھان حواس پنج آيا داده

 آد؟ تو ھمچين موردی مدرک معتبر به حساب می
 شناسم، چی چی، تو دنيايی که من می

 تونه نشونم بده از کدوم راه بايد برم؟ می
 

 ھای علوم رياضی بر اينه عقيدٔه تمام شاخه
 که خط مستقيم ھميشه بھترينه

 اما خوب چپ و راست ھم يکی در ميون
 .بر طبق تاريخ جور درميان

 
 زيبايی شناسی ھم بر اين باوره

 :که کار ھنر راضی نگه داشتن دله
 بايد ھمٔه قوانين رو رد کرد، خوب باشه

 طوريه پس من بايد به کدوم راه برم که دلم خوش باشه؟ اما اگه اين
 

 ھمچين استداللی فقط وقتی درسته
 که نظريات کالسيک مورد قبول ما باشه،
 :گن اين يعنی ھمون چيزی که درونگراھا می

 .ما حق اظھار وجود نداريم
 

آزاده کاميار

ی ھزارتو مجله

13

935 of 952



 قيد و شرط آدم اينه فرض بی پيش
 شه که خودش خالق شرايط

 اين ھزار تو رو خدا نساخته
 .طور پيچ وا پيچه از گناه منه اگه اين
 تونم به قلب اين ھزار تو برسم نمی

 شناسه؛ اما ذھن ناخودآگاه من اونو خوب می
 برای چی دلسرد بشم

 .ام من ھمين حاال ھم رسيده
 

 تونم نخوام؛ مشکلم اينه که نمی
 تونند آروم بگيرند؛ کنند که نمی آرزوھا انقدر تند حرکت می

 بينم من گم شدم چون نمی
 .خوام گم باشم من گم شدم چون می

 
 طوری نباشه، شايد بايد، خوام اين اگه می

 مثل بعضی معلما،
 :ای راضی کنم خودم رو به چنين نتيجه
 .نظريه راه حل نداره

 
 ھايی که راجع به احساس منه تمام گزاره

 :واقعيت نداره" ام من گم شده"مثل 
 شه که شروع شده؛ جايی تموم می دانش من درست ھمون

 .ديوار ھميشه بلندتر از قد آدمه
 

 آنتروپوس آپتروس گيج شده
 بار کدوم طرف بپيچه دونه اين نمی

 شد يه پرنده باشه کنه کاشکی می گيره و آرزو می سرش رو باال می
 .ھا اين ترديدھا پوچه و معنايی نداره آخه انگار برای پرنده

  
 

ترجم ه: يادداشت م ع ب د راج ايد باي ردم ش ا فکرک م ام اد کن ه ايج ما وقف وانش ش د خ تم در رون دادم چون نخواس ه شکل پانوشت ن ن يادداشت رو ب اي
ه  .توضيح بدھم) Anthropos apteros" (آنتروپوس آپتروس" ن  .خيلی فکر کردم اين دو کلمه را ترجمه کنم يا ن م، اي کار را نکن ن  رجيح دادم اي ت

ار ثل آزاده کامي ده، م رده درآم ير ک ه در ھزارتوگ ن  .دو کلمه آنقدر خاص است که شبيه اسم و فاميل موجودی ک رای اي ه ب ن دو کلم د اي ه نظرم آم ب
تروپوس"  .موجود شخصيت و ھويت ساخته است ا می را خيلی" آن نی  ھ ند يع سان، " انسان"شناس تين ان ه نخس شده" آدم"در مکتب گنوسی ب اطالق 

دون"به معنای " a"در زبان يونانی پيشوند   .حتا برای بسياری از انگليسی زبانھا ھم نا آشناست" آپتروس"اما . است ال" petron"و " ب ای ب ه معن ب
 . ھم بنويسم که نخواستم" آدم بدون بال"توانستم  را می" آنتروپوس آپتروس"است و من " بدون بال"است، پس اين ترکيب به معنای 
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 ھزارتو
 

 
 
دن البد بس. ھاش را خوب يادم مانده ھا را خاطرم نيست، اما اين آخری اولی. ی آخر است»ھزارتو« ن دوي ا را واداشت وسط اي دن که م ھا و ھا و دوي

ه  جا نرسيدن به ھيچ دازيم ب و«ھامان گاھی بايستيم، نفسی تازه کنيم، نگاھی بين وی درون»ھزارت ان، ھزارت م  م ان، ببيني صله«م ا چه می» فا ا م د، ب کن
 . مان آمده« ھای فردی آيين«چه بر سِر . مان ايستاده کجای زندگی» خدا«. چه» خيانت«

 
ا می راه ھا و بی اش، که وسط راه منت ھای کوچِک بی اصلن ھزارتو را دوست داشتم برای ھمين ايستگاه د سراغ ھ ان می مان، دعوت آم ينيم، م رد بنش ک

 . سيبی پوست بگيريم، چايی بنوشيم و دوباره راه بيفتيم تا قرار بعدی، تا ايستگاه بعدی
 

دخلق و عبوس، يک وقت يک. ھزارتو رنگارنگ بود، طعماطعم انی و دوست وقت ھايی اتوکشيده بود و ب م خودم ايی ھ ه چه. داشتنی و حديث دل ھ ھم
م شگفت ھای ناشناخته به کنج. مان را گشتيم گرفته مان، دھليزھای خاک باھاش سرمان را کرديم توی الک ان را ھ رد ای سرک کشيديم که خودم .زده ک

 .مان داده ھمه صيقل گی چه ديده که سال. مان فرق کرده قدر نگاه مان جمع شد که چه ھو حواس يک
 

جور ھزارتو که اصلن اين مجازستان چه. اش عوض شده ھمه تعريف چه» فاصله«يادمان آورد . مان تک ھزارتو تلنگرھای کوچکی بھمان زد، به تک
 .چيز اش رسانده و از ھيچ به ھمه جور از ھزار به ھيچ که چه. ھا جا بگير تا باقی فاصله را گذاشته روی ميز کارمان، از ھمين

با آن ظاھر »خيانت«که  ی»رو ترش«،  بار منف ا آن  ه چيدمان حروف ش، ب دگی اش پخش می ای ک د در فضا، کجای زن رده کن ا خوش ک ه. مان ج ک
 .آوريم مان نمی اش را به روی ايم و حضور مدام کرده Hiddenاش را  طور فايل چه
 .ست ی آدمی ترين پاره که انگار الجرم. کشد ھمه خود را به رخ می ھنوز با تماِم ھياھوی دورمان چه» تنھايی«که 

 . اندازد کند، پوست می مان رنگ عوض می»ھای فردی آيين«آرام  جور آرام ھا، چه که در گذار سال
 

فر، حاال اما از سفر، از اين. ادعاش با ھر باَرش ما را ميھماِن خود کرد، ميھمان بزم کوچک بی -مان باشد که حواس بی–ھا  ماه ھزارتو تماِم اين ھمه س
 .ش جا بماند، برای ھميشه جا بماند گی در کند، از قطار بعدی خواھد پياده شود، خسته می. خسته شده انگار

 
ِی ش که در شد، گرد و خاک گی وقت ھم ديدی خسته ست ديگر، يک»ھزارتو«داند اما،  کسی چه می د و راھ اله کن شال و ک اره  ند، دوب ه تکا اش را ک
 .جاده شود

آيدا
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 کرديم اشتباه می
 

 
 

ه تک يک وقت فکر می ندگانی ک شده؛ نويس ذت شان خواندن تک کرديم که يک نيروی خالق عظيم در وبالگستان کشف  بود و بسياری از شان ل بخش 
ايد! شود ھای جدا و خالق اگر جمع بشوند چه می کرديم اين فرديت فکر می. يک جور حادثه در زبان فارسی -ھر يک از منظری  -ھايشان  نوشته ش

ه می. از اين اجتماع آنالين نويسندگان چيزھای خيلی جالبی بيرون بيايد بزنيم، مجل ی  يم، حتی حزب توانستيم کارگاه ادب ی آنالين، اخبار را پخش کن
انه! شايد اصالً انقالب کرديم. ھا برديم شايد اصالً انتخابات را با وبالگ. سياسی درست کنيم و اعالميه پخش کنيم رديم يک رس ی کالً وبالگی فکر ک

تر است ی خوبی است، ھمکاری جمعی ايده ايده ه چيز بھ برای تک تک. ی خوبی است و دموکراسی آنالين از ھم رديم،  رفتيم، نظرسنجی ک رأی گ
ه لينک رای موضوعات مجل تيم، ب ا نظر خواس رديم ھ م نظرخواھی ک ِت بی. مان ھ يزان رأِی مل د م ن ش اِر آنالي د. ک دس ش ت مق ردن. کامن اک ک اش پ
 .کامنت مثل جکی بود که به آن نخنديده باشند ی بی نوشته. آور شرم

 . جا جبران کرد ھای اجتماع آفالين را آن شود اجتماِع آنالين داشت و کم و کسری کرديم می فکر می

 .کرديم خب اشتباه می

* * * 

ه بن تی کسی در البيرنت ب د، راه خورد می بست می وق د دور بزن د توان ای ديگر را امتحان کن ا شرايطی  حتی می. ھ ه ب رد ک ود ثابت ک ر در -ش اگ
د و راه ته باش ود نداش ت دور وج ند  البيرن ود باش م عم ر ھ ايش ب ده -روھ ا يک قاع م می ب ور ھ اده آدِم ک د راه ی س د توان دا کن ا: اش را در آن پي ھرج
ه چپ اگر به راست می(روبرويت بسته بود، نود درجه بچرخ  ه راه) چرخی ھميشه به راست، وگرنه ھميشه ب تقيم ب از مس ده  و ب ه ب اً از. ات ادام حتم

 .البيرنت در خواھی آمد

 .توان نخ کشيد مسير آمده را تا راه گم نشود يا می

 .ترين راه، ھميشه، اگر ممکن باشد، خراب کردن ھزارتو است اما ساده

* * * 

 راستی چه باليی سرمان آمده؟

امين
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 !رو ديدی آقا؟» ليال«شما 
 

 
 

اال يک پنجره ھست آن. اش با خودش ھاست؛ بازی ِ ھرشبه زند، سرش به ھوای پنجره ھوا توی کوچه قدم می-به-پسر سر ھم ب ی  باال سمت ِ چپ، خيل
پر از سر پشت ِ آبی. دست آبی، سرتاسر پوشانده ھای يک ھای روشن را پرده پنجره. ای نيست ھمه طبقه، طبقه نيست ولی، دو طبقه خانه ميان اين ا  -ھ

 . صداست-و
 
ن رود، اين تر پسری قدم زنان در شب می شان و چندمتری پايين طرف ھا که آن ی پنجره، ھمان ھای آبی ِ سرتاسر پوشاننده طرف ِ آن پرده اين طرف ِ اي
ده!) اند فقط ھمه مردان و پسران(اند  ای در حال رقص ھا عده پرده ختر و پسر  و ع مرد زن و د ھم از  ادر رنگی به زن(ای  ا بعضی چ سر، بعضی ھ

ه) زور مانده بر سر ھا به مقنعه، بعضی روسری م می. زنان دور و دست نشسته ب د ضبط ھ ل شکوفه: "خوان ھای سيب قشنگ و دور از دسترسی، مث
 ..."ياد يای بھار می وقتی می

ربچه تر و پس لوغی دخ ن ش ط اي م از ال وس ی ھ ه-ھا دوان از پ ه -ب رد ک ک م ديمی از ي ی ق ابلوی عکس ر ت ته و از زي الی جماعت ِ رقصان و نشس
 .ھای ميوه را چپه نکنند ھا و ظرف دست شان ھست که پيش دھند و حواس جا جا خوش کرده، ويراژ می ھاست ھمان سال

ه می. ھاست حرف از دير شدن و تاکسی و اين. کند رسد ولی کسی ديگری را صدا می صدا که به صدا نمی جدا يکی از ھمان آقاھا ک ع  رقصيد از جم
 .کند تر از خودش است صحبت می ای با آقای ديگر که مسن شود و گوشه می

ه-ھای آبی را که بگيری و عقب طرف ِ پرده ھمين سالن می عقب از ميان ھم ه ِ  نی، ت ور ک ه پرده ی جمعيت عب ی ِ ديگری و پنجره رسی ب .ای ھای آب
ن پنجره اط است پشت اي ا يک حي ابی ِ اين. ھ ه را از روی مھت ی پل ی کل د ول اط طرف ِ پرده باي ه خود حي ا برسی ب روی ت ايين ب ی پ ای آب ا و گل. ھ ھ

ردی، آن درخت ه رد ک م ک اط را ھ ای حي ان آدم ھ دتايی از ھم اال را می طرف چن ای ب ع ِ رقصنده ھ ه از جم انی را ک نی و ھم د بي دا ش -و-سر. گان ج
ردد پشت چمدان بزرگ را می. شود جا ھم شنيده می برقص باال تا اين-صداھای بزن دد و برگ ده در صندوق را ببن ا رانن گذارد توی صندوق عقب و ت
شه می. ھوا ھم که سرد است. گی ِ آخر کار ھای ھميشه گفت-و-ھا شروع شده و ھمان گپ بوسی-فرمان، رو د شي يند و تن پايين می نش د، ی پنجره را  دھ

چنان دست دھد و ھم ی پشت ِ ماشين دست تکان می گرداند عقب و از پنجره دھند، حاال سر می دھد و دست تکان می افتد، دست تکان می ماشين راه می
 .پيچد شود و راننده می دھند، کوچه تمام می تکان می

 
دا نيست توی پياده. ، ھوا سرد است!]رانند، اين نام يک فيلم نيست ھا واقعن در شب می آن[رانند  ھا در شب می آن دان کسی پي ا چن ھم خيابان. روھ ا  ھ

 :گويد راننده يکھو می. اند حتا خلوت
 !بورده رو ببين آقا، ببين ببين اين بيل -
 خب؟ چی بود مگه؟ -
 رو ديدی آقا؟» ليال«شما  -
 ی مھرجويی؟»ليال« -
 .آره آقا ھمون -
 ربطی داره؟ چه. آره ديدم -
 .فھميدی وگرنه د ِ خوب نديدی فيلمو آقا خوب نديدی، می -
ده می. (اکران شد» ليال«من دبيرستانی بودم که . چرا اتفاقن خوب ديدم - ر خن د زي اقن اون) زن ازه دوس اتف تا ت يدا کرده وق ترم پ م دخ ھم رفتي ا  ودم، ب ب

دبار. دوباَرم رفتيم اتفاقن. گر نداشت البته وقتا نمايش گر داشت؛ اون سينما، ھمون که چند ديقه پيش از جلوش رد شديم و جای پرده نمايش نم چن بعد ِ او
 .وزيون پخشش کرده تو ويديو ديدم يا وقتی تله

ده. ياد خاطرات کرديا آقا - ادمون مون ا ي گه، م اده می اون. ولی شما با اين جوونيت يادت نمونده دي يال پي ه ل لم ھس ک ه جای في و ي شه، وای ميسته جل
 ...بردی بيل

 .آره يادم اومد. آھاااا -
 .بورد بود بورده که از جلوش رد شديم ھمون بيل خب اين بيل -
ارن کنن و می بورد تو اين شھر می کلی بيل. خيال آقا بی] خندد باز می[ - ل. ک ل بورده اون بي ه بي نده ام ک ا می بورد گ ود، از کج ن يی نب که اي ما  ی ش دون

 ھمونه؟
 .مطمئن ِ مطمئنم. کردم من تو ھمين مسير مسافرکشی می. دونم آقا می -
 !جالبه! ھه -

بامداد
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تی، چی شما می. کنی ور دنيا زندگی می حاال شما گفتی اون! بله آقا - له وايس تون اسمش؟ می تونی بری پای اون پ ل معروف ه اون پ ا ي ری اونج ی ب تون
و خودشو انداخت تو آب وايستادم، تازه خيلی اھلش باشی می» سرگيجه«جا که مادلين تو  وايسی، بعد بيای برا بقيه تعريف کنی من رفتم ھمون ی ت تون

 ].خندد می[آبم بپری 
 .گلدن گيت بريج] در حال خنده[ -
 . بورده رو که ليال جلوش وايستادو بلديم مون ھمينه که اون بيل ما ولی عشق. تونی بری با اونا پز بدی خالصه شما می. بله آقا -
 .روند آيند توی ماشين و می ھای دور و نزديک می نور چراغ] ای سکوت چند دقيقه[
 ...کنه مرتيکه گی می عين گاو راننده! ای المّصب] ناگھان... [روز که مھرآبادو زدن وقتا نبود، ولی ھمون حاال اين فرودگاه جديده که اون -

 
ق نيست«شود،  اش ناالن می کند و قيافه ابرويی کج می. کند گرداند و قيمت پشت جلدش را نگاه می دختر کتاب را برمی ر بغل» اين يک چپ ه زي را ک
ھای تازه رسيده ھا کارتن ِ کتاب فروش فروشی شلوغ شده، يکی از کتاب کتاب. يکی را کند و ھی آن يکی را نگاه می گيرد، ھی اين گرفته بود، دست می

ل می تر می در بغ ود، دخ د رد ش ن خواھ د اي ری از آن آي ورد، پس ه او نخ ه ب ه طرف می ور ک د، تن تر می آي ه دخ ار ای ب ه انتظ ته ب تر برگش د، دخ زن
 . ايستد طرف می ھای آن شود و جلو يکی از قفسه توجه رد می خواھی ِ پسر، پسر بی معذرت

 :گويد دختر ايستاده جلو ميز، به پيرمرد می
 .يکی رو وردارم؟ االن پول اندازه ھردوش ھمراھم نيست شه اينو بذارم، اين ببخشيد من اينو حساب کرده بودم باھاتون، می -
 .کنين ھردوشو شما ببرين، بعدن حساب می -

 :گويد دختر ذوق کرده، ولی می
 .اين جوری که خوب نيس خب -

 خندد پيرمرد می
 .خواين بد حساب کنين ام می يکی ی کافی؟ اين پول برای برگشت دارين به اندازه. اشکال نداره -
 نه دارم مرسی -
 حتمن؟ -
 .آره حتمن] خندان و متشکرانه[-

.شود رود که ديگر ديده نمی قدر می رو پياده اين شود و توی پياده رد می» کتابفروشی امام«آيد بيرون، از زير سردرش که نوشته  فروشی می از کتاب
 

 !تواند نقش ببندد روی تصوير ھای کالسيک ھم می ھای آخر فيلمFINھا يا The ENDحاال اگر دوست داريد يکی از آن 
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 *سو زرد  روی ازين نيمه سرخ و زان
 

 
 

که دارم به. جمعی دِل خوشی داشته باشم کنم نبايد از عکس يادگاری دسته گمان می خرين عکس ازين دست  وی آ اده ت دريخت افت آن عکس. ام شدت ب
وط می ال  مرب ه س ود ب ره83ش وی پنج ان، جل روه تئاترم راِه اعضای گ دم، ھم ه ؛ روز تول وار طبق ام دي ه تم ن ای ک وش تمري ه ت اختمانی ک ی دوم س

 . کرديم را پوشانده می
ی نفسی بايد بگويم من رتبه ايم؛ و بدون اغراق و شکسته دارترين و ناجورترين ژست عمرمان توی آن عکس ثبت شده مان در خنده توانم بگويم ھمه می

 :طوری است ام توی عکس تقريباً اين موقعيت. ام اول بدشکلی را در آن عکس به دست آورده
د و کيسه. شان است ندارد ھا که روی ربطی به دست دو تا از بچه اند که ھيچ ھايم کمی افتاده ام و شانه نزديک سمت چپ کادر ايستاده ای  اگر کيک تول

ايد حتی نمی(شود فھميد که تولد من است  وجه نمی ام نباشد به ھيچ رنگ ـ توش تقريباً چپانده شده دست ام ـ يک صندلی بادی آبی که ھديه د ش شود فھمي
صورت ام و کنجکاوترين کاشفان ھم نمی زده به روبرويم خيره شده بھت). تولدی در کار است م توانند ردی از لبخند روی  م ھ ند اخ د؛ ھرچ دا کنن ام پي

 "! ميخ: "ام را توضيح بدھد اين باشد ای که بتواند حالت چھره شايد بھترين واژه. ام نکرده
ام تازه رد محوی از لبخند را ھم ايستاده" ميخ"گويم مثل  کاری به اين نداشته باشيم که اصالً رسمی و ادبی نيست اين واژه، مھم اين است که وقتی می

با صورت بکوبم توش و رسد منتظرم کار عکاس تمام شود تا فريادزنان و شادی نظر می به. بينم ام می روی چھره برو و  وار رو دوم طرف دي کنان ب
دی حالت به. وار را بازيابی کنم بعد بنشينم و خوشحاالنه ھمان لبخند ميخ ام ب ودن تم خ ب د ام را توصيف نمی ھرحال اين مي ی سر و وضع. کن م کل ام ھ

 . جای حرف دارد
يخ موھايم تقريباً کوتاه م م ا ھ دارد اينکه آنھ جات باشند اند و، با اين حساب که موھای خيلی صافی دارم، تعجبی ن ی پشت. وار در حال منا بيل تُنُک س

د و بدشکل خورد که از دو سو اشاره می ام به چشم می لب يار بلن حتی می آن. ام کند به خط ريش بس ه  در بدشکل ک اره ق وانم درب ی مزخرف اش واژه ت
ايين فک ھای انگليسی ھای بلندی را، مثل پازلفی ام پازلفی سبيل تنک  !بله. پازلفی را به کار ببرم ھای قرن نوزدھمی که تا سه انگشت زير گوش و پ

رين فقط اين را اضافه کنم که يقه  !ام را نگويم بگذاريد بيشتر از اين حسن جمال... ادامه دارند، نشانه گرفته باس تم فيد و قرمز ل ياه و س م از ی س ام ھ
 . تر پوشيده باشم ام که چيزی رسمی انگار پيراھن را ھول تن کرده. ی باز پيراھن سفيدم زده بيرون بين يقه

ری چ عکس ديگ وی ھي م ت ر نکن تی ھمان م،  فک ا آن پازلفی ح ا ب الً  روزھ م ک تراف کن د اع د باي م، ھرچن ده باش ت ش د مضحک ثب ن ح ا اي ا، ت آدم ھ
شته. بايد بگويم اين عکس يادگاری را خيلی دوست دارم ھرحال و با تمام اين احوال،  به. آيم عکسی به حساب نمی خوش ام گذا ماه تم ان سال شش  ھم
بودم اش گوشه بودم رده  زان ک کارم آوي يز  االی م ه ب سال... ی تابلويی ک ين عکس چقدر خاطرات آن  جدای از اينکه تماشای ا ھا را در و  ھا و روز
سال. جمعی گرفتن را دوست دارم کند، باز بايد بگويم، برخالف انتظارم، واقعاً عکس يادگاری دسته ام زنده می ذھن به چھره دوست دارم بعد از  ی ھا 

به خاطر ی دوستان خيره بشوم به چھره. کرديم کردم و چه می ھا خيره بشوم و يادم بيايد چه می ام توی عکس خودم و دوستان م  خودم، و سعی کن ام و 
شته يفتگان عکس. ايم بياورم در آن لحظه چه حسی دا د بگويم اگر از ش ته َمخلص کالم باي اری دس م، بی ھای يادگ فداران جمعی نباش اش شک از طر

 ...عکس يادگاری آخرين ھزارتو... ام نيامد توی عکس نباشم برای ھمين است که اين بار ھم دل. ھستم

سی ام نمی واقعاً دل. ام اش بايد اعتراف کنم خيلی از تعطيلی ھزارتو ناراحت راست وز. خواست در ھزارتو بسته شود و بماند خاطرات ھزارتو نوي ھن
 ... ھاش بچرخم و تعجب کنم و غافلگير شوم و غر بزنم و خواست توی پيچ و خم ام می دل

لذت اش يکی از تجربه نوشتن در ھزارتو و خواندن اً  ود بخش ھای واقع يای مجاز ب وی دن ته. ام ت ه نوش ه ب دھايی ک ام نق تقل از تم ھايم وارد است و مس
ی. ھای دنيای مجاز بود و ھست ترين مجله ترين و خوشنام ھا دارم، بايد بگويم ھزارتو در نظرم يکی از جذاب نقدھايی که به بعضی ھزارتونوشت حت

د چرا حدس می. کنم ای بگويم به عضو ھزارتو بودن افتخار می توانم بدون داشتن ھيچ احساس رياکارانه می د درک کني م بتواني ا ھ زنم بدون گفتن اينھ
 . خداحافظی کردن با ھزارتو را دوست ندارم

ند سوار قطار می ھزارتو دارد تعطيل می. شود کرد ش نمی ھا، انگار کاری حرف با تمام اين ه دار ناخواه، ھم د شود و اعضايش، خواه  ه برون شوند ک
 ... و

حاال نمی ام می دانم، اما خودم اول دل بقيه را دقيقاً نمی ه  زنم ک م و زيرلب غر ب ا کن تن قطار را تماش ينم و رف د وقت خواست توی ايستگاه بنش شد چن
يک فکر می. مانديم ديگر ھم می ھم  ه برسد ديگران  د چراغ ھو دل کردم شايد وقت حرکت ک پايين و برگردن د  ز را بکشند و بپرن يرد و ترم شان بگ

دم جدی. برای ھمين چند وقتی منتظر شدم. ھزارتو را روشن کنند ته اما دي دان بس ه چم د می جدی ھم د اند و دارن ھم آورده. رون ه عکس عکاس  د ک ان
 . شد طوری نمی اين ! نه... ام يک گوشه و منتظرم که ورق برگردد ام و نشسته يادگاری بگيرند و من ھنوز بغ کرده

خورم از اينکه در جمع. خواست يک گوشه بنشينم و توی عکس نباشم ام نمی واقعاً دل! نه م و حسرت ب اه کن تان نگ ه عکس دوس داً ب شان از اينکه بع
ه ام ھم نمی ھيچ دل... چطور بگويم. آمد ام نمی نيستم ھيچ خوش دان. راه باشم خواست رفيق نيم م چم رفتم من ھ ن تصميم گ رای ھمي دم و راه ب ام را ببن
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 . بيافتم
و! خب«خواستم بيايم اينجا بنويسم  نمی... ھای آويزان خواست توی عکس يادگاری باشم، اما نه با لب ام می دل... شد اما باز ھم نمی داحافظ ھزارت »!خ
 . ام نيفتاده بود از طرفی ھنوز آن شوقی ھم که بايد توی دل. و بروم بيرون

شده اش و با چشم کند تا بدود سمت دوستان لرزاند و آدم را جاکن می ی آدم را می ھو چانه ھمان شوقی که يک... شوق؟ بله ع  ھايی که اشک توشان جم
د و دست ھايی که به ھم فشار می و با لب ه دھد تا بغض وداع را نترکانند، لبخند بزن برد، در شان را ب ايين ب اال و پ د ب ند تن سرش را ت گرمی بفشارد و 
ه می حالی د  ک م«گوي ه خب...  امم ر...  بل انی دارد ديگ يزی يک پاي ر چ ه می... ھ رد چ ود ک ان تنگ می دل. ش ا ام برايت ود رفق ان تنگ دل! ش ام برايت
 .»شود می

به چند دقيقه... ام داد ی اصلی ھزارتو و عکس باالسرش را نشان وقتی امير بامداد صفحه. ام باالخره اين شوق ھم آمد سروقت... و خب ای خيره شدم 
ودم و وقت نوشته ی کسانی، دوستانی که اين ھمه چھره. ھا نگاه کردم عکس و به چھره نده ب اه يک... ھاشان را خوا ه آن وسط نگ به عکس دفع اد  ام افت

ا اند و دارند می ام آماده شده ی دوستان ديدم بقيه. ام ديدم وسط عکس يادگاری ايستاده. ام تکان خورد چيزی توی سينه يک... خودم روند و من آن وسط ب
 ...کردم بايد کاری می. طور باشم خواست اين ام نمی واقعاً دل... ام و ھای تو ھم ايستاده سگرمه

ه. گويند ی آن چيزھايی نباشد که ھميشه موقع خداحافظی می شايد ھمه. اين يادداشت ھمان کار است تم ھايم در ھزارتو می شايد بھتر بود از تجرب .نوش
ه اين. ام خواست ھزارتويی بشوم از اينکه چطور ھزارتويی شدم و چرا دل بود ک ع از اينکه ھميشه برايم جالب  م جم يد مختلف دور ھ ا عقا ه آدم ب ھم

بود و ھست. کنند ای منتشر می اند و چنين مجله شده جای خاصی  ا نوشتن اين... از اينکه چرا ھزارتو برايم واقعاً  ی دل ام ا را خيل ...خواست ام نمی ھ
 ...شود اش تنگ می ام برای نوشتن در اينجا و خواندن جوری بگويم چقدر دل خواستم يک بيشتر می... زيادی رسمی بودند

 ...شود صدای سوت قطار دارد بلند می... اممم
ھم. شود تان تنگ می ام برای دل. خيلی خوب بود. خيلی خوش گذشت... تان تک تان، تک ھمه! ممنون رفقا. ام ممنون ذاريم دور  راری بگ م يک ق باز ھ

 .جمع بشويم
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 اشارتی به آرامش
 

 
 

 ريختند ھا بودند که می و قطره
 .رفتيم و ما بوديم که باال می

 ھا به ما خيره بودند و آن
 ...و ما به آسمان

 .)ن.س.ی ديگر ھستی برای اتصال تمام ھستی به بقيه» وَ «ی بلندباالی  بخشی از منظومه(
 

ر از درخت. يک قبرستان که نمای خيلی دورش سبز است. اش من ھنوز نديده بودم. جا يک قبرستان است اين ه.  پ توپ ُکرپ ل  ه مث ھای سبز رنگی ک
ل تشخيصی دارد ھم  جا غبار نيست و خاک ذرات اين. شويد جوری که ھمه چيز را می. بارد باران زياد می. اند در ھم فرو رفته من. گن و قاب تصور 

ه ھايی سبز شده که روان و روح ھر کدام از اين آدم از اين قبرستان است، که يک جنگل، روی سطحی جدا کننده از آدم دھا و تن ان آون ن  ھا از مي ی اي
ه. ھا گذشته و خودش را با لمس آخرين برگ ھر درخت به آسمان رسانده درخت ه ھم ا آن ی آدم جايی ک ه روياھاشان می ھ ا ب ند ج پرواز،. رس ای  روي

يافتن گم ودن و  ده رويای قد کشيدن، رويای مھربان بودن و پيش ھم ب اک. ھای خود ش ِی زالل و و پ به يک آب دن در طبيعت و رسيدن  ره زدن. تني گ
 .ھای ازلی و ابدی پاسخی برای تمام پرسش. عناصر چھارگانه و يافتن راز ھستی

 
نده و خوش آن قدر خالی که می. نقشه و خالی رفته بودم دوربين و بی بی. امروز قبرستان را ديدم با دست ک ی  حال باشم از شد بخوابم توی يک گودال

ود. که بيايم و بنويسم آلود فکر کنم تا بل رفته بودم تا ميان آن سبزی وھم. ام ھم اين انتخاب تباه ب گار اش با دو بی. اما ان نه  تم خا ال و سرخوش برگش خي
ھو. جنبيد پر بود و می  ھا لپ  رفت زير بغل و می آمد که بيرون، ام می  ام، دست عدد نان داغ زير بغل يک  که آدم. چقدر زيبا شد مرگ  در خوب  چق

ه. رود حاال ديگر رنگ و روی ھمه چيز می. برود زير خاک و بشود خوراک درختان و برود زير سقف آسمان م. ی چيزھای رنگارنگ ھم ن ھ ھمي
م. يکی نااميد و يکی نه. گين يکی شاد و يکی غم. رويم ھر کدام ما به سمتی می. حاال ديگر ھيچ چيز مھم نيست. شد نی از اول ھ بخواھی فکرش را ک

.رويم تا خود سقف آسمان گيريم و می می. اش مال من يکی. اش مال تو يکی. ھزارتو ھم ھزار تو دارد. چيزی قرار نبود باشد و حاال ھم چيزی نيست
 

  
 
نم. کنم و نخنديد شوخی نيست و شوخی نمی. بَر-نوشتن اين متن ھمان قدر که سھل بود، ممتنع بود و زمان. ن.پ ودم و آمد ده ب اول که من به خود نام

جه تنھا اين را می. روم حاال ھم به خود نمی! بھر چه بود؟ ه نتي د ب ای برسد دانم که ھزارتو اگر فرار است به ماھيت ھزارتويی خود وفادار بماند؛ نباي
 ...گم شدن، ناپديد شدن  :ای اين ميان آفريده شد پس توجيه. و بايد گم شود

 
 .مان خوش شد دل 

 
 .  سر ھمه سالمت

 
 .صفاتان 

 
. ن.س  

سپينود ناجيان
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 ھزارتوی قلب
 

 
 

زار. ھزارتوی دوری و دوستی، رسيدن و نرسيدن. ھزارتوی قلب، احساس، دين، پول، چشمان تو، دوری من، خدا، راز، صدا، دستان تو، دل من ھ
سوختن، ساختن. ام ای که نشنيدم و دروغ گفتم که آن را فھميده توی کالغی که ھيچ وقت به خانه نرسيد، زمزمه زار. ھزار توی جاودانگی، ماندن،  ھ
 .توی سالم، اولين ديدار، خيال، آرامش، وجود تو

 
 

دان، اشک ھزارتوی نزديکی، حرف ان سوم، زن ادری، جھ اده، فاصله، من. ھای درگوشی، چشمان مادربزرگ، سرزمين تلخ م در، ج وی پ .ھزارت
ل و غرور وغ، تکام دار، صدا، بل يقی، آخرين دي وی موس تان، آدم. ھزارت ری، داس ای جوھ وی مرزھ دد، ھزارت ان، تج ذھب، عرف اھر، م ای متظ ھ

شفيق ھزارتوی ريتم، دريا، گنگ خواب ديده، تاريخ، سال. ھايی با طرح دين ماسک ان  تان غريب، رفيق ياه، دوس ه،. ھای س وی بغض، آه، کين ھزارت
 .عشق، درد، خاطره، زخم تو يادگار بر دل

 
 

و را در سر می رورانيم و نمی ھر روز و ھمه روز از سحر تا غروب، کالف رويايی ھزاران داالن ھزارت حرف می. دانيم پ خود  ا  ه و ب زنيم از ھم
ا بی داالن. سپاريم شايد روزی به کار آيد کنيم و تودرتو و خم در خم آن را به ياد می ھا را به سعی طی می داالن. ھيچ دگی ام ا در ھای زن شمارند و م

 .کنيم خم اولين کوچه نفس تازه می
 
 

دگی. آنچه گفته شد ريگی بود از اين بيابان. نمايد ی اين ھزاران تو غيرممکن می نقل روايت از ھمه .اش است ھر کس خود مسول شناخت توھای زن
باشد که. سپاريم به شما و سعی ساقی و عمر باقی باقی توھا را می. که اگر شناخت و مطمئن قدم برداشت در انتھای راه افسوس بر لب نخواھد خواند

 .چنين باد. ی آخر خنده بر لب، چشم ببنديم آن لحظه

سرزمين رويايی
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 دريچه
 

 )حسين واقف محمد( خوار ھاي مرداب اپراي قورباغه 
 
درت را در می مسخره: گفت« دانی پ يه می. آورم بازی در بياری و کسی را بخن ل بق باالی چھار مث ه منتظر می روی  شوی  پاي

 ».اندازند دور گردنت طناب را بی
 

 .تومان منتشرش کرده است 1400ھای خيلی خيلی کوتاه جواد سعيدی پور که انتشارات کاروان با قيمت  داستان

 
 )مخلوق( ھياھوِی بسيار براِی ھيچ 

 ھياھوِی بسيار براِی ھيچ
 ويليام شکسپير

 ِی عبدالحسيِن نوشين ترجمه
 نشر قطره

 1383چاِپ اول، 

ِی ايتاليايی گرفته شده، ولی شکسپير داستاِن اين کمدی از يک قصه. نوشته است 1599را ويليام شکسپير در ساِل » ھياھوِی بسيار براِی ھيچ«کمدِی
يز متِن شکسپير در اين نمايشنامه پر است از شيطنت. تغييراِت زيادی در آن داده است ه. ھاِی طنزآم ثار کناي به يکديگر ن نديک  اتريس و ب ه بئ ھايی ک

ه! نظير و بسيار جذاب است کنند در نوِع خود بی می ِق ھ نيز سرشار از ظرافت عش و  اِی رمانتيک است رو و کلودي يِک ورجس و! ھ شخصيِت کم
گاه. ھاِی ارزشمنِد اين نمايشنامه است نيز يکی ديگر از ويژگی) مستخدميِن ابله(داگبری  .در اين متن ما شاھِد دو نوع عشق ھستيم؛ خودآگاه و ناخودآ

ھر وصالی. شود و در دومی عشقی عيان در لباِس ستايش ِی طعنه ابراز می در اولی عشقی پنھان در جامه ھماننِد ھميشه بدخواھانی ھم ھستند که از 
راِی ھمگان روشن می. شوند غمگين و از ھر جدايی شادمان می ادار ب دامنِی معشوِق وف ردد در نھايت اما پاک ه. گ ِی عبدالحسيِن نوشين روان، ترجم

 !روشن و زيباست

 
 )مکابيز( مسواک 
 

ند و من ی ک تابی موزيکی فيلمی چيزی معرف کسی که می خواھد چيزی برای ھزارتو بنويسد حتما بايد قبلش در اين ستون که اسمش دريچه است ک
اس لی از نظر لب ا معمو اس ي ا خوش لب دلباس ي وی يک کشيش ب رده ام جل در ھر چھار باری که سعی کردم چيزی برای ھزارتو بنويسم احساس ک
کدام دم را در  ده ام و فکر پلي بدی دي خواب ھای  حاضر شده ام و او در حاليکه چشمھايش را تنگ کرده از من می خواھد بھش بگويم تازگی ھا چه 

رده ام ايم و از.خيابان ھای ممنوعه به دوچرخه سواری ب د از خواب ھ ه نتوان چيزی بگويم ک زنم و  به او پلتيک ب رده ام  عه سعی ک ابراين ھر دف بن
اورد رده سر در بي می ک ه سواری  واره نتيجه ی  .مکانھای ممنوعه ای که که فکرم دوچرخ ھم ھم ذايی  نه ای است و پلتيک ک ه احساس احمقا البت

ده از طريق  در واقع. تا فيھاخالدون مرا می خواند) به فوض وجود( عکس می دھد و کشيش کذايی  می گذشت بن قرون وسطی  ه  اگر ھزارتو در ب
 .اينطوری ھا. دريچه اش به صليب کشيده يا کشانده می شدم

 
ان. امنيتی است-اما آنچه می خواھم در قسمت آخر اين سريال به شما معرفی کنم يک چيز بھداشتی رای پنھ اين چيز وسيله ای است که آدمی از آن ب

بل از.مسواک می زند ) که گويا صرفا توانايی دارد بوی الکل را از بين ببرد(يعنی بجای اينکه خربزه در دھان کند . شدن استفاده می کند يزاده ق آدم
ند) يا تنھا دختر و پسر فعال موجود در بساطش( اينکه با دختر يا پسر مورد عالقه اش و حرف بز ھمبستر شود يا برود سينما يا درباره ی ميشل فوک

يپ رفيقش.يکی دو دور مسواک ميزند ا دود از سر پا يا دو ت شد  اک می ک بنی بشر بعد از آنکه دو پيک عرق سگی می اندازد باال يا ھفت بست تري
گويی مسواک قادر است او را از. می شود يکی دو دست مسواک ميزند" کس.رال س-ا"شيشه می کشد يا ميرزا قاسمی با سير می خورد يا مرتکب 

و ده و ل آنچه دمی پيش بوده دور و به آنچه که می خواھد در دمی ديگر باشد نزديک کند و ھمه ی آنچه را که به طرز غم انگيزی در دھانش جمع ش
گر کمی. مسواک زدن يکی از نشانه ھای ناتوانی و در عين حال خوش بينی غم انگيز خليفه ی هللا بر روی زمين است. می دھدش از بين ببرد آدم ا

خوش. احساس داشته باشد بايد از ديدن صحنه ی مسواک زدن ديگران يا خودش اشک توی چشمھايش حلقه بزند و يا حتی گريه کند ه  يدن اينھم از د
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ا. بينی و ناتوانی توامان می شويم ام ن  د غمگي زان می کن اده اش آوي چطور است که ما از ديدن زن جذامی که گوشواره به گوش ھای از ريخت افت
 . تقريبا ھر روز. بطرزی حقيقتا غير انسانی از کنار اين سحنه ی بسيار بسيار غم انگيز می گذريم

 
ما. بله چنين کسانی وجود دارند. البته کسانی ھستند که معتقدند مسواک زدن کاری صرفا بھداشتی است اه ش شود ھرگ اما اميدوارم اين دريچه باعث 

 "اونجای آدم خالی بند"با لحنی مودبانه بھشان بفرماييد  با آنھا مواجه می شويد توی چشمھايشان نگاه کنيد و

 
 )نگين( يك سال در ميان ايرانيان 
 

 /وچھار ھشتاد-چاپ اول/ نشر اختران/ ترجمه مانی صالحی عالمه/ ادروارد گرانويل براون
 

تر می ھمين دليل، نوشته است و به ادوارد براون به زبان و ادبيات فارسی تسلط كامل داشته ر از رود و غنی ی وی از يك سفرنامه معمولی بسيار فرا ت
 .گردد يابد، می چه در سرزمينی بيگانه می مشاھدات يك غربی از آن
ن موضوع جالب ی تصويری زنده و دقيق از مردمان آن اين كتاب عالوه بر ارائه ران، اي ان اي ه روح فرھنگ زم ه دارد، ك يز درخود نھفت توجه را ن
ندانی نكرده رفتاری و زيستی ايرانی ورد درگيری. است ھا از آن زمان تاكنون، تفاوت چ البی درم فرنامه اطالعات ج ن س ذھبی و ھمينطور اي ھای م

قع به كه اين شبھه را ايجاد می طوری ی پيدايش بابيت و بھاييت در ايران و تشكيالت آن زمانشان دارد؛ به خصوص درباره به كه وی، دروا د  خاطر كن
 .است ی ھمين موضوع به ايران سفر كرده تحقيق درباره

 
 )آزاده کاميار( يوديت ھرمان،: سوی رودخانٔه ادر اين 
 

 .تومان 1600اش  ترجمه محمود حسينی زاد، نشر افق گران ھم نيست ھمه
اب را  می ن کت پی رايت اي فق ک چون نشر ا يد  نده نباش وق نويس يد و نگران پرداخت حق تاب را بخوان توانيد با خيال راحت اين ک

اگر روزھا سر کارھستيد و تمام روز دلتان خوش است   .خواھيد ديگر چه می  .پنج تا داستان کوتاِه حسابی  .پرداخت کرده است
که می که شب بشود برويد به رختخواب و مراسم آيينی کتاب ايی است  اب از آن کتابھ ن کت د اي ا آن  خوانی را به جا بياوري شود ب

ھر شب يک داستان را . خوابگی لذت برد خوابيد و از اين ھم م و  کتاب پنج داستان دارد، من اگر جای شما باشم حرص نمی زن
 . ھرچند خودم اين کار را نکردم و حاال نادم و پشيمانم که چه حيف زود تمام شد. خوانم می

ذران روز"را در ادبيات جديد آلمان   ه" گ ه ترجم تانھايی ک ن داس داقل اي به شدت، ح ظرم  به ن تم،  ودم، دوست داش رده ب ال ک م دنب ا ھ ه دست م اش ب
 .رسيده، تحت تأثير ادبيات آمريکا، ھمينگوی و کارور است

ه دو رو د، شخصيتھايی ک نا بودن ای آش مد، آدمھ ظرم جالب آ چيزی که من در اين داستانھا دوست داشتم، يعنی نه اين که دوست داشته باشم، نه، به ن
ان را نمی بينی ھمه شبيه ھم ھستيم، ھمه فکرھای عجيب و غريب می اينکه می  .برت ھستند ی کارھايم ل خيل ه کنيم و ھمه دلي ه، ھم ه، ھم .دانيم، ھم

 .کند کنيم اين شباھتھاست که ما را حيران می ديگر از تفاوتھا تعجب نمی

 
 )بامداد( ھزارتو 
 
شر شد، اين اواخر گاھی چندماه يک ماه منتشر می-به-ترھا ماه قديم! ای ھست به نام ھزارتو مجله يک م منت گر ھ ه دي بار منتشر شده، گويا قرار است ک

ند و يک وبالگی و غير وبالگی يک تعدادی آدم وبالگی و شبه توی اين مدت يک. کل نشود به ما دل کارھايی کرد ان خواست چيزھای نوشتند؛ حاال ش ت
 .گذرند تان ھم نخواست نخوانيد و بگذريد مثل ھمه که می بشيند و بخوانيد، دل

 

 
 )عاصی. ک. ساسان م( پايان داستان بی 
 

ا ول» مونه علی می ی مرتضی يارو مثل گربه«گويد  يک مثلی ھست که می رود می يعنی از ھر ج ن ف ا روی زمي نی چار دست و پ د  اش ک بعضی(آي
ل ش باز برمی و منظور ھم اينکه طرف گير داده به يک موضوعی و ھرجا ببری) کنند گويندگان اين بخش را ھم اضافه می گردد سر حرف اول، مث

ه اين نکته را که در نظر بگيريم و کالً با مقدار خيلی کمی کسب اطالعات درباره! گربه می ی گرب ه ھا،  اً گرب ه حتم م نيست گرب ازی ھ ه ني ی فھميم ک
اش کنی، اگر از ھستی ساقط نشود وسط راه، چار دست و پا ی فريبرز يا زری يا زيد يا عمرو ھم که باشد باز از ھرجا ول علی باشد و گربه مرتضی
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ل خواھم بگويم عموماً من ھم در زندگی می! ھا نيست ھرحال قصد من اينجا نقد مثل اما به. آيد روی زمين فرود می ن مث ام يک ھمچين آدمی ھستم و اي
م پيش نمی اره ک ه درب د ک يوه آي د ی حرف زدن ی ش ن فرودگاه. ام صدق کن الً يکی از ھمي ايم  مث تان بی«ھ ان داس ده است» پاي ائل ان ه می. (ميش بينم ک
ه می. زنند شان و جماعتی ھم لبخند می زنند توی پيشانی جماعتی می تند ک تانی ھس اب اين جماعات دوس ن کت ا چه شدتی روی اي من چطور و ب د  دانن
 !)آيم فرود می

جدای از اينکه! »پايان داستان بی«ی آخرين ھزارتو چه کتابی را معرفی کنم و به خودم گفتم چه کتابی بھتر از  کردم برای دريچه داشتم فکر می! بله
باره ھای خوب و تامل ھای آخرش پر است از حرف خوانی واجب است، فصل کالً خواندن اين کتاب بر ھر کتاب تن و برانگيز در ردن و رف ام ک ی تم

 .و البته و صد البته اين تمام کتاب نيست... وداع گفتن
 .کنم کالً عرض می... خالصه که بخوانيدش تا خيلی دير نشده

ه  زير مجموعه کتاب ونوشه، کرده ی شيرين بنی ی نشر چشمه، با ترجم د چاپ و منتشرش  ھزار. احم ار  م، چھ شتباه نکن دش، اگر ا چاپ جدي رای  ب
 .بريد اش را می دھيد و يک عمر لذت تومان می

 
 )سپينود ناجيان( شش مسئله برای دن ايسيدرو پارودی 

 
 

 نشر نيال/ مترجمان احسان نوروزی و نيما ملک محمدی/ ی خورخه لوئيس بورخس و آدلفو ببويی کاسارس نوشته
 

ته. ام چه بود تا معرفی کنم، جز اين کتاب نبود که نبود ترين کتابی را که امسال خوانده ھرچه فکر کردم به اھی چند داستان به ھم پيوس نا-ی کارآگ ه ب ن
ل. سرشار از طنز و تخيل ناب بورخسی -!به عرف معمول که تازه اگر ھم باشد بد ھم نيست ودم قب ه ب تاب گفت ن ک ھم از اي تيد . تر  ا ايندوست داش ج

 . کليک کنيد
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 ی آخر صفحه

 !کنيم ی کوچک شروع می ی ما از يک مجله ھمه
 

 
 

ا می ھا که اين شھر از ھميشه زيبا تابستان. کنيم ما در شھر ساحلی کوچکی زندگی می ه اينج دن تعطيالت ب رای گذران يادی ب د تر است، جمعيت ز .آين
 .رويم در اين مواقع است که ما ھم برای تعطيالت به لندن می

ق آگھی ولن از طزي رم معم ه ھمس ای روزنام ه ھ ايمز خان دا می ی ت د ای پي ه يک. کن ار خان ل ب ا ھت ير آفريق اطق فق ه در من رديم ک اره ک ردی را اج ی م
ياه می پول ساخت تا س ند ھای  اه اجدادشان برو دن زادگ ه دي د ب کايی بتوانن ه. دار امري ستان ديگر در خان بن يک تاب که تقري وديم  اری ب دس معم ی مھن
جدا می ای اقامت کرديم که صاحب  بار سوم در خانه. کرد  از راه دور کار می چيزش با کنترل ھمه ه–شد  اش داشت از ھمسرش  و -دليل عدم تمکين ب
 .خواست از کشور خارج شود می

يد ين مضمون د ه ا ه«: در ژوئن امسال، ھمسرم يک آگھی ب رای مدت سه خان دن جھت اجاره ب ا اجاره ی پزشکی در لن ای مناسب موجود ھفته ب بھ
 .ھمسرم به آن شماره تلفن کرد و تصميم گرفتيم آن خانه را اجاره کنيم» .است

نزينگتن فاصله ارک ک ا پ بود و ت ی  نزينگتن ِ جنوب ادی نداشت اين خانه در مرکز شھر، و نزديک ايستگاه ک ن. ی زي ستگاه پَدينگت ا را در اي تاکسی م
نه -رسيدند نظر می پريده به قدر رنگ مردم لندن در روزھای گرم تابستان چه–سوار کرد  ل خا سفيدرنگی و به خيابان عريضی برد، و مقاب ی  ی ويالي

 .مان را بردم تو ھای در را باز کردم و چمدان. بطری شير گرم جلو در بود يک. ھای اقاقيا کاشته بودند ی جلو آن بوته ايستاد که در باغچه
 .زد تلفن داشت زنگ می

 »...الو«: گفتم
 »سی؟. بی. اِی« : صدای جوانی پرسيد

 ».ايد شماره را اشتباه گرفته. متأسفم«: گفتم
 »ی شما چند است؟ شماره« -
 » . نايتزبريج۴٢٣١« -
 ».شماره درست است« -

 ».ی يک دکتر است حتمن اشتباه شده، اينجا خانه«: گفتم
 »دکتر ھست؟«: پرسيد
 ».نه، رفته تعطيالت«: گفتم

 »توانم برايش پيغام بگذارم؟ می« -
 »بيمار ھستيد؟«

د. ام نويس کتابم را به او داده شود که دست ماه می شش. ديويد وايت از ساِمرِست. نه، بگوييد وايت تلفن کرد«: او گفت جواب بدھ يش  اه ِ پ .قرار بود م
 ».ام اش نوشته حال چھار نامه برای تابه

 ».گويم حتمن به او می«
 ».خواھد، از نظر من اشکالی ندارد اگر فرصت بيشتری می«: مرد جوان با ترديد گفت

 .و گوشی را گذاشتم» .خوب خيلی«: گفتم
 »!خبر است معلوم نيست اينجا چه«: به ھمسرم گفتم
 .ی خانه بودند ھا مشغول وارسی ِ بقيه ولی او و بچه

چه. شد ھای زندگی در سرتاسر آن ديده می ی بزرگی بود و نشانه خانه ا اسباب اتاق جلويی اتاق ب ود ب ياه، کتاب ھای جورواجور، تخته بازی ھا ب ھای س
ھا را قفسه در اتاق نشيمن، نيمه. کودکان و پُسترھايی که به ديوار چسبانده بودند پايين ديوار بود ی  انده  اب پوش طرف راه. ھای کت ه، و راھرو، دو  پل

و. آموزی روی بخاری نفتی خوابيده بود ی دست در اتاق ناھارخوری، بيشتر اوقات گربه. خانه سه حمام مجزا داشت. ھا ھم پر از کتاب بود پاگرد پله
 .شد ھای قرمز داشت و درخت راشی ھم در انتھای آن ديده می حوضی با ماھی. کاری شده بود ی پشت خانه يکپارچه چمن بود و دورش گل باغچه

 »ممکن است با دکتر جونز صحبت کنم؟«: تلفن زنگ زد و صدای لرزانی گفت
 ».متأسفم، او رفته تعطيالت« -
 »گردد؟ ِکی برمی« -
 ».ی ديگر ھفته سه« -

نورمن لِوين
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 ».فردا بايد به نيويورک بروم. ھمه صبر کنم توانم اين من نمی« -
 »خواھيد برايش پيغام بگذاريد؟ می« -
ن اين. ممکن است کمی بلندتر صحبت کنيد؟ گوش من کمی سنگين است و مجبورم از سمعک استفاده کنم. شنوم صدايتان را نمی« - ھا اي روزھا دکتر

 ».شدم دنيا آمده بودم، معالجه می اگر دو سال ديرتر به. کنند بيماری را درمان می
 »خواھيد برای دکتر پيغام بگذاريد؟ گفتم می« -

اگر در. است» خداحافظ«کنيد؟ اسمش  شود سری به دفتر کارش بزنيد و ببينيد شعر مرا پيدا می می. ای داشته باشد کنم فايده گمان نمی«: او جواب داد
د کجاست. کنم صبر می. زحمت نيندازيد گيری است، خودتان را به ی غلط مرحله ط ببيني نده. فق دريس نويس رای ت رار است ب ی گی خالق در مدرسه ق

 ».شعر احتمالن روی زمين است. شبانه به نيويورک بروم تا پولی دربياورم و برگردم اينجا
 ».تان گوشی دست«: گفتم

ه خرين طبق ار در آ تم به دفتر ک ه رف ه و دست. ی خان غذ و مجل تاق پوشيده از کا ود ھايی به نوشته کف ِ ا ه ب کت و نام ضمام پا ات در زونکن. ان مکاتب
يک ورق طور چند اسکناس يک ھمين. ای چند چک با مبالغ جزئی بود تو جعبه. بزرگی روی يک ميز چوبی قرار داشت پول خرد،  پوندی، مقداری 

يپ، پاکت!) گيرم ما دزد بوديم–شناسد  دکتر که ما را نمی! با خودم گفتم انگار خيلی اھل اطمينان است. (تمبر و دو بسته سيگار زرگ، کاغذ تا ھای ب
روی يک ميز. ی چاپی از ميخی به ديوار آويزان بود چند صفحه نمونه. شد يک ماشين تايپ، يک تلفن، و چند دفتر راھنمای تلفن ھم در اتاق ديده می

ماره کوچک ات پزشکی و ش ل ورود و خروج مکاتب ه تر، فاي رار داشت ھای مجل ت ق ب. ی لَنِس ماره مرت ه ش ود ک ای آن ب اق انتھ ھای ترين قسمت ات
  » .کنم متأسفم، پيدايش نمی«: برگشتم پايين و به طرف گفتم. سی را روی زمين کنار ديوار چيده بودند. بی. برگشتی ِ اِی

 ».تی –اس  –ای  –اِم : ُخب، بگوييد آرنولد ِمست تلفن کرد«. زد در صدايش نااميدی موج می» . آه« : گفت
 ».گويم حتمن می«: گفتم

 ».خداحافظ«
 ».ی کوچک است دکتر سردبير يک مجله. توانی بکنی  فکرش را ھم نمی«: به ھمسرم گفتم

 ».انگار از دست اين ماجرا خالصی نداريم«: او گفت
ديم يدار ش ا صدای زنگ در ب ود. روز بعد، صبح اول وقت، ب ته. پستچی ب د بس تم داد چن ه دس ه.  ب نی از قسمت نام تان و ھای زمي ھای مختلف انگلس

بيه چند مجله. دو کتاب جديد از مؤسسات نشر. ھای ھوايی از کانادا و امريکا و استراليا و امريکای جنوبی اروپا، و نامه ی کوچِک ديگر، و چيزی ش
 .حساب به نشريات پزشکی، و چند صورت

ته پاکت تم ھا و بس نگ، رديف شماره. ھا را روی صندلی گذاش و رايتي يزن و ني زين، و مجموعه ای از کتاب ھای ھورا دن َمِگ اونتر و لن ھای ھای اِنک
 .ام زنده شد سال پيش که تازه به انگلستان آمده بودم برای  خاطرات بيست. دور ِ اتاق چيده شده بود-تا-ھای دور معاصر در قفسه

ود، و صف خسارت سيگارھای قاچاق، و يک ھای جيره ھا، دفترچه ھای بمباران ھنوز باقی ب دی،  ردم-و-جور فالکت عمومی در سر بن ا. وضع م ب
ی آن چيزھايی شايد به اين دليل که جوان بوديم و پُراميد و فاقد ھمه. خاطر دارم ام به ھای زندگی ترين دوره عنوان يکی از خوش ھمه آن دوره را به اين

نز، می ھای به ھا و رستوران ھای زيادی از مناطق مختلف به لندن آمده بودند و در کافه جوان. که نوشتن مستلزم آن بود ل جوالي ده خصوصی، مث ی ک
می. کرديم ديگر را مالقات می دِريک ھم فرانسوی، کافه دو فرانس، و َمن جای ديگری  ه  م ب ادم می. رفتيم بعد با ھ د ي ی آي گری از اھال نادايی ِ دي با کا  

بال چلسی داشت. رفتم که رمان می نوشت مونترال می ن فوت انی نزديک زمي د می ھروقت گل می. (آپارتم ديم زدن روزھای سرد و مرطوب.) فھمي
يدن -شد ھای راھنمايی ديده می در آن مه فقط چراغ–خاطر دارم  زمستان را با آن مه غليظ از ھمه بھتر به مان، نوش خل آپارت وع دا و بعد گرمای مطب

با ھای داستان. کرديم شان می نوشتيم، و جايی که چاپ ی آنچه می ی نوشتن، درباره گو درباره-و-شراب گرم کنار آتش بخاری ديواری، و گفت مان را 
ھای مارا چاپ نشريات کوچک بودند که داستان. آزمايی بود  کار مثل خريدن بليت بخت اما اين. فرستاديم باوری برای نيويورکر و آتالنتيک می خوش
 .کردند ی کار تشويق می دادند و ما را به ادامه جرئت می-و-کردند، به ما دل می

ی کوچکی سردبير مجله. آموز ی پلنگی ِ دست پشت و يک گربه پريده، با موھای طاليی کم ساله، رنگ زنی تقريبن پنجاه. آورم ياد می ميس واترز را به
ود رده ب دربزرگش تأسيس ک بود عکس. بود که پ زان  ھا آوي ه ديوار الن توماس ب تز و دي ی ِ النه و قفسه. ھای تنيسون، يي اق ھای چوب ل ات کفتری، مث

 :کرد روم، ولی ھميشه با اين جمله از من استقبال می دانست ِکی به آنجا می نمی. ھای قديمی مجله ی پست، با شماره بندی ِ اداره دسته
 ».بيا تو. ات خوشحالم قدر از ديدن چه«

اورم پيشنھاد می. افتاد طرف اتاق نشيمن تاريک راه می پيشايش ِ من به التوم را دربي ری می. کرد پ پر می يک بطر ِش ھم آورد و گيالسی  عد  رد و ب ک
 .کرد سيگاری تعارفم می

ر کرد، و اين موضوع در تقويت روحيه زمانی که فقط چند داستان از من چاپ شده بود، اين زن با من درست مثل يک نويسنده رفتار می ام خيلی مؤث
به حرف پرسيد مشغول نوشتن چه بعد از يک گيالس شری و يک سيگار ديگر، و بعد از آنکه می. بود ه  با عالق گوش می ھای چيزی ھستم و  رد، ام  ک
يوت داده است گفت که پدربزرگ می به جرج ال اه  رای يک داستان کوت د ب زار پون ه تنيسون و دو ھ اه ب رای يک شعر کوت د ب ھزار پون ی. (اش  يعن
م می می ه از نوشتن ھ ول درآورد؟ خواست به من ھم بفھماند ک تاق ديگر می) شود پ ه ا د ب بود بع يز و مرتب  ی تم ه خيل ه. رفتيم ک که مجل ل د ی ھا مث

 .انداخت خانه می ھا آدم را ياد کتاب ھای توی قفسه فروشی روی ميز چيده شده بود و کتاب روزنامه
 »اش بنويسی؟ باشی نقدی درباره کتابی ھست که دوست داشته«: پرسيد می
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 .داشتم ی داستان برمی دو رمان يا يک مجموعه-يکی
 ». دسته بردار چھارتا کتاب ھم از آن«: گفت بعد می

ترند ھا را به يک کتاب مان، به من گفته بود آن کتاب در اولين مالقات. ھايی بود که دوست نداشت نقد بشوند آن دسته شامل کتاب فروشی در خيابان اِس
ادبود را امضا. فروخت ھای عمومی می خانه ھا را به نصف قيمت می خريد و به کتاب ببرم که آن تر ي ه دف بيه ب تری ش د دف ول باي رفتن پ بل از گ ا ق ام

ه. کردم می دھای مشھور ِ روزنام ته را می در آن دفتر، باالی اسم خودم، امضای منتق ام ھف نبه و اي دم؛ آن ھای يکش ھم کتاب دي ا  شان را نصف ھای ھ
 .فروختند قيمت می
دم و سرزنده و بانشاط از آنجابيرون می -رنگ پشت درش افتاده بود ای ھای قھوه پاکت–رفتم  اش می پول به خانه آيد افسرده و بی يادم می روش. آم از ف
ھا بايد آن کتاب–کاری ھم داشتم که بکنم . برای يک ھمبرگر و يک فنجان قھوه و يک سيگاربرگ کوچک کافی بود. شد ھا چند پوندی عايدم می کتاب

 .کرد پيش حساب می ھميشه پول کار را پيش. کردم را نقد می
له.  داترز ديگرانی ھم بودند قبل از ميس شر می رايزن مطبوعاتی سفارت نروژ که در لندن يک مج بان انگليسی منت ه ز نروژی ب رد ی کوچک  و. ک

که نسخه. ھا چاپ شد ھای من در ھر دوی آن اولين داستان. ی ديگری در ھندوستان، باز ھم به زبان انگليسی مجله عی  له و موق دی ای از آن مج ی ھن
ه دست دم شخصيت ب يد، دي ادايی ام رس ده ھای کان دی ش ه قوطی کبريت آدم را قرض می. اند ام ھن ود ک م ب ه سردبير ديگری ھ ه خان تی ب گرفت و وق
 .پوندی توی آن چپانده ديدی يک اسکناس يک گشتی، می برمی
 .شان ھای مثل مجله –اند  ھا رفته ی آن ھمه

 .ھا رفته است چيزی ھم با آن
ا لنگ ظھر می ات می و اگر دل. نوشتی خواستی می خيالی که ھروقت می آن روزھای بی دی خواست، ت که ظھر آدم و می. خوابي ل دانستی  ايی مث ھ

 .بينی خصوصی می خودت را در جاھای به
انم ھا، بعد از صبحانه، منتظر رسيدن پستچی می حاال صبح د می. م ه بع اال و در را پشت سرم می روم طبق ور می ی ب خودم را مجب دم و  کنم روی بن

ا گردم اين کشم، بعد دوباره برمی موقع ناھار دست از کار می. دلبازی سفارش داده کار کنم-و-ی دست ام که مجله ام، داستان جديدم، يا مقاله رمان اال ت ب
می. روم شوم و به گردش در اطراف شھر می کنم و سوار اتوبوس می روز تعطيل می گاھی يک. ساعت چھار ين انگار فراموش  که در طبيعت ا کنم 

ه صورت، جای ھميشه ولی در غير اين. شوم برگشِت پليموت می-و-يا برای تنوع سوار قطار ِ رفت. ھمه رنگ ھست االی پل اق گی من ب ن ات ھا در اي
ه آنچه. زنم کنم و گاھی با خودم حرف می سيگار برگ ھلندی کوچکی روشن می. شود ام صرف کار می حاال تمام انرژی. است نم ک املن مطمئ حاال ک
 .ی امرار معاش من تبديل شده نوشتن ديگر به وسيله. شود ام چاپ می نوشته

م آميخته روزھا که زندگی و نوشتن به البته نه مثل آن. شود انگيز می آيد و کار ھيجان چيز جور درمی البته ھنوز ھم روزھايی ھست که ھمه شدت به ھ
ه. بود ه آن مجل شتم ب ان دا ط نمی. ھای کوچک ايم رورش می فق ه پ تم چيزی ک ند مسری است دانس له آن. داد به ک ن فکر را  ا اي لی از جوان ھ ا ی خي ھ

 .فھميدی که ديگر خيلی دير بود و وقتی واقعيت را می. معنی زندگی خوب است کار داشتن با ادبيات به-و-انداختند که سر
تادند تماشا می رفتند، به مردمی که سر ِ کار می. انداخت خورشيد روی آب نقش می. رودخانه صبح زود خيلی باصفا بود ارو به. ايس ه پ من ک -تماشای 

احبه ان، مص ردار و تجھيزات گر و فيلم زن ان را می ب ه سوآل ش يدم و ب ی ھای کش واب م ان ج ی ش دگی نم ادا زن را در کان ه چ را دادم ک لن چ کنم و اص
 .نويسم می

ات می گاھی مالق رم را در باش ردم ناش تن است. ک ل بوس ايی ِ اھ ک امريک دکوتاه. ي اس و ق ورديم، و يکی. ط ارتينی خ ک م ر ي الن. ديگ ه س د ب بع
 .آخر سر ھم قھوه با يک سيگار برگ بزرگ ھاوانا. آزاد دودی، بعد از آن اردک با شراب، بعد ھم دسر اول ماھی. ناھارخوری رفتيم

ا می پرسيد دوست دارم کتاب وانم نوشته ام در چه قطعی منتشر شود و آي رای ت اب را ب د کت تم ی پشت جل ه شماره. اش بفرس اب چه گفت ک در گان کت ق
ه نبه می است، که يکی از روزنام اب يکی ھای يکش ل از انتشار کت د قب د-خواھ ده از آن را چاپ کن ايعه. دو چکي باره ش نده ھايی در اير نويس ھا و ی س

 .دھم نويسم و آن را در کدام فصل انتشاراتی به او می حاضر چه می پرسيد درحال. ام تعريف کرد ناشرھا و کارگزارھای ادبی برای
 .ساعت از چھار گذشته بود که تاکسی گرفتم و به خانه برگشتم

 »طور بود؟ چه«: ھمسرم پرسيد
 »طور بود؟ وحش جه باغ. بد نبود«: گفتم

چه. آمد ظاھرن از سمت در ِ جلويی می. تازه شروع کرده بود به تعريف کردن که صدايی شنيديم يم  ل رفتيم ببين ردی را غاف يم خبر است و م گير کرد
 .ای به تن داشت ھيکل بود، و بارانی کھنه قد و قوی سال داشت، کوتاه حدود شصت. خواست در را با کليدی باز کند که می

 »دکتر ھست؟«: با خجالت پرسيد
 ».نه، رفته تعطيالت«: گفتم

 ».توانم شب را اينجا بخوابم آيم لندن، می ھروقت می. ام بخشيد، من از ساِسکس آمده می«
 .ای است کرده اش پيدا بود آدم تحصيل از لھجه

 ».ايم ھفته اجاره کرده متأسفام، ولی ما اينجا را برای سه«: گفتم
 ».توانم شب را اينجا بخوابم آيم لندن می ھروقت می«

 ».متأسفانه جا نداريم«: گفتم
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 ».من شاعرم. کند ام را چاپ می سی کارھای. بی. ای. اسم من جرج اسميت است«
 ».گيالس مشروب ميل کنيد بفرماييد تو يک. کنيم ما تا ده روز ديگر اينجا را تخليه می. وقتم خيلی خوش«

 .اش را پرسيدم ريختم اسم آخرين کتاب اش کنياک می وقتی برای
 .نويس را ھم برای ناشر فرستاده و اسم ناشر معروفی را آورد ی يک کتاْب شعر دارد و دست اندازه گفت که به

 ».اما خبری نشده«
 ».عالمت خوبی است«: گفتم
 ».اند تعطيالت ھا ھم مثل دکتر رفته يا اينکه آن. اند اش کرده شايد ُگم«: گفت

 .يکی ھم برای من پيچيد. اش بيرون آورد و از توی آن کمی توتون برداشت و مشغول پيچيدن سيگار شد قوتی فلزی کوچکی را از جيب
 »ھاست؟ تان پيش آن چندوقت است کتاب«: پرسيدم

 ».ماه تقريبن پنج«
 .اش ريختم يک گيالس ديگر برای. اش را تمام کرد کنياک
 ».نوشتم شان می يا چندخطی برای. آوردم توی قضيه را درمی-و-کردم و ته اگر من بودم تلفن می«: گفتم

 »کنيد بايد اين کار را بکنم؟ فکر می«
 ».البته«: گفتم

 .اش رفتم قصد داشتم او را تا دم در بدرقه کنم ولی تا ايستگاه اتوبوس ھمراه
 .رو و خيابان ريخته بود ھا و پياده رنگ روی چمن ای ھای قھوه گنجشک بود و ميوه ھای زبان خيابان پر از درخت

بودم َھا نگه تمام اين سال. اليوت داشتم. اس. يک نامه از تی«: با لحن غرورآميزی گفت ته  جاه. ش داش ه پن يش آن را ب اه پ ا م روختم ام ترم. دالر ف دخ
 ».خريدم ای می اش ھديه کرد و بايد برای ازدواج می

 .گذراند از او پرسيدم شب را کجا می
 ».لندن مرکز تجاری من است. آيم اينجا بار می ھفته يک من تقريبن ھر شش. دو جای ديگر ھم دارم-يکی«: گفت

 .بسته سيگار خريدم اش يک رفتم و برای
 ».متشکرم«: گفت

 .اتوبوس قرمزرنگ آمد و منتظر ماندم تا سوار شد
 »ُخب، بھتر شدی؟«: وقتی برگشتم، ھمسرم گفت

 ».نه«: گفتم
ات خواست به دختری موطاليی که می. شدند ھای جورواجور جلو در سبز می آدم. منوال بود ھمين مان در آنجا، وضع به در تمام مدت اقامت خاطر ادبي

ھا را بليسد ان از دانش سخنران. پشت تمبر تادھای مھم ادايی و انگليسی گاه ھا و اس ايی و کان ه زن. ھای امريک ن يکی از آن. دار ھای خان ا پشت تلف ھ
دارم«: گفت. شب زنگ زد و بيدارمان کرد يکی بعد از نيمه. ھای راه دور تلفن» .ام چاپ شود حاضرم ھر کاری بکنم که مطلب«: گفت ار مھمی ن .ک

 ».سی چاپ شده. بی. ھای من در اِی داستان. کنيم ما گھگاه از اين کارھا می. خواستم گپی بزنم فقط می
 .ی کوچک وابسته بود انگار دنيايی به اين مجله

ه. به ديدن کارگزارم رفتم. ام را بيرون از آن خانه بگذرانم کردم تا حد امکان وقت سعی می روش يک داستان ب غ چھارصد دالر بابت ف به مبل چکی 
د شوميز تأليفی که ناشرھای کتاب ھا، حق پرداخت ی مبلغ پيش درباره. به ناھار مھمانم کرد. من داد؛ البته کميسيون خودش را از آن کسر کرد ھای جل

ھتر کتاب روزھا می آن ا کتاب پرداختند، و فروش ِ ب ستانی در مقايسه ب رديم ھای غيردا تانی صحبت ک نده. ھای داس شگاه نويس ھا و گان ديگر را در با
نده در اين مورد صحبت می. قيمت مالقات کردم ھای گران رستوران دام نويس ه ک رديم ک دا می سال سال داشت از ھمسر ميان ن ی ميا ک ا اش ج ا ب شد ت

رای خودش مؤسسه اش بيرون می و کدام ناشر از مؤسسه. دختر جوانی ازدواج کند تا ب ند آمد  سيس ک له. ی نشری تأ نيدم چه مج رار ش دی ق ھای جدي
 .داد تأليف بھتری می و چه کسی حق–است منتشر شود 

اره زد، و انبوه ِ نامه گشتم سراغ تلفنی که مدام زنگ می بعد برمی سبز می ھا و مشتاقان صحبت درب و در  ه جل ايل زيباشناختی ِ نوشتن ک دند ی مس .ش
ا مسن-و-سن ھا و مردھای ھم اما در کنار زن. کردند ھا ناراحتم نمی جوان تم سال ي ايندی داش خودم احساس ناخوش ری ِ خودم. تر از  از احساس ِ برت

 .دانم شايد ھم احساس گناه بود؟ نمی. آمد خوشم نمی
تال ھا کارت از ھر يک از آن. گالری و گالری تِيت رفته بودند ھای ويکتوريا و آلبرت، نشنال به موزه. گذشت ھا خوش می اما به ھمسرم و بچه ھايی پس

ند-به يکی. فرستادند آوردند و برای دوستان می می د، يک يک. دو مجلس رقص و يک تآتر رفت ارک ريچمون ه پ ه ھمپتون روز ب کورت و يک روز ب
 .ی تايمز رفتند سواری روی رودخانه روز ھم به قايق

 .خواست تعطيالت تمام شود و برگردند شان نمی دل
ی. روزھای ای. خواستم اما من می ود. ب ده ب برای من سپری ش م می. سی  رار کن تم ف ل. خواس ا دلي ادم می آي ه ي ی را ب ه جوان بود ک ن  يا اش اي آورد؟ 

ای که زندگی ما در آن –ای غيرواقعی وجود داشت  ی آن چيزھا جنبه اش تحقق نيافته بود؟ به خودم گفتم که در ھمه ھای ای را که وعده دوره ان مبن زم
خاطره ی آن دوران در ذھن دانستم، خاطره ھا را می ی اين اما با اينکه ھمه. که دوران برزخی بود -اقتصادی نداشت ود،  ده ب ی معصوميتی ام حک ش
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 .که ديگر وجود نداشت
 .گرفت اش را می دختر جوانی سراغ داستان. گاه پدينگتن برساند، تلفن زنگ زد روز شنبه، وقتی منتظر تاکسی بوديم تا ما را به ايست

 .و بايد شب تلفن بزند. گردد چند ساعت ديگر برمی. گفتم که دکتر نيست
 »چه ساعتی؟«
 ».نه به بعد«

 »طور است؟ نظرتان چه ايد؟ به شما داستان مرا خوانده«: پرسيد
 ».برای تعطيالت آمده بوديم اينجا. ايم ما فقط اين خانه را اجاره کرده«: گفتم
 »آه، پس از ما نيستيد؟«: گفت

 ».نه«
 .عقب شد مان در صندوق ھای و راننده مشغول بار زدن چمدان. تاکسی آمد
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