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سالم!

امیر خوش سرور
1.حرفبرایگفتنزیاداست.نهیکیادوموضوعکهدههامطلبریزودرشتهجوممیآورندوالجرمکارمنافسارزدنبهذهنچموشو

بازیگوشیمیشودکهتابایستادنندارد.ازروزمرگیهایمکرربگویمیاازسرخوردگیهاییکهبیامانازآسماننازلشد؟ازدلبیطاقتو

زخمداربگویمیا...؟گذشتههاگذشتهرچندجایزخمهاییکهدرسینهامجاخوشکردهاندهمچنانتازهوخونچکاناست...عادت،معجزهی

انساناست.عادتمیکنیم،پسهستیم!

کالغاماخرقعادتاست.همانذهنچموشوبازیگوشهرآننهیبمیزدکهبلندشو،حرکتکن،بهپیش،چشماندازروشناست.عادتمرِض

مزمناستامابهتجربه،خرقعادتمرِضحاداست.کالغحاصلاستیالءامبهمرضمزمنعادتوابتالءامبهمرضحادخرقعادتاست!بگذریم

...بهکالغبپردازیم.

2.کالغراباهیچآغازکردم؛هیِچهیچکهنه.دلگرمبودمبهَدمگرمرفقاییکهوقتیدستامرابهسویشاندرازمیکردممطمئنبودمکهآنها

نیزبیمزدوبیمّنتبهیاریاممیآیند.اینبارچندماستکهآنهارفاقترادرحقامبهحداعالءرساندهاند.ُحسنشانهمیشهدرفزونباد!

ازآنراهنماییهایهمدالنهاشنبودکالغبهثمر اوودلگرمیهایشومهمتر »حامدفریاد«رفیقدیرینهام،درکالغحقآبوگلدارد.اگر

نمیرسید.واقعیتاشایناستکهاگرحامددرآنروزسردزمستانی،وقتیرمان»همسایهها«رابرایامهدیهآوردهبود،درتقدیمنامچهاش

نمینوشت:»تقدیمبهامیر...ونگاهشپرازامید«،هیچگاهکالغمتولدنمیشد.حامد،امیدرازمانیدردرونامکشفکردیابهدرونامتزریقکرد

کهیأسواستیصالجزئیازهستیامشدهبود.اودررفاقت،نابتریناست.وقتیمیخنددرفیقاست،وقتیعصبانیمیشودوزباناشنیشدار،

بازهمرفیقاست… حامددرکالغدبیرسرویسادبیاتاست.
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»مانیرشتیپور«رفیقدیرآشناوبهغایتصمیمیامدرپدیدآییکالغسنگتمامگذاشت.اوآراماستومتین.دلگرمیهاییکهمیدادنقش

بیمانندیدرپیشرویامداشت.مانیبالبخندهمیشگیاشهمهچیزراباتلفنهماهنگکردوچهخوبهمکارهارابهانجامرساند.مانیدر

کالغدبیرسرویسفلسفهاست.

»سعیدشمس«رفیقدیریافتهام،بهمعنایواقعیکلمههمراهاست.باحجمباالیکارشدستیاریامرابهگرمیفشردوبرایمانطرحزد.سعید

درکالغدبیرسرویسکاریکاتوروداستانمصوراست.

»مهدیسشوندی«رفیقوشریکزندگیاماست.نه!اوسنگصبوراست؛گوششنوایتمامغرزدنهاوبدخلقیهایهمیشگیام.وقتیاززمین

وزمانگزیدهمیشومآغوشگرممهدیسآرامبخشاست.اویارویاوربلندپروازیهایکودکانهاماست.بااینحالموراازماستبیرونمیکشد.

میخنددوهمهچیزرابانگاهعصیانگرش،نقدمیکند.بدوناوکالغموجودیّتنداشت،حّتینامهمنداشت.وقتهایبسیاریکهبهاواختصاص

داشتصرفباالوپایینکردنکالغشد.واوچهنجیبانههمراهامشد.اینکهدرایندوسهسالاخیرچهبرماگذشتبماندبرایبعد....سپاسگزار

اوومهربانیهایشهستم.مهدیسدرکالغدبیرسرویسگالریاست.

بهتجربهمیگویم؛»مهدیرضایی«)دبیرکانونفرهنگیچوک(دررفاقتبیماننداست.کمترازیکسالاستکهاورامیشناسمامادرهمین

مدتکوتاهدرذهنامبهیگانگیدستیافت.مهدیگرچهسردبیرماهنامهیوزینچوکاستاماوقتیدررابطهباکالغبهمشورتطلبیدماش،

بدونتردیدعنصررقابترابهکنارینهادورفاقتدرپیشگرفت.دراینشمارهمهدیمشاورکالغاست.امیدوارمدرشمارههایبعداورادر

کنارمانبیشترداشتهباشیم.

»محبوبهرازی«استوخندیهایبیمثالاش.چشمهایاشرامیبنددویکدنیاخندهتحویلاتمیدهد.»مامانرازی«)نامیکهبچههابهاودادهاند(

درحقمانمادریکردوصفحهآراییکالغرابرعهدهگرفت.میدانستمسرششلوغاستبااینحالروانداختامواونیزرویامرازمیننگذاشت.

این است.عکسهای وبالگکالغحاصلتالشهای»مهدیعسگری« بزرگمنشیشانکردهاند. رامدیون رفقایدیگریهمهستندکهکالغ

شمارهیکالغوبسیاریازامورفنیحاصلذوقوسلیقهی»حسناکبری«است،لگویکالغنیزمدیونهمت»محمدعلیمحمدی«استو...

وباالخرهکالغموفقشدشاکلهیسودمحوریکفعالیِتگروهیرابهچالشبکشد.
o

میدانیدچرااینقدرازرفاقتَدممیزنم؟چراکهمنهنوزدرتب»گوزنها«میسوزم.هنوزدلدربنِد»سیدرسول«دارموهنوزمعتقدمدر

مواجههباواقعیت،یکچاقویضامندارخوشدستبهکارمیآید!بهمرورزمان،اماماهیتهادگرگونهمیشوند.کالغ،چاقویضامندارخوشدست

مندرمواجههباحجمعظیِمواقعیِتسخِتسِرپیراموناست.

گویااینمطلبازحالتسرمقالهخارجشدوبهبزرگداشترفقاتبدیلشد؛چهبهتر!

3.کالغچیست؟بهاختصارعرضمیکنم؛کالغتریبونمااست.تریبونتمامکسانیکهتریبوننداشتهانداماحرفیبرایگفتنداشتهودارند.

انتشارکالغهمتاکتیکاستهماستراتژی.هرچندایننگرشمحافظهکارانهاستاماُخب،چارهچیست؟!میخواهیمباکالغپروازکنیمبهدنیای

بیریایادبیات،هنروفلسفه.میخواهیمتخیلکنیم؛درشعروداستان.میخواهیمخالقیتمانراآبیاریکنیم؛دردیوار.میخواهیمبهمثابهی

سوژهیشناسا،ابژه)جهان(رابهکنکاشبگیریم؛درفلسفه.میخواهیمبهرنِگزندگیمانصفایصحنهببخشیم؛درتئاتر.میخواهیمآرزوهایمان

رادرپردهینقرهایبهنظارهبنشینیم؛درسینماو...

کالغهمیناستکههست!

4.میدانیمکهکارماننقصدارد.اگرباذرهبینبهسراغمانبیاییدکهوامصیبتا!بهعنوانمثالدراینشمارهدبیرسرویستئاتروسینماغایب

است.درواقعدوستنازنینیدستمانرادرپوستگردوگذاشت.اولبلهگفتودرگامبعد،حجلهراباچنانسرعتیترککردکهنهازتاک

نشانیماندونهازتاکنشان!تلفنهاراهمبیپاسخگذاشت.جلالخالق!

دراینشمارهبهرسمالخطمطالبنیزدستنزدهایم.صادقانهاشایناستکهویراستارکاربَلدپیدانکردیمواینیکایرادجدیاست.بهبزرگواری

خودتانعذرمانرابپذیرید.
5.درشماره4اندکیرندیبهخرجدادهام.ایرادهاییکهبزرگبودوتوچشممیزدرامطرحکردمتادیگرمواردبهسایهراندهشوند!میخواهیم
کهاگروقتداریدوحوصله،باذرهبینبهسراغمانبیایید.بهباورماانتقادهرچهگزندهتر،ثمربخشتراست.اینکهانتقاِدلطیف،نرم،باادبوبا
اهدایدستگلبهپدیدآورندهییکاثر،انتقاِدسازندهاستتنهابهایندلیلاستکه»هنرنزدایرانیاناستوبس!«ماراازانتقاداتوپیشنهادات

سرراستوبیرودربایستیتانمحرومنکنید.نیازکالغبیشازهرچیزبهایناست.
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بیایید.فراموشنکنیدکهکالغتریبونمااست.تریبونتمامکسانیکهتریبون فارغشدیدبهکمکمان انتقاداتوپیشنهادات بیان از اگر .6

نداشتهانداماحرفیبرایگفتنداشتهودارند.قـــــــارقــــــارکالغشوریدنبرعلیهیروزمرگیاست.گرچهاینشورِشمجازی،حداقلیاست

وشایدصدایمانرافقطهمسایهیگوشبهزنگمانبشنوداماهمینهمدلخوشیاست.

کالغازایرانپروازمیکندلذارفقاییکهاحتماالًازخارجازکشوربرایمانمطلبمیفرستند،بزرگواریکنندوخطقرمزهایمانرادرنظربگیرند.

ایندیگرمحافظهکارینیست،رئالپلیتیکاست!

7.اگرکالغمقبولنظربلندتانقرارگرفت،اگرتصورمیکنیدکهایننشریهالیقپرداختهزینهایکوچکازجانبشمااست،استدعاداریمهر

میزانکهدرتوانداریدبهدوموسسهخیریهی»محک«و»زنجیرهیامید«اهداکنید.میدانیمکهوضعمالیشماهمخوبنیست.کالغاما

شرمندهنگاهمعصومانهیکودکانیاستکهدرایندنیایوانفسارنجبیماریراچوندردیمضاعفبردوشمیکشند.بهباورمادردنیاییکه

انسانیتهرلحظهدرشرفتجاوزاست،»چهبایدکرد«مانبهمثابهیامرممکن!وحداقلیایناستکهانسانیتمانراواکسینهکنیم؛شایدبا

لبخندیککودک...

8.واماسخناولوآخر؛بنگرازکجابهکجامیرسانماش...

شاد باشید
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کبری گردن پهن قشنگ

رحیم فالحتی

-پریروزرفتممشاورهیقبلازعمل.دکترخیلیخودمونیبود.ُمخمروزدوازکارهامپرسید.گفت:»دورکارهاتوبایدخطبکشی.الاقلبرای

چندسال«راستیتومیگیبایدهمهچیزروببوسمبذارمکنار؟...لعنتی!انگاررویقالبیخنشستم.صندلیمثلیخمیمونه.

-ماتحتتروبذار،االنگرممیشه.انگارموضوععملروجدیگرفتی؟

-زدمبهسیمآخر.هرچهزودتربهتر.قبلازخدمتمیخوامتمومشکنم.

-پولجورکردی؟

-پسبابامچهکارهست؟!خرجشیکونیممیشه.نگرانپولشنیستم.اینچندوقتکهتوبنگاهکنارشمیمونمحسابکتابهاشدستماومده.

-ااُلغیکجورحرفمیزنیانگاربراتکمگذاشته.هرچهخواستیفراهمبوده.اگرجایمنبودیچهکارمیکردی؟آستهمیرم،آستهمیآمکه

گربهشاخمنزنه.اونوقتکسینیستکهیکتفبندازهکفدستم.یعنیبابامبندهیخداندارهکهکاریبرامبکنه.توچی؟هرروزیکالمشنگه

بهپامیکنیپسرحاجقاسمماشینچی!

-بازرفتیرومنبرپسرممدقاپانچی.اینجاهمشدخونهیساسان،هیزرمیزدی؟

-دستخودمنبود.بهشماگفتماونپشکلهاروقاطیتوتوِنقلیاننکنید.

-آرهجونهمهکِست.منکهتورومیشناسمت.َفِکتراهبیفتهواویال!اصاًلمنروباشباکیصالحمشورتمیکنم؟!دوبهشکشدهام.راستی

دکتربرامآزمایشنوشت.خالکوبیکنارگردنمروکهدیدگفت:»خیلیمواظبباشیکیازراههایانتقالاِچآیویهمینه«...اِچآیویهمون

ایدِز،آره؟
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-توکهخودتاستاداینکاری.ازفنچهاییکهتویپالژهاباهاشونمیپریبپرس!...اونبرگهروتویدستتمچالهنکن.شمارهروبانمرهیباالی

باجهچککننوبتموننگذره!

-دیروزتویپالژَصفراونپسرهکهجلویخونهیفرشتهاینا»کیا«شوداغونکردمرودیدم.انگارَصفریکچیزاییبهشگفته.اونقضیهمثل

بمبتویمحلترکیده.بندهیخدامنروکهدیددستوپاشوگمکرد.بهروشنیاوردم.یکیباهاشبودنگوونپرس!

-آخهااُلغچیچیروداغونکردم...مثلبمبتویمحلترکید!...باباتهشتتومنخسارتدادوکلیسندوبنچاقوثیقهگذاشت.

-منچیمیگم.توچیمیگی؟بچهسوسول!ناراحِتاینماگرایندماغروعملکنمبایدقیددعواوشرخریروبزنم.بادماغعملیکهنمیشه

بریتویصورتطرف.اولکارخوندماغمیشیوفاتحه!

-بلندشو!نوبتمونشد.باجهیدو.پولروبریزبهحسابتاباباتسکتهنکرده.االِنکهدوبارهزنگبزنه.

-ازپولیکهداددویستتومنبرداشتم.بهشگفتمبرایدفترچهخدمتوعکسوآزمایشوصدتاکوفتوزهرماردیگهالزمدارم.بهصورتمنگاه

نینداخت.فقطسرشروبهچپوراستتکاندادوهنیکردوگفت:»دفترچهیدانشگاهشددفترچهیخدمت؟!«...»خستهنباشیداینفیش

واینهمپولها«...شبمیآییبریمپهلویساسان؟میخوامطرحمارکبریروکهاونبارنشونمونداد،بندازمرویکتفم.خیلیخوشگلبود.

گردنپهنیداشتوچنبرهزدهبود...راستمیگنبهچشمهایمارزلبزنیافسونتمیکنه؟...آرهراسته...
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داِر آبی

یاسمن دارابی

ازاینجاکهنگاهکنی،تهجادهراکهبگیری،دهزیرنورآفتاببرقمیزند.انگارهمهیآدمها،خانهها،درختهاحتیپسرکلحسینهمتویگرما

آبمیشوندوبخارشانتویهواباالمیرود.محومیشوندودیگرنیستند.گمانمخیاالتیشدهام.تویاینهوایگرمهیچهمبعیدنیست.چشمهام

رارویهممیفشارم.اینطورموقعهاآدمدلشهندوانهیخیمیخواهد.

روبهجادهکهنگاهکنییکسرشمیرسدبهشهروسردیگرشبهدارآبی.کمیآنطرفترهمتویهمانجادهایکهمیرسدبهشهر،شهریها

آمدهاندودارندمسجدمیسازندبرایاهالیده.هنوزنیمهکارهاستولیامامزادهکنارشسالهاستکهبوده.

زنهایدهنذرکردههاشانراآوردهاندپیشمادرم.مادرمهممیبردشانبرایدارآبی.منکهنرفتهامامامادرمبارهارفته.میگوید:»ازدورکهنگاه

میکنیدرختبزرگوبیبرگیرامیبینیکهرنگشآبیاست.آبیایکهمیدرخشد.بعضیشاخههاشآبیپررنگتر،بعضیکمرنگتر.ازیکنگاه

سبزمیزند.اصلنهفترنگبهچشمآدممیآید.نزدیککهمیشویآبیهایرویدرختتکانمیخورند.همپررنگهاشوهمکمرنگهاش.

سرهایشانراکهباالمیآورند،نگاهشانکهمیکنیباورتنمیشودهمهیآنآبیهایبراقماربودهاند.نزدیکترکهمیشویصدایشانهمبلند

میشود.انگارکههمهشانیکصدامیگویندهیس،هیسوتونبایدیککالمهمحرفبزنی.اولینبارننهخاتونپیدایشانکردهبود.ننهخاتون
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زنکلحسینرامیگویم.میگفتهمارهاشآنقدرزیبابودهاندکههرچهنگاهشانمیکردیسیرنمیشدی.آنهاییکهرگههایطالییداشتهاند

ازبقیهزیباترهمبودهاند.میگفتهکهایندرخت،مقدساست.تکهایازبهشتخداستکهرویزمینجامانده.وگرنهمارکهآبینمیشود،آنهم

اینکهبزرگوکوچکشانیکجاجمعشوندروییکدرخت.عجیبتراینکهکاریبهکارتهمنداشتهباشند.البتهنهاینکهباهمهکساینطور

باشند.میگفتندچندبارهممردهایدهخواستندکهبروندآنجااماهربارچیزیمیشدهکهنمیتوانستندجلوبروند.انگارطلسمشدهباشند.ازآن

بهبعدهمدیگرکسیحتینخواستهکهبرودآنجا.

ازآنروزتاحاالمردمایندرخترامقدسمیدانند.نذرهاشانرا،دعاهاشانرامیسپارندبهمادرمکهببردشانبرایدارآبی.منکهنرفتهاماما

مادرمبارهارفته.هیچهمنمیترسدکهیکیشانازآنباالیدرختبپردرویش.حیواناستدیگرچهمیفهمدکهمثالمادرمبچهسیداست.

هرچندکهمادرممیگفتکاریبهکارماندارند.حتیمیگفتیکروزهمکهمثلهمیشهرفتهبودهآنجابرایبردننذرزنهایده،ازدورکه

میآمدهیکیشانرادیدهبودکهکلهاشراباالآوردهوانگارکهمنتظرمادرمباشدهیسرشرامیچرخانده.مادرمخمشدهودستشراکشیده

سمتش.مارهمچنبرهزدهبودهدوردستمادرم.مادرممیگفتتانزدیکدرختهمدوردستشبودهبهآنجاکهرسیدهرویتنشسرخوردهو

پایینآمده.

میگفت:»بعدازمن،مردمدهنذرشانرامیسپارندبهتو.«مناماهیچخوشمنمیآیدازآندرخت،ازآنجاده.دلممیخواهدجادهایکهمیخورد

بهشهرراتاآخرشبروم.هیچهمخوشمازآنجادهکهمیرسدبهدارآبینمیآید.دستخودمنیستکه.بهمادرمکهمیگفتماینکاررادوست

ندارم،میگفتمازدارآبیخوشمنمیآید،عصبانیمیشدووسطحرفهامدستشرامیگذاشترویدهانمکههیچنگویم.

امروزننهخاتونآمدهبودخانهمان.پسرشرفتهبودشهر.میگفترفتهپیکار.ظهریکهمادرممیخواستبرودپیشدارآبی،هیاصرارمیکرد

کهمنهمهمراهشبروم.همیشههمینطوراست.مجبورممیکندکهباهاشبروم.
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تندکهمیشود آنقدر تندمیزند. قلبم اینجاچهمیکند؟ رفتهشهر.پس بینیم.مادرشکهگفت رامی راهکهمیرویمپسرکلحسین توی

ضربههاشراشمرد.تنممیلرزدباهرضربهاش.سرمراپایینمیاندازمونگاهشنمیکنم.تاسرمراباالمیآورمرفتهاست.حتیسالمهمنکرد.

انگاراصلنندیدمان.تامیرسیم،تویراههیتویفکرماست.حتیسالمهمنکرد.چرااینقدرباعجلهراهمیرفت.شایدهولشدهونتوانستهسالم

کند.وقتیمیرسیمسردوراهیمادرمبازاصرارهایششروعمیشود.کهچی؟کهمنهمبایدهمراهشبروم.میگوید:

-اگهنیایمردمفکرمیکننزبونماللاعتقادتسستشده.ناسالمتیتودختربزرگمی.جانشینمی.بایددلتصافباشه.بادلچرکیننمیشه

حاجتمردمروازداربخوای.

حرصممیگیردوقتیاینطوراصرارمیکند.پارچههایزنکلحسینرابهشمیدهم.ومیگویم:

-مننمییام،خودتبرو.

مینشینمسردوراهی،کنارهماندرختچنارتابرگردد.روبهجادهایکهمیرسدبهشهرتکیهامبردرختاست.چهمیشداگرمیتوانستمتاته

اینجادهرابروم.دیگردلمنمیخواهدبمانماینجا.حالمازهرچهماراستبههممیخورد.مارآبیکهدیگرهیچ.کاشمنهمباپسرکلحسین

میرفتمشهر.تویراههمسریمیزدیمبهامامزاده.خیلیوقتاستکهدیگرکسیبهامامزادهسرنمیزند.بچهکهبودمیکبارباعمهپریرفته

بودمامامزاده.عمهپریاینروزهایآخرعمرشدائمتویامامزادهبود.مادرمبهشگفتهبوده:»اعتقادتسستشده.نهکهزبانماللبگمبداست

کهمیرویامامزاده،نه.فقطمیگماعتقادتبهدارآبیسستشده.دارمرادمیده.مگهنمیبینیاینهمهآدمحاجترواشدهاند.«اصلنعمه

پریخودشبهمادرمگفتهبودهکهازماربدشمیآید.یکبارکهبهاصرارمادرمرفتهبودهمراهش.انگارکهمادرمرفتهبودهکمیآنطرفترپی

کاری.وقتیکهبرگشتهدیدهکهعمهخاتوننگاهشبهدارآبیقفلشده.ازآنروزتاوقتیکهمردنتوانستهحتییککالمهمسخنبگوید.دلم

میخواستتویراهکهمیرویمشهر،برومامامزادهوالنگوییکهنذرکردهبودمرابیندازمتویصحن.

مادرمداردمیآید.تویراهکهبرمیگردیمسراینکهنرفتمهمراهشاخمهاشتویهماند.وقتیازدارآبیبااوحرفمیزنماخمهاشبازمیشوند.

نزدیکخانهکهمیرسیمازشمیپرسم:

-اصلناینهمهنذرکردهکهمیبریبرایدارآبیبهچهدردشمیخوره؟مارچهمیفهمهقوارهپارچهابریشمیچیه.یاچهمیدونمطالیچند

عیاربهتره.

-هیسدختر.میخوایهمهبفهمندختریکهمنتربیتشکردمدارهچیمیگه؟

تویخانهکهمیرویماصرارکهمیکنم،میگوید:

-چهمیدونم؟هربارکهنذرکردههارومیبرمفردایاونروزدیگهنیستشون.حاالهیبگومارچهمیفهمه.اگهنمیفهمیدکهبرشوننمیداشت.

یعنیچه؟مارکهنمیفهمدکهبخواهدبرشاندارد.تازهاگرهمبفهمدبهچهدردشمیخورد؟پسکیبرشانمیدارد؟بهجزمادرموآنمارهای

لعنتیکهدیگرکسیآنجانمیرود.هیچسردرنمیآورم.

صبحکهازخواببیدارمیشوممادرمتویرختخوابشنیست.گمانمکلهسحربیرونرفته.دیروزمیگفتکهمیخواهدبرودپیشننهخاتون.مردم

دههمهباورشدارند.اعتقادشانبهخاتونبیشترازدارآبینباشد،کمترهمنیست.مادرممیگفتوقتیمنیکیادوسالهبودهام،آبلهایپخش

شدهبودتویده.آبلهایکهآنزماندرماننداشته.منهمهمانموقعآبلهراگرفتهبودهام.میگفتمریضیامآنقدرسختبودهکهحتیمادرم

همامیدنداشتهکهزندهبمانم.مادرمگفتهبودکهوقتیدستشانبههیچجانرسیده،بردهبودنمپیشننهخاتون.ننهخاتونهمگفتهبوددرختیرا

میشناسدکهمرادمیدهد.گفتهبودمنراببرندیکشبوروززیردرختبخوابانند.مادرماولشهولبرشداشتهبودهآنهمهماررارویدرخت

دیده.امابعدکهفهمیدهبودکاریبهکارماندارند،منرابردهبودزیردرختخواباندهبود.مادرمقسممیخوردکهدوشبانهروزبعدشخوبشده

بودهام.مادرممیگفتمیخواهدبرودپیشننهخاتونبگویدکهدخترشاعتقادشسستشدهبلکهکاریازدستشبربیاید.مادرمکهبرمیگردد

تویدستشکاغذیاستکهباپارچهسبزیپیچاندهشده.باسنجاقمیزندشزیرلباسم.ظهرکهمیشودبازهممجبوریمبرویمپیشدارآبی.

مادرمبرایمننذرکردهدارد.نذرکردههاراتوییکقوارهپارچهسبزابریشمیپوشانده.وقتیمیرسیمآنجا.منسرهماندوراهیمینشینم.تکیه

بردرختچنار.چقدرهواگرماست.اینطورموقعهاآدمدلشهندوانهیخیمیخواهد.روبهجاده،ازدورکسینزدیکمیشود.گمانمبازخیاالتی

شدهام.خوبکهنگاهمیکنمانگارنهواقعنکسیمیآید.نزدیکترکهمیشود،پسرکلحسیناست.خودمراقایممیکنمپشتدرخت.اینجاچه

میکند؟حتمنمیرودشهر.امانهپیادهکهنمیروندشهر.داردسمتجادهیدارآبیمیآید.برایچهمیرودآنجا؟نمیترسدبالییسرشبیاید.
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اوکهمیدانداینجادهمیرسدبهکجا.پسچرامیرود.یکلحظهتویفکرمیروم.بهخودمکهمیآیمدیگرنمیبینمش.انگارغیبشزد.

مادرمکهمیآیدراضیاشمیکنمکهخودشتنهابرگرددخانه.هرچهکهمیپرسدچرا؟چیزیبهشنمیگویم.مینشینم،تکیهبرهماندرخت.

زمینچقدرداغشده.آنقدرمنتظرمیمانمتابرگردد.وقتیبرگشتازشمیپرسمکهاینجاچهمیکرده؟البددلیلیدارددیگر.بیخودیکهآنجا

نرفته.شایدهمبهشگفتمکهدلممیخواهدباهمبرویمشهروتویراهیکسربرویمتاامامزاده.ازشهمگالیهمیکنمکهچراآنروزکهتوی

کوچهدیدمانحتیسالمهمنکرد.دیروزمادرشسرحرفرابامادرمبازکردهبود.گفتهبوددخترتاننامزدی،چیزیندارد؟مادرمهمگفتهبود

کهنه.البدخودشمادرشرافرستادهدیگر.سرخودکهمادرشنمیآیدپیمن.

روبهجادهکهنگاهمیکنمازدورداردمیآید.نزدیکترکهمیشودچیزهایتویدستشرنگمیگیرند.گمانمبازآفتابتویسرمخوره.خودم

راپشتدرختچنارقایممیکنم.چشمهامدودومیبینند.خوبکهنگاهمیکنم،سبزیپارچههایمادرمازدوربرقمیزند.تویدستشهمه

چیزهاییستکهزنهاآوردهبودندخانهماننذری.هیچهمحواسشبهمننیست.حالمداردبدمیشود.چشمهامسیاهیمیروند.تاغروبآنجا

میمانم.بهخودمفکرمیکنم.بهجادهایکهمیرسدبهشهرونهبهننهخاتونوپسرش.دیگرهیچچیزنمیخواهم.منفقطدلمهندوانهیخی

میخواهدکهکنارحوضبنشینیمومادرمقاچشانکند.باهمحرفبزنیمازدارآبی،ازامامزادهوازمسجدنیمهکاره.شایدهممادرمراراضی

کردمتاتهجادهشهرراباهمرفتیم.
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صدای شست و سه

سیمین دخت حسینیان

چهدلشورهایدارم،منکهدیگهبچهنیستم،ازخودمبدممیاد،چرااینقدردستوپاموگمکردم،اونطفلککهازظاهرمنمیتونهایرادبگیره،

بایدپاشمقرصخواببخورمولیاگرخواببمونمچی؟اگربهموقعسرقرارنرسم،همهچیخرابمیشه،اونفکرایناجورمیکنه،اونموقعیا

فکرمیکنهبهخاطراوِنکهنرفتمیااینکههمونحرفیکهروزاولزددرسته.

یادشبخیراونروزکهبهشزنگزدمچهحالوهوائیداشتم.راستراستیاگهعلیشمارهروبهمنمیداداالنمنهمونخانخولهیسابقبودم،

یااگرمنمغزخرخوردهبودموبهشزنگنمیزدم،چهفرصتیروازخودممیگرفتم،راستراستیداشتمباخودمچهمیکردم.

دوستنداشتمازرختخواببیرونبیام،حتیوقتیسیرخواببودمبازمرختخواببرامبهترینجابود.

اصاًلحوصلهیزندگینداشتم،هرچیدوستامسعیمیکردنمنوازاینحالوروزدربیارنفایدهاینداشت.حتیبیچارههابرامدنبالدخترخوب

میگشتنتاشایدعشقوعاشقیبهمانگیزهبده.همهفکرمیکردنچارهفقطاینهکهازتنهائیدربیاموسروسامونبگیرم،البتهبیراهمنمیگفتن.

یکیشوندخترخالهزیِدشو،اونیکیدوستنامزدشو،ولیخوبنتیجهاینداشتچونکافیبوددختِردوساعتباهامصحبتکنهاونوقتبودکه
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دوتاپاداشت،دوتادیگههمقرضمیکرد،میرفتوپشتسرشمنگاهنمیکرد.دوستایباحالیداشتممشکلمرومشکلخودشونمیدونستن،

بههردریمیزدنتامنمثلگذشتههامباشماماچهفایدهتااینکهعلیجونبهدادمرسید،اونگفتخواهرخانومممیگهبااینشمارهتماس

بگیر،اینصدایمشاوره،میتونیبدوناینکهازخونهبیرونبریروانشناسیبشی،اینطوریکهنمیشهپسرازدستمیریا.ازمننهوازاونآره

شمارهروگذاشتورفت.خدایاشکرتکهزنگزدمچهگنددماغیبوَدما،فرداشحتیحوصلهیصبحانهخوردنمنداشتم.رفتمسراغتلفنشماره

روگرفتمصدایضبطشدهبودکهمیگفتاگرمشکلدرزندگیمشترکدارینعددیکاگر...منهولشدموتلفنروقطعکردم،کتریروروشن

کردمیهنسکافهیتلخدرستکردم،همینکهیهکمتلخیشزیرزبونمرفتتکرارگوشیروزدم،ایندفعهمیدونستمکدومداخلیروبایدبگیرم

خوبیادمهخداخدامیکردمیهخانممشاورمبِشه،بابوقدومارتباطبرقرارشداونبودکهباصدایفوقالعادهزیباوگرمگفتمشاورشصتوسه

هستمسالمدوستعزیزبفرمایید.آخکهقربونصداشبرم،چهگرمبودازهموناولدلموبرد.گفتم:سالممننادرهستم.اونگفتازآشنائیتون

خوشحالم،دوستدارمکمکتونکنمپسراحتباشینوحرفاتونروبزنینیادتونباشهکهمنرازدارودوستخوبیبرایشماهستم.دورصدات

بگردمدختر،پدرسوختهچهزودخودشوتودلمجاکردمنمکهجوگیر،حاالکهیادممیافتهخندممیگیرهعینرادیوپیامافتادمبهحرفزدن،

خدائیشازصداشخوشماومدهبودنمیخواستمبازممثلهمیشهگندبزنم،شروعکردمبهتعریف؛میدونینسرکارخانمببخشیداسمشریفتون،

اونگفتعرضکردممشاورشصتوسههستم.یهخوردهدماغمسوختولیبهرویخودمنیاوردموگفتم:بلهفرمودهبودینازوقتیخانوادهاماز

ایرانرفتنومنبخاطرسربازینتونستمبرمتنهاشدم.بعدسربازیهمهرکاریکردنتامنمبرمپیششونبهنتیجهنرسید.بعدازاینکهچندبار

برایمصاحبهبهکشورهایهمسایهرفتموبازمجوابردشنیدمدیگههمهچیبراماَلکیشد.وضعمالیخوبیدارمولیفامیلنزدیکتوایران

برامنمونده،یکیازفامیالیدورمادرمکهمنوبهاونسپردهبودنبهمخیلیمیرسیدتااینکهاونمسرطانگرفتومرد،خانمشمازدواجکردو

خواهناخواهمنازشوندورافتادم.کمکماحساسافسردگیکردموحاالدیگهشایدهفتههاهمازخونهبیروننرم.اونگفتُخبدوستچی؟چرا

برایخودتوندوستایمورداعتمادپیدانمیکنین،باپوزخندیکهازصداممشخصبودگفتم:ولیخانمشصتوسهمندوستزیاددارم،اونم

خیلیخوبِشوولیبرامکافینیست.اونگفت:خب،پسِرخوبشماکهاینقدرمنطقیهستیدپسچراافسردهشدید،اینمنطقِیکهشماازتنهائی

درعذابینونهاینکهشمامشکلداشتهباشینبرعکسایننشانهیسالمتروحشماستپسبهجایمشاوره،دنباِلشخصیباشینکهشماروبرای

همیشهازتنهائیدربیاره.یادتونباشهتنهائیفقطوفقطمخصوصخداست.درضمنبرایتصمیمدرستلطفاًقبلازاینکهعالقهایایجادبشهبا

همکارانمتماسبگیرینتابهامیدخدابهترینانتخابروداشتهباشین،درضمنمنوهمبرایعروسیدعوتکنین.

بعدشمباشیطنت،خیلیقشنگخندیدوخداحافظیکرد.خوبیادمه،انگاریهسطلپرآبسردرومریختن،چهبدبودکهدوبارهتنهاشدم،اون

علِیخروبگووقتیبهشزنگزدموجریانوگفتم،بالودگیگفتازکجامیدونیدخترهمجردهکهاینجوریازخودبیخودشدی؟بهتشماره

دادممشکلتروحلکنی،نهمشکلرومشکلبیاری.راستمیگنمشاورا،کمدارنابهتوگفتهمشکلروحینداری؟بازانگارفیتیلموپائینکشیدن،

خداحافظیکردموبازمتنهائی،باخودمگفتم:راستراستیمنمیهچیزیممیشهها،یِهوئیچهعشقیندیدهونشناختهبهسراغماومدهبود.

خدائیش ولی نبرد، خوابم حسابی درست صبح تا شبم اون

اونشب داره، فرق خیلی امشب بیخوابی با اونشب بیخوابی

داشتمازبیخبریدقمیکردم،ولیامشبازهیجان،یادشبخیر،

فرداششمارهروگرفتمداخلیشصتوسهروزدمتاصداموشنید

اِبراِزخوشحالیکرد.ایندفعهسریعرفتمسراصلمطلبوگفتم

حاالمنیهسوالشخصیازشمادارم.اونخیلیراحتگفت:

متأهلین؟ پرسیدمشما بفرمائین. ولی ندارین اینحقو هرچند

رودررو اینه، اصلیتون مشکل شما پس خوب گفت مکث با

نمیتونینارتباطبرقرارکنینولیاینجوریممکِنکالهسرتون

بره،اینومیدونین؟منگفتمنهاصاًلاینطورنیست،تاخواستم

حرفبزنم،اونپریدوسطحرفموگفتالبدازصدامخوشتون

اومده،ولیآقاینادر،بایدبدونینمنیهدخترنابینامپساصاًل
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بهنفعتوننیستکهعاشقهمچینصاحبصدائیبشین،اینودوستانهگفتوسریعقطعکرد.قاطیکردهبودم،راستشباورمنشد.دوبارهزنگ

اجازهبدینبیشترهموبشناسیملطفاً. ببینین اینکهزیادحرفگوشکننیستین؟گفتم تاصداموشنیدگفتمثل زدم،گوشیروجوابداد

اونگفتمنبرایخودمنمیگمشماهستینکهضربهمیخورین.ازمناصراروازاونتوضیحاتصددرصدمنطقی.ولیمِنیهدندهکهکوتاه

نمیاومدم،واقعاًجذبششدهبودمباالخرهقبولکرد،شمارهتلفنموگرفتوگفتبعدازساعِتکاریشباهامتماسمیگیرهبهشرطیکهمشکلی

براشدرستنکنم.قبولکردموقسمخوردم،خندهاشگرفت،خودممخجالتکشیدم.شببود

تلفنزنگخورد.خداخدامیکردممامانماینانباشن.گوشیروبرداشتمخودشبود،چهحالیکردم.وقتیمیخواستخداحافظیکنهبهساعت

نگاهکردمودیدمساعتچهارصبِحومنهنوزدارمپایتلفنحرفمیزنم.دوِرشبگردم،تازهاولشاونخیلیمراعاتمیکردکهمنبیشتر

عاشقشنشمودستوپابستهحرفمیزدولیوقتیتماسامونزیادشد،تازهبامزهبازیاششروعشد،خیلیدوستشدارم،زندگیمعوضشده،

فقطوجوداونباعثشدهنادرگذشتههاتووجودمزندهبشه،حتیاگهمامانایناهمنخواناونعروسشونبشه.منزیربارنمیرم.شیشهفت

سالهواسهخودشونخوشنوفقطپولوتلفنودیدنشونتواینترنتبرایمندلگرمیبوده،پسحقدخالتندارن،دوستامخیلیذوقمیکنن

کهروبراهشدمولیبراشونجالبهکهچراهمدیگرونمیبینیم.دلمنمیخوادفعاًلبدوننکهنابیناست.خداکنهخوشگلباشهوقتیاونروزبهش

گفتمخوشگلی؟گفتنه،گفتمازکجاباایناطمینانمیگی،گفت:منکهخودمونمیتونمببینم،دیگرانمیگنبدنیستم،ولیشلمیگن

معلومهزشتم،دلمبراشسوختولیبهرویخودمنیاوردموگفتمهرچیهستیمهمنیست،بیامنببینمتباشه،اونگفتنه.خیلیاصرار

کردم،حتیبیشترازاولینبارکهمیخواستمراضیشکنمکهبهمزنگبزنه،خداروشکرقبولکرد.نگاهکنسپیدهزد.راستیاونکهنمیبینه

ولیچطوروقتائیکهتاسحرحرفمیزنیممیگهبروبخوابسحرشده.نکنهبهمدروغگفته،ولینهطفلکچهدروغیدارهبگه،برمحمامریشامو

بزنم،خدائیمنمخوشقیافمااگهدستیتوسروصورتمبکشم،بعدازمدتهادارمتوکمدمدنباللباستروتمیزوهماهنگمیگردم،ولیاونکه

نمیتونهببینه.منمشانسندارم،ولیُخبدوستشدارم.اصاًلدلممیخوادصاحبصدائیروکهمنوازاونهمهتنهائیوبیکسیدرآوردهببینم،

ایناُدکلوِنخیلیخوشبِوکهبابامفرستادهبزنم،خببوروکهحسمیکنه.

اینهمونپارکیهکهاونگفت،دِمهموندریکهنردههاشآبیه،ولیاونکهنمیبینهپسازکجامیدونهکهرنِگایننردههاآبِی،هرچیفکر

میکنمحرفاشتناقضدارهنکنههمچشماشسالِموهمخوشگل،نکنهوقتیمنوببینهمثلدخترایدیگهازمفراریشه،اونوقتمنچیکار

کنم،نهنمیتونماینفاجعهروتحملکنم،منتازهخوبشدم،اصاًلمیرمبعدبهشمیگممریضبودم،اگهدلمبراشبسوزهوبعِدَشمدماغم

بسوزهچی؟نکنهاالنیهجائیوایسادهوبهممیخنده؟بهتِربرمبهیهصدایمشاورهدیگهزنگبزنموراجعبهاینمسئلهکمکبخوام.
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آبي خاکستری

حسین مقدس

نعرههایموتورگازوئیلیکرکنندهویکنواختبود.آنقدریکنواختکهآدمراخیاالتیمیکرد.ایوبداشتازپنجرهیفرسودهیموتورخانهبه

بیروننگاهمیکرد.یکتکهازآسمانآبیتویقابپنجرهبودونیمتنهیخاکآلودسربازهم.دلمتاپتاپمیزد.خودشبود.داشتازآنطرف

پنجرهمارانگاهمیکرد.

ایوبجلوآمدوسربازرابراندازکرد.چروکهایکنارچشمهایشبرجستهشدهبودند.هواهنوزسردبوداماازسرورویشعرقمیریخت.

جلورفتوسرشراتکانداد:فرمایش؟

خطنگاهسربازازماودیوارفروریختهیموتورخانهیپشتسرمانگذشت.

ایوبسرشراتکاندادوگفت:ها؟

سربازهمانطورمثلعکسیتویقابایستادهبودوچهرهاشانگارموجبرمیداشت.نهمیرفتونهحرفمیزد.ایوبازموتورخانهبیرونآمد،من

همپشتسرش.دیوارهارادورزدیم.ازتلتخریبشدهیدیواراتاقکموتورخانهگذشتیم.آمدیمکنارپنجرهیعقبیورسیدیممقابلسرباز.داغ

شدهبودموصدایقلبممیآمد.قامتشبزرگترازقبلبهنظرمیرسید.اماپیروچروکیدهشدهبود.ایوبسرتاپایشرابراندازکرد.بازهمنشناختش.

لباسزمختوچروکیدهینظامیاشکثیفوپارهپورهبود.انگارراهدرازیرایکنفسپیمودهباشد.کولهپشتی،قمقمه،اسلحهوبقیهیتجهیزاتش
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همهاسقاطبود.

گفتم:ایوبنبایدهمبشناسدش.

گفت:بفرماتو،چائیآمادهاست.

وپیشاپیشراهافتاد.سربازچیزینگفت.بیصداپشتسرماآمدداخلموتورخانه.

ایوبآچارهاوتکهپارچههایگازوئیلیراجمعکردیکسمتمیز.چایریختوگذاشترویمیزروبرویسرباز.

بلندپرسید:غریبهای؟

گفتم:نهغریبهنیست.

ایوبکالهشرابرداشت.سرطاسشخیسعرقبود.

دادزد:فراریهستی؟

آمدمجلو.

فریادزدم:نه،چطورنمیشناسیش؟

ایوبسرشراتکاندادگفت:پسنکنداللی؟

تسمهیبلندموتورهواینیمهتاریکوچرکرامرتبشالقمیزد،چرخمیخوردوتاقتاقصدامیکرد.گازوئیلسیاهوبدبوهمهیهوارامیمکیدو

کفموتورخانهکثیفوچربوچیلیبود.

بازبلندگفت:بفرماچایی.

اماسربازانگارچیزینمیشنیدونمیدید.بیاعتنابلندشدرفتپشتپنجرهوخطافقراتعقیبکرد.اسلحهتویمشتشبودوهنوزبهنظر

قدرتمندمیآمد.ایوبتوینخشبودوازپشتنگاهشمیکرد.

-دنبالکسیمیگردی؟

گفتم:چطورنمیفهمی؟
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بادافتادهبودتویگندمزاروساقههایگندمباهمتابمیخوردند.

آمدیمپشتسرشمقابلپنجره.

دستشراگذاشترویدوشسربازوگفت:چیه؟حالتخوبنیست؟

سربازچیزینگفت،انگارازامواجگندمزاردلنمیکند.ایوبنمیدانستچکارکند.

گفت:اینجاغیرازمنکسینمانده.

سرشراآوردکنارگوشسربازودادزد:میفهمی؟

صدایشمیلرزید.اماسربازنشنید.برگشتتویسیاهیموتورخانه.چایسردشدهبود.بیلراکنجدیواردید.اسلحهاشراگذاشترویمیز.به

بیلوایوبنگاهکرد.

ایوببلندگفت:چیزیشده؟

سربازبیصدابهسمتبیلرفت.آنرابرداشتوازموتورخانهبیرونآمد.ماهمپشتسرشبیرونآمدیم.آببافشارازمجرایلولهیچهاراینچی

میریختتویحوضچهوازآنجاسرریزمیشدتویگندمزار.صدایموتورتمامدشتراگرفتهبود:تاکتوکتاکتوک...

سربازباریکهیخاکیوسطگندمزارراگرفتهبودومیرفت.حاالصدایموتورمثلصدایآبروانآهستهمیآمدومرتبتاتاتوتا،تاتاتوتامیکرد.

خوشههایسبزدربادمیرقصیدند.

همینطوررفتیم.سربازلختیایستادودوبارهراهافتاد.دلمکندهشدهبود.انگارگلهیگرگیهمیننزدیکیهاکمینکردهباشد.گندمزارکهتمام

شد،زیرپایمانگلهایزردوحشیدرهمپیچیدهبودندوپشههاباالیسرمانمیلولیدند.

کمیآنسوترسربازبهسمتتپهپیچیدوماپشتسرش.انگاردرهواراهمیرفت.جایپایشنهرویخاکمیماندونهعلفهایوحشیرالگد

میکرد.کمیبعدگودیتپهبازمینیکیشد.خورشیدباالیتپهرسیدهبودوبویتندشویدکوهیمیآمد.چندتائیقمریسرگردانتویهوا

چرخمیزدند.

سربازایستادواطرافراپائید.ازدورشبحیککمباینفرسودهرادیدکهزیرسایهینخلیبیسرآرمیدهبود.

دوبارهپاپیشکشید.حاالمندوشبهدوشسربازمیرفتموایوِبخستهازپشتسرمامیآمد.

پائینتپهنرمبودوخاکی.قمریهاهمچناندربرکهیهواغوطهوربودند.سربازیکتکهزمیننرمپیداکردوشروعکردبهکندن.ایوبمبهوت

نگاهشکردوصورتشدرهمرفتهبود.

آهستهگفت:بهسرشزده.

بعدبیحوصلهپرسید:چکارمیکنیآخه؟

سربازاعتنائینکرد.انگارهمراهباآهنگصدایموتورکههنوزشنیدهمیشدزمینراگودمیکرد.رویتپهازحرکتلکههایابرمرتبتاریکو

روشنمیشدوچیزیخنکالیبوتههایوحشیآراممیگذشت.

ایوبدستهایشراازپشتتویهمقالبکردهبودوبهسربازکهحاالداخلگودبودوتنهاباالتنهاشبیرونبودنگاهمیکرد.سربازبیطاقت

بود.یکلحظهکمرراستکرد،بیلراگذاشتکنارگودالودکمههایپیراهنشرابازکردوآنراازتندرآورد.حفرهیبزرگیتویشکمشبود.

آنقدربزرگکهمیشدبخشوسیعیازچشماندازروبروراازداخلآندید.ایوبکنارشایستادهبودوتماشامیکرد.چشمهایشگشادتروجای

شیارهایدورگونههایشچالافتادهبود.جلورفتوبهحفرهیشکمسربازنگاهکرد.رشتهیدایرهاینازکیازپوست،سینهیسربازرابهپاهایش

وصلمیکرد.زخمیدیدهنمیشد.انگارازاصلهمینطوربودهاست.دهانایوببازماندهوچشمهایشگشادشدهبود.رفتباالیخاکریزگودال

وبهحفرهیسرباززلزد.سربازدوبارهخمشدهبودوبهکندنادامهمیداد.

ایوبهمانطورکهبهجایخالیشکمسربازخیرهشدهبود،گفت:یاپیغمبر!

گفتم:مرده،چرانمیفهمی؟

ایوبدوبارهگفت:یاپیغمبر!

صدایشمیلرزیدوچشمهایشدودومیزد.

گفتم:مرده،ازاولشمعلومبودکهمرده.
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سربازهمچنانبیلمیزدوخاکهاراباالیگودالکپهمیکرد.حاالراستکهمیشد،فقطسروگردنشبیرونبود.

چشمهایایوبهمچنانرویحفرهشکمماندهبود.سربازبیلراکنارگذاشتوبهدقتبهابعادگودالنگاهکرد.

دستآخرپوتینشرادرآوردگذاشترویلبهیگودالوخودشراکشیدباال.اندامشنامتعادلبودوحفرهیشکمشرویپاهایشلقمیزد.

گفتم:ازاولشمیدانستم.حاالاومیرودآنتوودرازمیکشد.توفقطکافیاستدوبارهگودالراپرکنی.

سربازراستشد.پاچههایخالیشلوارنظامیاشدربادتکانمیخورد.بعدآخرینتکههایلباسشرادرآوردوتویگودالدرازکشید.ایوبسرش

رامیاندستهایشگرفتهبودولبهایشمیجنبید.

ازدورصدایآبمیآمدوبویگسوتندعلفهاییکهباخاکمرطوبگرهخوردهبودند.سایههایابردردیوارهیتپهمیلرزیدندوجلوو

عقبمیشدند.

ازدیوارهیگودالپائینرفتموکنارسربازمردهدرازکشیدم.حاالدوبارهبهمرسیدهبودیم.

ایوبهمچنانباالیگودالایستادهبود.

گفتم:میدانستمبرمیگردی.

سربازمردهچیزینگفت.بعدکوچکشدوکوچکتر.سرانجامآنقدرکوچکشدکهدرآغوشمجایگرفت.ایوبمثلخوابزدههاایستادهبودو

بهگودالخالینگاهمیکرد.

گفتم:حاالچالمانکن.

ایوبنشستهبودرویلبهحوضچهوداشتغشغشمیخندید.منواودورترالیعلفهادنبالخرگوشهاوروباههامیگشتیم.دکمههایپیراهنم

رابازکردموسینهامراگذاشتمتویدهانکوچکش.ایوببلندشدوبهسمتبیلرفت.انگارصدایمراشنیدهبود.

ازدورصدایآبمیآمدکهبافشارازدلزمینبیرونمیریختودردشتپخشمیشد.یکتکهازآسمانآبیتویقابگودالبودومندلم

میخواستتاابددرحوضچهیپرآبغوطهورباشم.
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کاغذهاي رنگي

کامبیز آریان زاد
بعدازظهرجمعهاست.یکجمعهپاییزي.رويجایگاهپشتتریبونایستادهام.ازصبحتمامپادگانراآبوجاروکردهایم.همهجاخیساست.روي

تمامپشتبامها،پنجرههاوحتيمیلههايافقيتیردروازههمپتوانداختیمتاهوابخورد.نزدیکتریبونميشوم.فوتميکنمتاازخاموشبودن

میکروفنمطمئنشوم.سرمراجلوميآورموزیرچشميبهاطرافوبعدبهباالنگاهميکنم.تکهابربزرگيکهجلوينورکمجانخورشیدراگرفته

استآرامآرامکنارميرود.ميخندموميگویم:»خیليخوب«

لباسهاينمدارتنم،سرمارادوچندانکردهاست.خوابآلودم.آستینوپاچههایمراپایینميکشموبهسمتآسایشگاهحرکتميکنم.دربین

راهصداينعرههاوبدوبیراههاراکهازآسایشگاهميشنومفکرخوابراازسرمبیرونميکنم.بازهمفوتبال،بازهمتیمملي،وبازاماواگرو

حالگیريهايبعدش.گروهيازبچههادورتلویزیونبامشتهايگرهکردهوچهرههایيبرافروختهوبيحرکتجمعشدهاند.چندنفربهسمت

تلویزیوننیمخیزندوتعداديدرحالانجامکارهایشانمتوقفشدهاند.مثاًلسیگاربهلبودستدرجیببرايبیرونآوردنفندک.یاصورت

کفيوتیغاصالحبهدست.

بالشرويتختمرابلندميکنمواززیرشدفترمرابرميدارموازآسایشگاهبیرونميزنم.

درگوشهايدنج،پاتوقيبراينوشتندارم.رويیکسکوکنارباغچه.خودکاررامانندپزشکيکهدماسنجراازدهانبیمارميگیردازاليکتاب

بیرونميکشموبهجوهرشنگاهميکنم.صفحاتراورقميزنمتابهصفحهایيخاليميرسم.مدتيفکرميکنموبعدنوکخودکارراميگذارم

بااليصفحه.درشتمينویسم»زیبا«وکميپررنگشميکنم.

دستمراپایینترميآورمومينویسم:
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»زیبايمن،سالم.

آنروزرایادتهست؟

ببخشید.مقدمهچینيبلدنیستم.زودميرومسراصلحرف.خاطراتآنروزدرذهنمنآنقدرواضحاندکهانگارامروزاتفاقافتاده.سهشنبه

درمیدانتیربود.بعدازکليپیادهرويوباالرفتنازتپههاباالخرهرسیدیم.خسته،تشنهوگرسنه.سیبلهانظارهگربهصفشدنمانبودندو

بهچپچپ،بهراستراستوبشینپاشوهامون.دونفردونفرجدایمانکردند.بایدیکنفرشلیکميکردودیگريکالهشرانزدیکگلنگدن

ميگرفتوباداخلکالهشکاردستکشبیسبالراميکردوالبتهبهجايتوپ،پوکههاراميگرفت.

فرماندهگروهانبینسربازانراهميرفتودرحاليکهبامشتبهکفدستدیگرضربهميزدبافریادگفت:

بعدازشلیکسهتیرقِلِق،بریدباسهشمارهبهسیبلهانگاهکنیدوبرگردید.هدفسیبلمقابل.نوکمگسکزیرخالسیاه.آتش.

بعدازچندساعتسروصدا،مشقرزمتمامشد.گوشهایمانوليازصدايشلیکهاهنوزبوقميزد.

بازبهخطشدیم.بهچپچپبهراستراستوبشینپاشو.

فرماندهعصبانيبود.فریادزدکهتعداديدزدوشارالتانفشنگدزدیدهاند.ازشمارشپوکههافهمیدهبود.ازاینکهمسئولیتشسختاستوسر

وکلهزدنباچندتابیشعورواالغمثلمابرایشباعثتأسفاستبرایمانگفت.ازاینکهخداراخوشنميآیدوپولبیتالمالاست.ازسکوتبین

کلماتشميشدفهمیدکهباانعکاسصدایشخیليحالميکرد.انگشتاشارهاشراباالگرفتوبهخداياحدوواحدقسمخوردکهپایشبیافتد

تمامسربازهارالختميکندوميگردد.بعدکميمکثکردوبهچهرهيسربازاننگاهکرد.ناگهاندسترويشانهمنگذاشتوگفت:

-ازاینشروعمیکنم.
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سرتاپایمرابهچشمحقارتنگاهکردوپرسید:

-چندتافشنگبرداشتي؟

-هیچي

-حاالمعلومميشه.برواونباالوایستاتابگم.

همانجابود.همانجایيکهاشارهکرد.رويآنتختهسنگبزرگصاف.حسيمراميکشید.آنقدررفتمکهآخرینسربازهمميتوانستمنراببیند.

کفسنگرابوسیدموایستادم.بادستورفرماندهدستبهکارشدم.نشستموبندپوتینرابازکردم.وجودتراحسميکردم.آنجابودي.پوتینرا

درآوردموبعدشروعبهبازکردندکمههايفرنچکردم.منمستازدیدارتبودم.سربازانميخندیدند.فرماندهراهميرفتودستهايورزیدهاشرا

تکانميدادوسخنرانيميکرد.منباآغوشبازآمدنتراتماشاميکردم.چشمهايروشنتراخوبیادمهست.آرامونرمآمديوپیشپایمدوزانو

نشستي.سرراباالگرفتيوگفتيرقصیدنبلدي؟خندیدم.دستهایمرابازکردموچشمهایمرابستم.فریادزدم،بزن.

چهخوبدفميزدي.آرامشروعکردي.

توميزديومنميچرخیدم.چهحالخوشي.خواندموچرخیدم.چرخیدم.چرخیدم.«

دوستداشتمساعتهادرآنحالبمانم.خودکاررابهکاغذفشارميدهمومينویسم.کاشکسيبهسراغمنیامدهبود.کاشآببهصورتمنپاشیده

وباسیليحالمراجانميآوردند.

خودکارراازدفتردورميکنموسرمراباالميآورموبهدیوارآجريزندانپشتسرمتکیهميدهم.لعنتيبازهمحرکتموجودکرميشکليرازیر

پوستماحساسميکنم.دفترراميبندمورويزمینميگذارم.آستینهایمراباالميزنم.هردودستمراروبرويصورتميگیرمونگاهميکنم.در

زیرپوستدودستم،ده،دوازدهتایشاندرحالحرکتاند.جابجاشدنبرآمدگيهاراباچشمدنبالميکنمبعدکفدستهایمرابررويتمامبدن

حرکتميدهم.لعنتيهاهمهجاهستند.پاهایمراجفتميکنمواززانوبههمميچسبانم.دستهایمرامشتميکنمونزدیکسینهميگیرم.

مچالهميشوم.سعيميکنمصبوريامرابابستنچشمهاوفشاردندانهابرويهمبیشترکنم.میدانمکهبهزوديميروندپيکارشان.مثل

همیشه.مثلهمیشهدقایقيميلرزموسردردراطاقتميآورم.بعدازلحظاتيآرامميشوم.

بارانرويگونههایم بااليسرمدرحرکتند.چندقطرهي تیره ابرهاي راميشنوم. برگههايدفتر بادتنديميوزد.صدايورقخوردنسریع

ميچکد.بادهمچناندفترراورقميزند،اسمهايدرشتوپررنگبااليصفحاتکامالبهچشمميآید:

»زیبا،بیتا،شقایق،شیرین،میناو...«

ازجابلندميشوم.بارشبارانشدتميگیرد.بایدپتوهاراجمعکنیم.دفترراسریعبرميدارموميروم.
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بررسی جامعه شناسانه ی داستان »شب بلند«

مهدي رضایي
شب بلند تقبیح جوامع محقر و عقب مانده

شروعداستانروایتياستازمریم،دخترکوچکيکهبرايخوابیدنترسداردودائمسراغدختريبهنامگلپرراازمادرشميگیرد.بعدازاین

پاراگراف،رفتوبرگشتهایيروایيبهگذشتهراشاهدهستیمکهازگلپرحکایتميکند.

مریمدائمفریادگلپررادرذهنشداردوازمادروپدرشدرخواستميکندکهدررابازکندتاگلپربهخانهبیاید.مادربرايآرامکردنوترساندناو

برايآنکهدائمازگلپرسراغنگیردنامهیوالیيخیاليبهنام»بچهبرو«راميآوردوسعيميکندکهباچنینترفندياورامجبوربهخوابیدنکند.

اینترفندنویسندهدقیقاًگویايایناستکهمریمآنقدرکوچکاستکهازچنیناسمهایيبترسدوبيشکگلپرکهدوستاوستنیزنميتواند

سنزیاديداشتهباشد.درفالشبکدیگريشاهداینهستیمکهمریمودیگربچههابهسراغگلپرميروندوازاوميخواهندکههمبازيشانشود

اماگلپرباالنگوهایيبهدستوروسريبهسربرايدیگربچههاژستآدمبزرگهاراميگیردودرخواستبازيآنهاراردميکندوميگویدکهمن

دیگربزرگشدهاموباشماهابازينميکنم.بایدبهخانهوزندگيامبرسم.

-خونهوزندگيخودت؟

-ها،عموابراهیمميخوادبرايخودموخودشخونهوزندگيبسازه؟

-عموابراهیم؟!!!
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بچههاوقتيالنگوهاراميبینندمجذوبزرقوبرقآنميشوندوبهگلپرنزدیکشدهوبهالنگوهادستميزنندوازگلپرميپرسندکه:

-عموابراهیمبرایتعروسکهمخریده؟

درادامهگلپرعنوانميکندکهميخواهدباعموابراهیمعروسيکندودیالوگهايدیگريکهبین

بچههاباگلپرردوبدلميشودکاماًلگویايدنیايکودکانهومعصومانهاست.داستاندرهربرگشتاز

فالشبکهاروایتگردلهرهونگرانيمریماستکهميخواهددوبارهگلپرراببیند.

بعدتصویرهایيازعموابراهیمداریمکهنوعروایتنمایانگرسنوسالبااليابراهیماست.

روایتميشود بازهمهمانتصویرهايکودکانه ابراهیممينشیند باالخرهگلپردرحجلهیعروسي

رفتار بههمان وقِتدیدنمریمميخواهد راميبینیمکه گلپِردرحجلهنشسته بهصورتيکهوقتي

کودکانهبهاستقبالشبرود،اطرافیانمانعشميشوندوتصویردردآوروپایانبنديداستاناینگونه

استکهشاهداینهستیمکهگلپررادرملحفهسپیدیپیچیدهاندکهقسمتپایینآنخونیناست.

نویسندهجزآنکهیکعروسیبودهوعروساینمراسمکسیجزگلپرنبوده،چیزیبیاننمیکند.

اماآنقدرروایتهنرمندانهاستکهبهسادگیتمامچیزهاییکهروایتنشدهدرذهنمخاطبشکل

میگیرد.بله.گلپردخترکوچولوییکهپیشازاینازرفتارهاوبازیهایکودکانهاشروایتمیشد،براثر

ضعفجسمانیوعدمبلوغکافیبرایازدواج،درشبزفافجانخودراازدستمیدهد.

نویسندگانازآنجاییکههمیشهبهقصدومنظورخاصیقلمبهدستمیگیرند،همیشهدربیندیگرهنرمندان،دارایاحترامبیشتریهستند.

بهخصوصنویسندگانایرانیکهآثارشانسعیدرنشاندادنشاخصههایانسانیوتقبیحرفتارهایغیرانسانیدارد.داستانکوتاه»شببلند«اثر

»منیروروانیپور«یکیازآنداستانهاییاستکهباروایتیسادهجامعهرابهزیباییتقبیحمیکند.حادثهبسیارسادهرخمیدهداماعمقحادثه

روحمخاطبرازخمیمیکندوبهفکروامیدارد.

داستاندرجنوباتفاقمیافتدوخودمنیروروانیپورنیززادهجنوبکشوراست.اوبهخوبییکیازمعضالتومیتوانبهجرأتگفتیکیاز

حماقتهایدیرینهبعضیاقواماینخطهراروایتميکندبهامیدآنکهفکرچارهایبرایآناندیشیدهشود.یکیازکارهاینویسندهروشنکردن

اذهاناست.اوقرارنیستهمبنویسدوهمبرایآنچهکهنوشتهمشتگرهُکندوفریادبزند.امابانوشتهخودجوامعمحقروعقبماندهرابه

سخرهمیگیرد،بهنقدمیکشدوتقبیحمیکند.ازدواجدخترانکمسنوسالیکیازبزرگترینمعضالتجوامعمحقرجنوبیاستکهسالهابوده

وهستوحاالایننویسندهبهزعمخودداستانکوتاهیبهرشتهتحریردرآورده.اماچنینسنتبیرحمانهایهمچنانپابرجاست.نویسندگان

بایدبهیادداشتهباشندکهدرنوشتنبایدبهچنینمسائلیبپردازندوجامعهرادرجهترشدوتعالیفکريوفرهنگيسوقبدهند،گرچهباسخره

گرفتنباشد،وحتیگرچهباتوهینکردنبهقومیتیباشد.متاسفانهدرجوامعوقومیتهایمختلفچنینرسوماتیهمچنانادامهدارد.هرچند

کهدخترانشانرابهاینطریقازدستمیدهنداماانگاردرنفهمیوکجفهمیونادانیایهستندکهمتوجهنمیشوندکهیکدختربرایازدواج

حداقلبایدبهبلوغجسمیبرسد.

یکیدیگرازسنتهایاحمقانهکهدربعضیازجوامعکوچکوعقبماندهایرانیهمچنانمرسوماست،ختنهکردندختراناست!مسئلهايکهنه

دردینونهدرمذهبونهدرعرفملیواجتماعیکشورمانجایگاهیندارد.اماهمچنانبهانجامآناقدامورزیدهمیشود.درحالیکهختنهی

دخترانمنجربهازدستدادنقوهشهوانیدخترمیشودودرمواردیهمگزارششدهکهفرددراثرعفونترحمیجانخودراازدستمیدهد.

درگریزیبهداستانترسولرزاثرغالمحسینساعدینیزماشاهدبیارزششمردهشدنشخصیتوجنسیتزنهستیم.اینداستانهمدر

یکیازشهرهایبندریجنوبروایتمیشود.دربخشیازاینداستانفردپولداروناشناسيواردشهرمیشود.زنیرامیبیندوبرایازدواجباآن

زنبدوناطالعزن،بابرادرآنزندربارهازدواجبااوصحبتمیکند.گفتگوهاوصحبتهاهمهبهگونهایاستکهانگارقراراستیککاالخریدو

فروششودودراینمعاملهمردپولداروبرادرآنزنتمامگفتوگوهایشانبهگونهایاستکهسعیدربهاتماممعامله،بهنفعخودشاندارند.در

انتهایاینمذاکرهباالخرهمردپولدار،برادرآنزنراباپولراضیمیکندکهخواهرشرابهعقداودربیاوردومردهمقبولمیکند.برایخیلی

ازمخاطبانشایدچنیننوعخواستگاریوچنیننوعبرخوردیکاماًلغریبوحتیغیرواقعیجلوهکند.امامتأسفانهچنینچیزهاییدرجامعه

مادرحالوقوعاستوبارهاوبارهاتکرارمیشود.متاسفانهامروزهدرنسلنویسندگانجدیدپرداختنبهمعضالتاجتماعیکمتردیدهمیشود.
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اکثررمانهاوداستانهایکوتاهمعطوفبهروایتهاییفلسفیوروانشناسیوذهنيشدهاستکهمختصبهشخصنویسندهویاانسانهایبسیار

محدودیمیشودکهیکیازدالیلتوفیقنیافتنآثارمدرنامروزیهمیناست.اماآثاریچونشببلنِدمنیروروانیپورویاآثارغالمحسین

ساعدیبهدلیلکنکاشدرجامعهونوشتنمعضالتوبهنقدکشیدنآنها،آثاریزندهودرخورتوجهميباشند.
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مرگ آقای نویسنده!
امیر خوش سرور

مرگآقاینویسندهچیزهایبسیاریرابرایامزندهکرد.گویادرمرگنیززندگینهفتهاست.اواسطدهه70خورشیدیرنگولعابشهربه

گونهایدیگربود.همهجاملتهببودودرزیرپوستشهر،ایدهآلیسمبههمآغوشیرئالیسمرضایتدادهبود.دراینفضاینوآیین،نویسندگانی

بهجلوصحنهمیآمدندونقشآفرینیمیکردندوبالطبعنویسندگاندیگریبهپشتصحنهراندهمیشدندوسکوتبرآنهاتحمیلمیشد.از

نویسندگانوطنیکهجلودارصحنهبودندمیتوانبهغالمحسینساعدی،صمدبهرنگیواحمدمحموداشارهنمود،ازفرنگیهانیزژانپلسارتر

وگابریلگارسیامارکزمیدانداربودند.

درآنسالها،همهچیزرااززوایه»تعهد«نگاهمیکردموهنوزبهاینباورمسلمنرسیدهبودمکه»هنر،هنراستوسیاست،سیاست«وربطمنطقی

میانآنهابالذاتنیست.هنوزبهاینکشفجدیدولطیفنرسیدهبودمکه»هنرمتهد«توهماستوبهجایاینکهتعهدرادرهنرجستوجوکنیم

میبایستبه»هنرمند«رجوعکنم؛هنرمنددردمندکهدغدغهاجتماعیداردوهنررامیتواندبهمثابهییکابزاردرخدمتبیانآنچهمیاندیشد-چه

دروجهسلبیوچهدروجهایجابی-استفادهنماید.

درهمانحالوهوابودکهمارکزرابهدستگرفتموجالبترآنکهاولینرمانیکهازاوخواندمبرخالفبسیاریازدوستداراناش»صدسالتنهایی«

نبود.کتابخانهمحلهماناینکتابرانداشت.منهمپولخریدآنرانداشتم؛نهاینکهنداشتهباشم،داشتماماترجیحدادمبهجایخریدرمان،آنرا

صرفخرید»گروندریسه«کنم.بگذریمازاینکهخریدترجمهیزندهیاد»بهمنفرزانه«ازاینکتابپولتوجیبییکهفتهامبود.بازهمبگذریمکه

دستدومفروشیهایمیدانانقالبهمکتابنمیفروشند،پولخونشانرامطالبهمیکنندلذااولینرمانیکهازمارکزخواندم»عشقسالهایوبا«

بود.کتابخانهیمحلهمانفقطهمینکتابراازاوداشت.واقعیتاشایناستکهباخواندناینکتابازمارکزسرخوردهشدم.تعهدکجاونگارش

یکرمانفربهیعاشقانهکجا؟!

سالهاگذشتومندرجاذبهودافعهیآقاینویسندهاسیربودم.نویسندهایکهمنقبلاز»عشقسالهایوبا«میشناختمچپبودودوستصمیمی
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»عموریشکلفت«)پدربزرگاممیگفتیکباردرکودکیوقتیفیدلکاسترورادرصفحهتلویزیوندیدهبودمبهیکبارهفریادزدم»عموریشکلفت

...عموریشکلفت«.احتماالًریشفیدلراباسبیلکلفتعمورحیمامپیوندزدهبودم!(ومگرمیتواناینهمه»جنایاتومکافات«رادیدوبازهم

ازعشقگفت،آنهمدرسالهایوبا...!

دیدم. را تنهایی« سال عالمسوزی»صد رند کتابخانهی در بعد مدتها

همهیدنیارفیقبازهستندازشانسگندمناینرفیقرندما،کتابباز

ازآبدرآمدهبود.کتابهابهجاناشبستهبود.ازمناصرارکهصدسال

تنهاییرابدهوازاوانکارکهاینکتابنایاباستومهمترآنکهتوهم

مثلآدمکتابنمیخوانیوبهجایخواندنیککتاب،آنرامیجوی!از

شماچهپنهاناینعادتبدراهنوزهمدارم...بگذریم.درنهایتنیز»صد

سالتنهایی«طلسمشدتاسال88.درآنسالیکباردیگرایدهآلیسم

بههمآغوشیرئالیسمرفتامااینبارایدهآلیسمکهبراثرتجربهیچند

سالقبلمیدانسترئالیسمچموشاستوگریزپا،باتمهیداتویژهایبهبستررفتغافلازآنکهرئالیسمبرایاوخوابهادیدهاست.درهمین

سالبودکهصفحات»صدسالتنهایی«راگشودم.

»صدسالتنهایی«سختخواناستوپیچیدهومهمترازآنانعکاسوقایعتاریخییککشوردرآمریکایالتیناست؛کلمبیا.سرزمینموادمخدر

وباندهایریزودرشتمافیا،تروروخشونتسیاسیو...

قبلازمطالعهکتاببههمانرفیقرندکتاببازگفتم:میخواهمطلسمراباطلکنموباالخرهجرعهایازرئالیسمجادوئیرابهدورنامهدایتکنم.

باشیطنتگفت:میخواهیشادنوشیکنییا...درمیانحرفاشدویدموگفتم:ُخبمعلوماستکه...باعجلهگفت:ببینچیبهاتمیگویم،

همانکاررابکن.گفتم:ُخب...گفت:اینرمانرابایددوباربخوانی.باراولیککاغذA3برمیداریومیزنیرویدیواراتاقاتوروابطتمام

شخصیتهایرمانباهمدیگررایادداشتمیکنی.وقتیاینکارراانجامدادیوازروابطفیمابینآدمهادرستوحسابیسردرآوردیآنوقت

کتابرابرایباردوممیخوانیوحاالمیفهمیکهدنیاازچهقراراست.وبالفاصلهاضافهکرد:باردومرازودشروعنکن.بگذاریکماهبگذرد،بعد

بهسراغاشبرو...ومناینچنینکردم.

»صدسالتنهایی«را»رمانرمانها«و»آخرینرمانتاریخ«گفتهاندواگربپذیریمکهاغراقهایاینچنینیورودربایستیهایآنچنانیفقطخاص

مرزپرگهراستوالغیرمیتوانبهعظمتآناشرافیافت.

بااینکتاببودکهآقاینویسندهبهجایگاهواقعیاشدرذهنامبازگشتوبهاسطورهایتماممبدلشد.

مارکزدربارهیدورانیکهمشغولنوشتن»صدسالتنهایی«بود،میگوید:»خوبیادمهستوقتیباالخرهنوشتنصدسالتنهاییتمامشد

همسرمگفت:باالخرهتمومشکردی؟عزیزمما12هزاردالربدهکارهستیم!«آیاهمینیکجملهیسادهبرایاینکهعظمتکارمارکزرادرک

وهمراهی مارکز- بهمرسدس-همسرمصریاالصل رامیبایست مقاله اینجای از باشیمکافیاست؟!وسوسهایدردرونمیگویدکه کرده

شگفتانگیزشاختصاصداداما...کافیاستتصورکنیدکهایناتفاقبراییکیازنویسندگاننهچندانمعروفوطنیبهوقوعپیوستهاست.

بقیهاینتصورناخوشایندرابهقدرتتخیلشماوآمیزشآنباواقعیتوامیگذارم!حالکهبهاینجارسیدیماندکینیزدربارهاولینرمانبرایتان

بگویم؛»عشقسالهایوبا«دربارهعشقهایبیفرجامیادیرهنگاماست.سطربهسطراینکتابمملواز»حسرت«استوازهمینمنظرنیز

بیشتربابطبعجوامعشرقیاست.بسیاریرادیدهامکهاینرمانرابادردجانکاهفراقدرآثارمولویوعطارو...مقایسهمیکنندوازسوز

وگدازعارفانهمیگویندووقتیدستمبارکشانازگوشت)بخوانیدمعشوق(تهیشدبهایننتیجهیعرفانیرسیدهاندکهوصالیعنیپایان

عشق.اینچنیناستکهدرجوامعشرقی،عرفانبهنوعیمکانیزمدفاعیتبدیلمیگرددوشکستعاطفیواپسزدهمیشود.ازاینهااگربگذریم

ُحسنبزرگاینرمانفراترازمضامینموجوددرسبکرئالیسمجادوئی،تعلیقخیرهکنندهداستاناستتاجاییکهدرفصلآخردرلحظاتیقلب

آدمراازجامیکند.هرچند70-80صفحهاولکتاببهقدریسختخواناستکهاگردوامبیاوریدوازاینخوانبزرگبهسالمتعبورکنید،

تردیدنداشتهباشیدکهمیتوانیدرمان7جلدی»درجستوجویزمانازدسترفته«راتاانتهابخوانید!
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اینراهمبگویمکهوقتیاینرمانرابرایدومینبارخواندمتصویرذهنیام

خاطرهایبودازمادرم؛بانویسرخپوشمیدانفردوسیتهران.پساز»صدسال

تنهایی«ومتعاقبتغییراتذهنیامدریکدوره4-5سالهنوبتبهکتابهای

دیگرمارکزرسید.»پاییزپدرساالر«،»گزارشیکآدمربایی«،»ساعتشوم«،

»کسیبهسرهنگنامهنمینویسد«،»خزانخودکامه«و...همهراخواندمو

رمان اواخرکه این تا نَقبزدم ایدهآلیسمدرونام به رئالیسمجادوئیاش با

»خاطراتروسپیانسودازدهمن«)ترجمهیامیرحسینفطانت(راخواندم.

اینرماندرنوعخودشفاجعهایاستکهفقطیکنویسندهیبزرگچونمارکزمیتوانستمرتکبشود.

امروزوقتیبهخاطراتمارکزبازیهایامرجوعمیکنمازاینکهساعتهایزیادیراصرفمطالعهآثاراوکردهامخوشحالاموخوشحالتراینکه

طلسمرادرسال88شکستام.

باتماماینموارداماهمچنانیکپرسشذهنامرابهخودمشغولداشتهاست.میدانیمکهمارکزدربرخیازکشورهایدنیاویالهایمجللی

داشتهاست.پرسشمنایناست؛آقاینویسندهاینهمهویالرابرایچهمیخواست؟!
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سعید شمس
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اتاق منزوی

حامد فریاد

گالویزم

بازاویهینوددرجه

درانزوایاتاقیبارفهایمورب

وخاطرهایورقخوردهدرونگنجهای

کههرباربودنشرااستغاثهمیکند

درذهنسوراخشدهدیواریکهازتقاصآینهها

درپسزمینهایازسیمان

بهپوسترهایممنوعهپشتکردهاست.

وقاحتعریاندریچهایکهروبهعبث

شعورچاردیواریرازارمیزند

ازمنمیگریزدتابهخودشپناهآورد

بادستیکهفقطپسوپیشمیزند

تااتفاقیکهمنم

پایشراوسطهرجاییکهشدواکند.
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لب خط
حامد فریاد

تبانیخستگیباچشمهاییکهدرحاشیهساعتها

خیسازگریهکودکیدرونرحمزنیاستکه

تمامشهربودباپرسههایمتالطمیازترسیکرخت

درغیاببرگههایهویت،رسماًتاوجودیکهانکارشمیکنندادامهیابد

تنهاحضوربیهویتدستانی

کهمردمانشهرراازموهبتیالهیبرخوردارمیکند.

بازتابرابطهشهروندیدرازدحامملتهبمترو

منعکسدراضطرابچشمانمسافریکهباتمامتوانبرمیلهایآویخته

تاحقوقانسانیشراتصاحبکند.

التماسنگاهعریانمردانیکهدرامتدادذهنییچادری

بهخاطره»شهرنو«میرسند

وادامهمنکههرباردرعبورازمیدانشوشتالبخطکشمیآید.
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خیال رفتن

قاسم میرزایی

خیالرفتن

خیالرفتنندارماینروزها

بهزندگیکمباجمیدهم

واومراگممیکند

بایددوبارهکفشهایمرادربیاورم

وازدرونزبالهدانشهر

الشهامرابیرونبکشم
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خوابهای مزاحم
قاسم میرزایی

درزیربلورینتمامخوابهانهفتهاست

خوابهایبیرختراجمعبایدکرد

نیمکتهاپروخالیمیشود

آسمانکبودوآبی

وکوچههایشهردرتفکرمردمانیغنودهاست

کههرروزقیمیکنندآزادیرا

شبمستتراست

برمنوازمنو....

واگرخوابهایمزاحمبگذارند

بهقدریکتنهاییبیپیمانه

بهبعدازظهرجمعهعادتمیکنی

بهکتابهایپرازصفحهاولو.....

دیگرنهآزادیمیخورم

نهغمنان

نهزندگی

منبهعادتزیستنمردهام
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هنگام آن رسیده که شاعر خودکشی کند)1(

محمود درویش

عبدالرضا رضائی نیا
هنگامآنرسیدهکهشاعرخودکشیکند

نهبرایچیزی،

برایآنکهخودکشیکند.

o

گفت:"هرگزبهزنبورعسلاجازهنمیدهم

تاریشهامرابمکد." 

گفت:"هرگزبهاندیشهاجازهنمیدهم

تامجازاتمکند."

گفت:"هرگزبهزناجازهنمیدهم

تابرزانوانشزندهرهایمکند."

o

1-درویش،محمود،»منیوسفمپدرم«ترجمهیعبدالرضارضائینیا.نشرمرکز،تهران1385
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سیسالاست

کهاوشعرمینویسدوفراموشممیکند،

ازهمهاسبهافروافتادیم

ونمکرادردانهگندمییافتیم

واوفراموشممیکند،

مکانهاراازدستدادیم

واوفراموشممیکند،

منکهآخرینکسدراویم.

o

همهچیزتصویریستدراو

ومنآینهاویم،

هرمرگیتصویریست،

هرجسدیتصویریست،

هرکوچیتصویریست،

هرشهریتصویریست،

گفتم:"چونمتنیکاملبساست،

انسانیتمکجاست؟

منکجایم؟"

گفت:"تنهاتصویرهایند

کهتصویردارند."

o

سیزمستاناست

کهشعرمینویسدوجهانیرابنامیکند

کهبرِگرَدشفرومیریزد،

اندامراگردهممیآورد

تاگنجشکیترسیمکند

ودریدرهوا،

هرگاهدیواریدراطرافمافرومیریزد،

"بیت"هاییدرزبانبرپامیکند،

هرگاهزمینبرماتنگمیآید،

بهشتیبنامیکند.

سیزمستاِنُمداماست

کهاوبیرونازمنزندگیمیکند.

o

گفت:"اگرسویشهرهاینخستینآمدیم

وآنهاراگموویرانیافتیم،

باورنکن!
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خیابانیراکهبرآن...وسویآنروانهشدیم،
رهانکن!

زمیندروغمیگوید،
اّمارویاهاییکهبهدستانشنزدیکاند،

دروغنمیگویند."
o

سیپاییزست

کهشعرمینویسدوزندگینمیکند

وجزبهتصویریعشقنمیورزد،

زندانیمیشوداّماجزماهشرانمیبیند

عاشقمیشوداّماجزمیوهاشرانمیچیند

گفتم:"چهزنیدرماست؟"

گفت:"سیبیبرایبخشایش."

"انسانیتمکجاست؟"

فریادزدم،

دررابست

تامراازبیروندربنگرد.

برمنفریادزد:"ازاندیشهای،درتصویری،درنردباِناوزان

زِنموعودازراهمیرسد."      

هنگامآنرسیده

کهاینشاعربرایهمیشهازمنخارجشود،

قلبمنازکاغذنیست،

هنگامآنرسیده

کهازآینههایموازملتکاغذیجداشوم،

هنگامآنرسیده

کهزنبورعسلازُگلسرخبیرونشود

بهسویشفق،

هنگامآنرسیده

کهَگلسرخازخاربهدرآید،

تابسوزد

هنگامآنرسیده

کهخاردرسراسرقلبمفروشود

تاقلبمراببینم

تاقلبمرابشنوم

واحساسکنم،

هنگامآنرسیده

کهشاعرخودکشیکند

نهبرایچیزی،

برایآنکهخودکشیکند.
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سرود نوشندگان آفتاب)1(

ناظم حکمت

ایرج نوبخت
اینسرودیاست،

سرودکسانیکه

درکاسههایسفالین

آفتابرامینوشند،

اینبافتهایست

بافتهزلفیازآتش

کهبرپیشانیگندمگونقهرمانانبرهنهپای،

درپیچوتاباست

وچونمشعلیخونین،

1-حکمت،ناظم.»سرودنوشندگانآفتاب«ترجمهیایرجنوبخت.نشرمینا.تهران1381
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شعلهور

منهمدیدمآنقهرمانانرا

منهمبهپیچوتابدرآوردم،آنبافهرا

منهمباآنان

گذشتم

ازپلیکهبهخورشیدمیپیوست.

منهمدرکاسههایسفالین،

نوشیدمآفتابرا

منهمخواندمآنسرودرا...

دلهایمان

شتابرااززمینگرفت

وآندمکهکامشیرانزرینیالرادریدیم

آرامگرفتیم!

پریدیم:

سواربادتندرآساشدیم!

o

عقابهاییکهازصخرهیدیگردرپروازند

بالهایزرینشانرادرنوربرهممیزنند.

سوارانیبامچهاییازآتش

براسبهایسرکشخود

شالقمیکشند

حملهایست

حملهبهخورشید

خورشیدراخواهیمگرفت

فتحخورشیدنزدیکاست.

همراهمانیایند

آنانیکهازاشکچشمکسانخود

دانههایزنجیر

برگردندارند،

دنبالمانیایند.

آنانیکهدردلشانزندهاند

اینک:

درآتشیکهخورشیدنازلشده

میلیونهاقلبسرخشعلهوراست

تونیزقلبتراازقفسسینه

بیرونآر
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بغلطانمیانآتشیکه

نازلشدهازخورشید

دلترابهدلهایمابیفزای

حملهایست

حملهبهخورشید

خورشیدرامیگیریم

فتحخورشیدنزدیکاست.

ماازخاکوآتشوآبوآهنزادیم

زنانمانپستانخورشیدرابهکودکانمانمینوشانند

وریشمسینمانبویخاکمیدهد

گرِمگرمیم.

اینسرود،

-اینصدا-

قدرتاینصدا

برچشمگرگهایگرسنه

پردهمیکشد

وآنهارا

برجایخویشتنمیخکوبمیسازد

امرکنتابمیرم!

امرکن!

ما،دراینصدا

دراوجاینصدا

آفتابرامینوشیم.

میتازیم

ومیتازند،

درپردهیدودافقهایسوختهمیتازند

اسبهاییکهسنانشان،سینهیآسمانرامیشکافد...

حملهایست

حملهبهخورشید

خورشیدراخواهمگرفت

فتحخورشیدنزدیکاست.

زمینمس،

آسمانمس،

فریادبزنسرودنوشندگانآفتابرا

فریادبزن

فریادمیزنم.
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نبرد

شل سیلور استاین

سارا جعفری

دوستداری

شبوحشتناکیرابرایتتعریفکنم

وقتیباشجاعتتماممیرفتمبه

جنگ...

نه؟

خب،باشه.



53 52

نامه هایی از نیما یوشیج



ت 1393
ش

سال اول، شماره صفر، فروردین و اردیبه
شعر

53 52

نامه هایی از نیما یوشیج

دنیا خانه ی من است)1()2(
مکررپیغامميدهیدوکاغذمينویسیدکهمنچراجوابنميدهم.مناینادعارادارمکهچراباعثتولدوجودمنشدهایدتامندرایندنیا

اینقدررنجبکشموباانواعمختلففکرهايعجیبخودمرامتصلفریببدهم.

هرچهکردهاموگفتهامغلطاست.توازمشقتهایيکهمندرعمرخودميکشمخبرنداريوليحاالببینکهبهپیشگاهتواقرارميکنم.

بههرحالزندگيمنبایدبازندگيهرحیوانوانسانيمتفاوتباشد.بهاینمعنيکهبیشتررنجورباشم.اگرجرئتوقوتپهلوانينژادمننبود

گماننميبردمکهتاکنونباقيميماندموفقطدربهاياینهمهمشقتهاموهايسرمراسفیدميکردم.

منکهبایکدستلباسکهنهدرکوچههاراهميروماگریکفکلميبستمومقیدبودمچهميکردم؟باهمهلیاقتوعلوطبعنتوانستهامشخصاً

امورمعاشخودراتنظیمکنم.اگر»منهزارتومانداشتهباشموپنجهزارتوماندیگرهمقرضکنمکهباآنقلعهیيبسازمکهبعداز200سال

آنقلعهپسازوضعقروضومنافعآنبرايمنباقيبماندوماهيمبالغيمنفعتداشتهباشم«اینیکمآلاندیشياست.اماآیامن200سال

عمرخواهمکردووقتيآنمنافعميخواهدبهمنبرسدآیامنزندهام؟

افسوس!امسالسهسالاستکه»سیاهکال«را،کهپدربدبختمآنقدردوستداشت،فروختهام.چهازآنعایدمنشدهاست؟اینحسابهابراي

اطفالخوباست.مندهتومانازپوليراکهبرايخریدناتومبیلقرضگرفتهبودمشخصاًبهوکیلدعاويخوددادهبودم.خاندایيکهازاین

خبرداشتميبایستگفتهباشدکهاینمبلغجزوصورتنیاید.بهعالوهصورتتخمینيبهچهکارمنميخورد؟هروقتبخواهمبهتاریخانبیاء

مراجعهميکنمکهتمامتخمینيست.اصاًلخانهیيکهثبتنشده،خانهیيکهمنازآنهیچخیرندیدهام،خیالميکنماصاًلهمچوخانهیيوجود

ندارد.دنیاخانهيمناست.

خوبيمرغيبودپرشکسته.یکشبتوفانياوراگرفتمبهخانهآوردم.چنديکهگذشتپرزدورويبامخانهيمنپرید.بایدحاالآنراازدور

تماشاکنم.اگربهاونزدیکشديپیغاممرازیرگوشاوبگو!

آنچهنتیجهميگیرمایناستکهحقگویيیکنوعمرضاست،مثلخوببودن.چونجمعیتبشرينميتوانداینمرضرامعالجهکنداین

استکهاینمرضمردودواقعشدهاست.حالاگرمنبخواهمخوبباشم،الزمستچشمهایمراببندم؛هرچهبگوینداطاعتکنم.دیگرابداًکاغذ

ننویسم؛خیالکنندمردهام؛میراثمراببرند.

مناگرعقلمعاشنداشتمدرعوضعقلعلميکاماًلدرمنموجوداست.بهتماماسراراخالقبشري،ازهرصنفکهباشد،آشناهستم.امروزمن

مربيقوموواضعقوانینتازهام.محتاجبهایننیستمکهمرانصیحتکنند.

نامه به مادر. تاریخ ندارد.

1-دنیاخانهیمناست.50نامهازنیمایوشیجکتابزمان.بیتابیجا

2-انتخابتیترایننامهازکالغاست.
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شب 3 بهمن 1309
آستارا

دانشجوي من!

یکماهپیشجوابکاغذشمارانوشتهبودم.وليتاکنوندربیناوراقوکارهايمتفرقهفراموششدهاست.عیناًمنهمانرابااندکتغییري

پاکنویسميکنم.

بدوناینکهخودتانبدانیدوقصدکردهباشید،کاغذشمابهمناثردیگريبخشید.براياینکهمنوشماهردوازیکآبوخاکهستیم.

کششخونوانسبهمکان،همهراستاست.مثلموجوداتحیه،موجوداتجامدهمدرقلبانسانمقامومأوایيدارند.هیچچیزبدون

بهعاداتاوستکهچیزيرا اختیارومنوط ازهرچیزاستفادهنميکندوگاهيدرتحت انساناستکه نیافتهاست.فقط خاصیتخلقت

بخواهدیانخواهد.

منمعتقدمکهنفسانسانيباجهاتيارتباطداردکهنسلکنونينميتواندبهرموزآنواقفشود.همانطورکهیکنفردردنیاسرگذشتيرا

تاریخاشیاءدقیقتروفهمآن داراست،اشیاءهمدارايسرگذشتند.قطعاًهرقدربهجزییاتمراجعهکردهبهتوسطجزییاتاستقراءکنیم،

مشکلترميشود.

چهدلیليميتوانیمبیآوریمکهباآنمکانيراکهدرآنبزرگشدهوخوشگذرانیدهایم،دوستنداشتهباشیم؟اینمکانوطناست.مگراینکه

حقیقتحوادثياسبابتنفرماراازآنفراهمآوردهباشد.اتفاقاًاینحسوطندوستيدرمنخیليبهشدتهست.مناینطورعادتکردهام.عادت،

قانونحیاتاست.اگرنبود،زندگانيصورتيبسیارعبوسوتلخداشت.

بازهمبهمنکاغذبنویسید.ازآستاراتابیرجند،بعدازهمهيمعطليها،کاغذیکماههميآیدوميرود.وليببینیدکههرقدرهمدیربرسد،هر

کاغذشماچطوراحساساتيرادرمنزندهميکند!

اگروقتداشتمواینشغليراکهحاالبهعهدهگرفتهامومراباشماهمکارميسازد،مانعنبود؛حاالکهبهقولخودتانطورينوشتهایدکهمرابه

حرفبیآوریدمنهمنوعيجوابميدادمکهمطابقبادلخواهخودتانباشد.

یادتانبیایدکهدربارفروش،همکهبودمبهیکيازایندوموضوعکهشرحآنراازمنخواستهایدبرخوردموبهمتکان،دوستخودمانکهآن

وقتدرآملبود،جوابدادم.
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البتهمولوديدرطبیعتیافتنميشودکهانساننامیدهشدهباشدوراستنگوید.خالفعادت،یابهعبارتدیگرکششطبیعياستکهبعدها

اینمولودرابهدروغگویيوادارميکند.

هرکسبرايجلبمنافعخودوقتيکهمجبورشد،دروغميگوید.منعازاینامرنهبهتهدیدممکناستونهبهتحبیبوتشویق.بهنظرمناز

هیچراهنميتوانطفلرابهراستگویيترغیبکرد،مگرازراهتبدیلاساسعادتیامحبتيکهدراووجوددارد.مبدأصفاتيکهميتوانندهماز

صفاتاجتماعيبودهباشندوهمازصفاتاخالقي،بهایننحودرتحتنفوذتربیتواقعميشودکهطفلازابتداءچطورعادتکند.نبایدگفتکه

عاداتورغبتهايانسانيبسیارمتعددومتفاوتاست.باعثومانعاینقبیلعادات،بطورکليدرتحتمشاهدهونظمدرآمدنياستوقطعاًدر

خمیرانساني،کهخواهشکليازاشکالعقلوخواهنتیجهيتجربهوغیرآنبودهباشد،دخالتتامدارد.

هرگزقبلازاصالحوجوهماديزندگاني،خودانسانباسرنوشتيکهداردموفقبهرفعبعضياخالقغیرمناسبنسلخودنخواهدشد.اینعین

مناسبتاستکهشخصدرموقعخود،بدبودهباشد.مثاًلدروغبگوید.بهسیئاتاعمالواخالقانساني،هرچهميخواهیماسمبدهیم،منميگویم

کهاینزندگانياست.الزمهيبقاءوتنازعاست.فقطميتوانیمازمفاسدآنتاحديبکاهیم.

اگرميخواهیمدیگرانرافریببدهیمومتوقعباشیمپیشازآنکهرفعحوائجآنهاراکردهباشیم،بهماراستبگویند؛اینبرايرفعحوائجخودمان

است.چرایکيازسیئات،همینتقاضايبيموردنباشد؟اماچونقلمدردستماست،وميبینیمکهقبولتقاضايمارانميکنند،ماهمزرنگي

کردههمینعدمقبولآنهاراازسیئاتقلمدادميکنیم.

تصورنکنید،دانشجويمن،اینسبکاصالحاتوتحکموفشاربهاطفال،جزاتالفوقتچیزدیگريهست.منهرگزدرخصوصاینقبیلچیزها

نهشعرميگویمونهبهکسينصیحتميکنم.ميدانمفایدهندارد.

همهدراشتباهندوخودشانرافریبميدهند.بهاینجهتفکرمرادربارهيچیزهایيدیگرکهبهنظرخودماساسيهستندبهمصرفميرسانمو

برايداخلشدنبههرموضوعي،قاعدهیيدارم.زیادفکرميکنمووضعیتدرونيزندگانيمنواخالقمنهممقتضيهمیناست.ازپشتاین

دریاواینکوههايمستورازدرخت،بهتمامعالمنظرمياندازم.الزمنیستپیشبروم.بهعوناهللتعالي،خوبمفاسدراميبینم.

خاموشيرادرموقعيکهبایدخاموشبودهباشمازدریایادميگیرم.همهياشیاءمعلمانسانند.شماهممثلمنباشید.خیليحرفهاراميبایست

شنید.فقطعقایدخودرابایدمحکمنگاهداشت.

نیمایوشیج 
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اسد/ 1302
طهران

خواهر کوچك عزیزم ناکتا!

امیدوارمهوايصافوخنک»یوش«روزبروزتورابهتروسالمترکند.بهشرطاینکهکمترغصهواضطرابخیاليرابخودتراهدهي.

قلبتوحالگلهاي»میچکاجومه«راپیداکردهاست.طاقتدستزدنبهآننیست.بایدباآنمداراکني.توگليوگلهاآشیانهياشکوتبسمند.

بااینکهقطرههاياشکشانرويچهرهيمعصومشانافتادهاستهمهيعمر،متبسمهستند.توهمبایداشکهایت،مثلآنشبنمرويگلها،

دروسطخندههامحوشودوازحیثمقدارقیاسيغیرقابلتوجهباشد.

چندانبهآنصدایيکهقلبتوراتحریکميکندگوشنده،همهوقت،همهجا،صدايحزینمجهوليقلبهايبهانهجوراميآزارد.آنجاکه

آبرودخانهکفميزندومثلیکعاشقمينالدودرتاریکيانبوهدرختهايخاردارميافتد،آنجاچهخبراست!آنجاکهفجیعهاينیست؟چرا

دردناکاست؟خطرينیست.پسچراميترساند؟

آنجاکهپرندهيکوچکيرويشاخهيسیاهنشستهوسرشرابهآسمانصافوباعظمتباالکردهومشغولآوازخواندناست،آنجاوهرجاکه

اولطلوعماهدرفضايخاموش،ومثلقلبمنتیره،بهتماشامينشینيوازاثرنسیمهايخنکلباسهایترابخودتميپیچيوبهصدايجغدها

گوشميدهي؛درستبشنو!صدايدیگريهمميشنويکهباقلبتومشغولميشود.اینصداباموجهايرودخانهآمیختهشدهاست،زیربرگ

گلهاودرتاریکيهايمخوفهمهجامخفيشدهاستهمینصداستکهترادلتنگميکند.

درابتدامبهمودرعاقبتآشناترینصداهاست.درفضايقبرستانها،گوشههايخرابه،رويدیوارهايکهنهوبیشترازلبگلهاوچیزهايخوب

استکهاینصدايپنهانيبیرونميآید.چقدردفعاتکهتوبهتماشايگلهامشغولبودهیيیاخیاالتبيثباتوپراکندهذهنخستهاترابه

اطرافميربودهاستکهشنیدهیيبازهمانصداآمدخبرتازهیيبهتودادوترامضطربکرد،بطوريکهازتماشاياطرافسیرشدي.

درآنحالاگرحادثهیيتراازآنبهتوخیرگيشبیهبهخواببیدارميکردصدايبالهايپرندهیيبودکهدراولشبازرويشاخههايخوابگاه

خودبهشاخههايدیگرميافتاد،یارسیدنموقعبازگشتبهخانهبودکهترابهحالتکسيکهمستشدهاستیاازگورستانمخوفيبهخانه

ميآید،ازجابلندميکرد.آنوقتبهحرکتميافتاديوقدمهايکوچکتراکهرويهرسبزهميگذاشتي،چشمهایتبهطرفهربوتهيگليکه

بازميشد-همهجاوهمهوقت-صدايخوشيزیرگوشتوآوازآشنایيميخواند.هیچچیزهمپیشتوازاینصدامحبوبترنبود.امابجاياینکه

بهروحوقلبتوروشنایيپایداريبدهدمثلصاعقهتراروشنميکردوليچهفایدهکهفوراًميسوزانید!
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گلهاهمیشههمانگلهاهستند.ازدلربایيخودکهکمنکردهاند.

مهتابهايخاموشگوشههايصحراوکناررودخانههاهمانندکههمیشهبودهاندوطراوتخودراهمیشهیکطورتماشاميدهند.

امابرايتووبرايهرکسکهباقلبسوزانوخیالمضطربوکنجکاوبطرفآنهانگاهميکندگاهيغمانگیزهستند.بهمینجهتاستکهعقب

هرخندهیي،گریهیيوجوددارد.چراکههمیشههمانصدايآشناستکهازمعرفياینهمهمنظرههايقشنگبگوشميرسد.

توحقداريکهبسوزيامابیشترحقداريکهبخنديوبهعجزوناتوانيخودتترحمکني.

خاموشيوتاریکيشببایدطبیعاًراحتافزاباشد.خفاشهاازهرطرفکهبپرندجغدهاشروعبهخواندنميکنند.اینهاهمهبایدمثلالالیيمادر

برايبچه،خوابآورندهباشند.اماهیهات!همیشههمانصدايآشنابااینحرکاتوصداهایکيشدهواثراتخارجيرادرقلبشخص،معکوس

ميکند.اگربهخوابهمبیاورند،ازشدتغموخستگيبخوابميآورند.

توحالخودتراعزیزمبهترميداني.بخودتمشغولهستي.امابمحضاینکهبهدقتمتوجهاطرافخودشديهمانصدامثلمضرابغمانگیزي

بتارهايقلبتونواختهميشود.

گلهابهتحریکروزگارميخندندوپژمردههمکهميشوندبرايایناستکهچیزهایيشبیههمینصداهامدتهابرگهايلطیفشانرالرزانیدهاست.

توهمچرابخودتنلرزي؟توهمهمینگلهاراتماشاميکنيوهیچوقتازشنیدنآنصدايمبهمفارغنیستي.همیشهوهمهجاآنراميشنوي

حتيازسرنوکتیزپرندههاودهانهيخنکبادها.تعجبنکناینچهصدایياست.

اینصدايگذشتهيخوشيستکهبازگشتکردنينیست.صدايیادگارهایيستکهحسرتهاوآرزوهارابهدهانهيگلهاریختهباقلبهایي

کهخوبميلرزد،حکایتيدارد.

بهاینگلهابهنظرمختصروبياساسنگاهنکن!کنارآبهاوزیرمهتابها،بياهمیتمنشین!دراینجاهاکهتوهمهوقتازآنهاميگذري

قلبهایيمخفيشدهاندوصورتهایينقشبستهازآرزوهایي،درآنهانمایاناست.

اینصداهاکهميشنوينالههايحزینوعاشقانهيدلهاست.

قلبسوختهيمنو»الدبن«همدراینزوایايخاموشافتادهاست.خودماناینجاودلمانپیشگلهايصحراست.

البتهرويچیزهايمؤثروقشنگاستکهیادگارهايزمانهايفرسوده،جذابومغرورمينشیند.

درهمینجاکهتوتنهاهستيمادرمانماراشیردادوبزرگکرد.درهمینجاازعلفهايصحرایيزنبیلبافتوازگلهادستهبستوماباهم

بازيکردیم.ماهمزیرهماندرختهامينشستیموقلببامحبتمانرابهقدمهمانگلهاميانداختیم.
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آه!عزیزم!همهجا،بههرگوشهیيکهگذشتهایم،نقشيازقلبوسرگذشتمنواوافتادهاست.برايایناستکهاینمنظرههاترادلتنگميکند.

روزگار،سرگذشتدوبچهيبيگناهرادراینتاریکيمخوفدرههادرلفافهپیچیدهاست.گذشته،یادگارمحزونيرادراینگلهاباقيگذاشتهاست

وگلهاوهرچیزخوبدیگر،هزارهاقلبپرآرزوولبهايمتبسموچشمهاياشکآلودرادرخودشانآشیاندادهاند.

توهمعزیزمیکيازآنگلهايخوبيهستيکهقلبدورافتادگانترادرسینهجادادهیي.دلتنگيتوبرايایناست.

منهمبااینقلبخرابشبیهبهآنخرابهیيهستمکهازحوادثخونینيحکایتميکنم.اینقدربهیادمامباش.درگلهادقتنکن.گلهابا

رنگشاندلميبرندوباسرگذشتهاشانجانميگیرند.

تونبایدهمیشهخودرابدستآنهابسپاريوازعالمصورتوظاهربااینضعفبنیهومزاجيکهداريدوريکني!

اروپایي،کهاینقدرچابکورقاصوصاحبعزماست،برايایناستکهمجذوبمادهوصورتاستوکمترروحانيميشود.توهمعزیزماینچند

ماههرااروپایيبشو!نميگویمتغییرطبیعتوذاتیتبده،فقطروحبلندپروازتراجلويحرکاتعالمطبیعتاغوانکن.

قلبترابگذشتهنسپار.نگاهيبهمنظرههايقشنگالبرزوحالتحاضرزندگانيبیندازتابتوانيمالکبااقتدارآنباشيوازسرکشيآرزوهایيکه

بااضطرابوواهمهآمیختهشدهاست،آزردهنشوي.

نگرانيوناگواريبایدبیشتربرايکسيباشدکهباقلبپاکآسمانیشدریکشهرپرازمفسدهوفجیعهزندگيميکند.

راستاستکههرکدامازمابهیکطرفآوارهشدهایماماکيميداند،مدتمفارقتبرايماطوالنيونامعلوماست!کيميداندروزگارفرداچه

رنگبازيميکند؟

شخصبایدبهحادثاتتغییرپذیريکهمتحملخوشيهستند،امیدوارباشد.غصهنخور.واهمهنداشتهباش.خواهرکوچکعزیزم!امیدوارمبه

زوديباسالمتيوتندرستيمارامالقاتکني.

یکجعبهشیرینيبرایتفرستادهام.رسیدآنراباکلماتشیرینتبنویس.امانتمراهم،وقتيکهآوردند،پیشخودتنگاهبدارتاباخودتبهشهر

بیاوري.بهپدرمازراهدورسالمومحبتقلبمراتقدیمميکنم.

برادرخیليصمیميتو

نیما 
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کاربودن کار هنری نزد هایدگر

ادوارد جی. الری1

مانی رشتی پور

هایدگردرهستی و زمانسهگونهبنیادینوجودراتوصیفمیکند:وجوددردست2،پیشدست3ودازاین4.دازاینچنانبادردستوپیشدست
تفاوتمیکندکهاینعنوانرابایدنامیدانستبرای»هستی«5درمقابلآندواصطالحدیگرکه»مقوله«6هستند]1[.گرچههدفهایدگردرایناثر

ایننیستکهفهرستیازتمامانواعممکنوجودبهدستدهد،اماتصوراینکهبتوانیمهریکازاینسهعنوانرابههرچهکهمیخواهیمموردتوجه

قراردهیمنسبتدهیمآساناست.هایدگردرتحلیلدازاینبسیاردقیقومحیطاستکهبهسادگیمیتواناینتصوررااختیارکردکهدستکم

1- Edward G. Lawry

2- Ready-to-hand

3- Present-at-hand

4- Dasein

5- existence

6- category



61 60

ت 1393
ش

سال اول، شماره صفر، فروردین و اردیبه
سفه

فل

61 60

هرچیزیکهدازاینیبخصوصنیستمیبایستکهموضوعتوصیفمقولیباشد.ازاینرواینکهببینیمهایدگرمیپرسدآیازبان»میتواندوجود

دازاینراداشتهباشد«]2[اندکیگمراهکنندهاست.کافینیستکهبگوییممنظورهایدگربایداینبودهباشدکهبپرسدآیازبانویژگیوجود

دازایناست.اوپیشترصراحتاگفتهاستکهگفتارRede(7(ویژگیبنیادین)existentiale(دازایناستوزبان)Sprache(برشالودهآنبنیان

شدهاست.اماایننیزامکاننداردکهبیاندیشیمزبانمیتواندوجوددازاینراداشتهباشدچراکهزبانوجودشراازدازاینبهکفمیآوردبدانسان

کهمعلولازعلت؛نخستازاینروکهدازاینرامعلولهایبسیاریاستکهذیلمقوالتدردست)مانندیکچکش(یاپیشدست)مانندتلزباله(

میافتند،ودومازآنروکههایدگردرهستیوزمانبهکفایتگفتهاستتاروشنشوداینفکرکهزبانماحصلکنشبخصوصیازجانبدازاین

استبهطوراسفناکیگمراهکنندهاست.بهعالوهاگرزبانمیتواندوجودیازنوعدازاینداشتهباشد،آیاچیزهایدیگریوجودنخواهندداشتکه

انساننباشنداماتنبهتوصیفمقولیندهند؟برایاینمقامدرهایدگرپسازهستی و زمانچندیننامزدوجودداردوشایدجالبتوجهترین

آنهاکارهنریباشد.

هایدگردرمقالهبلند»سرآغازکارهنری«اندیشهاشرابهسویوجودهاییمیگرداندکهنهابزار)وجوددردست(ونهچیز)وجودپیشدست(،بلکه

کار]3[هستند–وهمهآثارهنریبرایهایدگرکارهستند]4[.کارهنریمانندیکچیزاستچراکهبهمیانجیحواسادراکپذیراست)ص.25(،ودر

حقیقتدقیقاهمینسرشت»چیزبودگی«هنراستکهدراینمقالهبرایهایدگربیشازهرچیزرازآمیزاست.گرچهسرشتچیزگونهچیزهادر

اینمقالهمکشوفنمیگردد،اماکارهنریمشخصاباچیزهابهمعنای»شیئصرف«ازآنروکهساختهانسانهستندتفاوتدارد.ازسویدیگر،

کارهنریازآنروکهساختهانساناستبهابزارشباهتداردواماباابزارتفاوتنیزمیکنددقیقابدینسببکهبهقیمتازدسترفتنکارایی

بهدنبالحفظوبرآوردنماده)سرشتچیزگونه(است،درستبرخالفابزارکهدرآنمادهتمامامقیدبهکارکرداست.بدینترتیبدراینجا

دستهایازموجودات-بهمثابهکار-وجوددارندکهنهدردستاندوپیشدستوامابادازایننیزاینهماننیستندچهکارهاییکهاینجامدنظراند

نهنقاشانوشعراومعمارانبلکهنقاشیهاوشعرهاومعابدهستند.

پسکارهنریچهنوعوجودیدارد؟هایدگرمیگوید»کاربودنیعنیعالمیرابرافراشتن«)ص.44(.اینامرممکناستماراواداردکهبیاندیشیم

هایدگرفرمالیستاست،زیرابهنظرمیرسداینسویهبارویکردفرمالیستیدرزیباییشناسیمدرنموافقمیافتد.بسیاریازآنانکهبهجددرباره

7- discourse
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هنراندیشیدهانداذعانداشتهاندکهکارهنرینظامخودبستهای8ازنشانههاست-کهآثارهنری»عالم«خودرابرپامیکنند]5[.اینرویکردپایهاز

نظریهکانتوعمدتاًدرواکنشبهسنتمبتنیبرمیمسیسپرورشدادهشدهاستکهارزشهنررابرظرفیتآنبرایراستگوییدربارهجهانی

کهازآنپدیدآمدهوبهآنشباهتداردقرارمیداد.اینتقابلکماکانکارزارکنونیفلسفههنراست،چراکهازمیانشمارخیرهکنندهینظریاتی

کهنظربهآنچههنرتقلیدمیکندوچگونگیلذتبخشیدنآندارند،دیدگاههوراسمبنیبراینکههنرمیبایست»لذتبخشدوآموزشدهد«

محوریتموضوعیخودراحفظکردهاست.آنانکهرشتهکارشانراازافالطونبرگرفتهاندکهمیاندیشیدآموزشکارکردیمناسبهنرنیست

هموارهمجبوربودهانددرپرهیزازارجاعبههنربهمثابهمشغولیتیصرفاًسرگرمکنندهبکوشندوتبیینیاز»تاثیری«کههنربرزندگیانسانها

داردوجایگاهرفیعیکههموارهدرفرهنگبهخوداختصاصدادهاستبهدستدهند.وآنهانیزکهسررشتهکارشانراازارسطوبرگرفتهاندکه

میاندیشیدهنرازلحاظشناختیحائزاهمیتبیشتریاستهموارهگریبانگیراینمشکلبودهاندکههنرراازفلسفهیادیگررشتههایمعرفتتمیز

دهند.رویکردفرمالیستتالشدیگریاستبراینشاندادناینکههنرواجدداللت»درونی«ونه»بیرونی«است– تالشیکههنرراازتجاوز

بهحواشیرشتههایمعرفتبازمیدارد]6[.بهطورکلبرایفرمالیستهااثرهنریبودنمترادفاستباعالمیرابرافراشتنبهمعنایبرپاکردن

منطقیاانسجامیاهماهنگیایدرونیمیانعناصرخوداثر.

ازآنجاکهمشهوراستکههایدگرپیوندقریبیمیانحقیقتفلسفیوهنرایجادمیکند،ممکناستتصورشودکهفهمویازهنربایدبهنحوی

بازگشتبهرویکردسنتیترمبتنیبرمیمسیسباشد.بههرتقدیرهایدگردر»سرآغازاثرهنری«تحلیلیازیکتابلوینقاشیازکفشهایکشاورزاثر

ونگوگبدستمیدهدکهازاینگمانپشتیبانیمیکند.او،درجستجوینمونهایازابزاربرایمطالعهتااینکهوجود)ذات(ابزاررامتعینسازد،به

کفشهاینقاشیشدهنظرمیکندوسرشتاستواری9آنهاراآشکارمیسازد.»ایننقاشیسخنگفتهاست.درقربکار،بهناگهانجاییهستیم،

8- Self-contained

9-  Reliability
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بهجزازآنجاکهعادتّاهستیم.کارهنریبهماآگاهیدادکهکفشهاحقیقتّاچیستند.«)ص.35(باوجوداین،هایدگرهمزمانآگاهاستکهاین

تحلیلازیکتابلونقاشیبهمثابهبازنماییذاتیکچیزنمیتواندهمچونفهمکاربودنهمهکارهایهنریبرپایماند،چراکهبرخیکارها

غیربازنمایانههستند.اومیگوید»تصوررابطهروگرفتانهمیانچیزیواقعیوکارهنریمشخصّانارساست.«)ص.37(درعینحالاونمیخواهد

تحلیلنقاشیونگوگرابهاتهامنادرستیکناربگذارد.اینمهمتنهازمانیحاصلمیشودکهما»حقیقت«رابهشیوهاینامأنوسدریابیم.

چنیننمیتواندباشدکهکفشهایکشاورزآنچهبایدهستندوسپسونگوگوجودحقیقیآنهاتمیزمیدهدوآنگاهآنرامیکشدتابهآنانیکه

بهاینتصویرنگاهمیکننداینحقیقتراانتقالدهد.بلکهبهبیانهایدگر»ابزاربودگیابزارنخستینباربهمیانجینمودشباکاروتنهادرکاراست

کهبهمامیرسد.«)ص.36(آنچهبایدبرایفهممقصودهایدگردراینادعابرآنتاکیدبگذاریمآن»نخستینبار«است.آنکفشهاپیش

ازآنکهونگوگآنهارابکشددرحقیقتنبودند،تنهاپسازآنکهکشیدهشدند)وهمچونکفشهاینقاشیشدهدیدهشدند(میتوانیمبگوییم

کهحقیقتاًواجدوجودهستند.وجودآنهابهنحویازجانبکاربهآنهابخشیدهشدهاست،البتهنهبهطریقیکهاینوجودبررویآنهابنشیند

بلکهآنگونهکهاینکفشهاآنراچنانکهازآنخودآنهاباشدبهتملکآورند.پسکارهنریچگونهوجودیدارد؟آنگونهوجودیکهمیتواند

بهچیزهاوجودبخشد.البتهکارهنریخدایمسیحینیستکهچیزهاراازعدمخلقمیکند.کفشهاپیشازآنکهنقاشیشوندوجودواقعی

داشتنداماوجودذاتی–وجودحقیقی-نداشتند.

بگذاریدبکوشیماینمهمراباپیگرفتنتأمالتهایدگرروشنکنیم.آنگونهوجودیکهمیتواندبهچیزهاوجودببخشدکارهنریاست.اینچگونه

وجودیاست؟پیشترگفتهشدکهتاکارهنریباشدبایدعالمیرابرافرازد.ایندوتوصیفبایدگردهمآیند.وجودبخشیدنبهچیزهاهمانابرافراشتن

عالمیاست.آنگاهعالمیبرافراشتنبهچهمعناست؟آیابدینمعناستکههماهنگییاانسجامیامنطقیدرونیمیانعناصرخودکاربرپاسازیم،آن

طورکهفرمالیستهامیگفتند؟آریوخیر.هایدگردر»سرآغازکارهنری«باتحلیلمثالمعبدیونانیشرحیازعالمیبرافراشتنبهدستمیدهد:

»اینکارمعبد10استکهنخستینباروحدتآنراههاونسبتهاییرابرهممیگذاردوهمزمانبهدورخودگردمیآوردکهدرآنهاتولدومرگ،بالو

برکت،پیروزیوشکست،پایندگیوفروپاشیبرایانسانصورتتقدیربرخودمیگیرند.«اینجامابایکحالتهمنشانی،هماهنگسازی،بهانسجام

آوردنعناصرمواجههستیم،اماحالتیکهبازیباییشناسیفرمالیستیبسیارتفاوتدارد.بهراحتیمیتواندیدکهاعتراضزیباییشناساندراینجا

چهخواهدبود–وآنایناستکههایدگرازبرافراشتنجهانیواقعیسخنمیگویدونهجهانخیالیآثارزیباییشناختی.هایدگرازقدرتدینیکار

صحبتمیکندنهسرشتزیباییشناختیآن.اینجاستکههایدگرپاسخخواهددادمابایدتوجهخودرابهسرشتکاربودنکارمعطوفکنیم.تاآنجاکه

زیباییشناسانبخواهندایندنیایزیباییشناختیهنرراجداکنند،متهمهستندبهبدفهمیدنهنریابهمثابهشئصرفیکهحاملخواصحسیاست

)res extensa11(،مانندتحلیلدیویدپرل12ازسطحزیباییشناختی،یابهمثابهشئصرفیکهحاملاندیشههاست)res cogitans13(،مانندمکتب

کروچه.ازسویدیگر،هنرممکناستامریدردستیتلقیشود،چنانکهنزدجاندیویی)هنربهمثابهتجربه(یامونروبردزلی)نظریهابزارگرای14او

دربارهارزشزیباییشناختیدرکتابزیباییشناسی:مسائلیدرفلسفهنقادی(چنیناست.اماهیچیکازاینشیوههاسرشتکاربودنکارراجدی

نمیگیرند.کارنهشئاستونهابزارواینجداسازیهنرتوسطجامعهفلسفی)بهنظرهایدگر(نتیجهآنشیوهایاستکهمعنایوجوددردوران

مودنموردبدفهمیقرارگرفتهاست.هرچهقدرهمکهفالسفهاصرارکردهباشندکهکارهنریبودنیعنیمعماییمنطقییاحسیبودن،یااین

کهتاکیدکردهباشندکارهنریابزاریاستبرایالقایتجربهایلذتبخشاماموقت،قدرتهنربهشکلبخشیدنبهزندگیانسانهایبسیاری

ادامهخواهدداد.هایدگرمیگویدمعبدبرایابدکارهنرینیست،نهازآنروکهدچارتباهیمادیمیشودبلکهازآنروکهعالمشفرومیپاشد.

»معبد،دردرآنجابودنش،نخستینباربهچیزهانمودشانرامیبخشدوبهانسانهانظرگاهشانرانسبتبهخودشان.ایندیدگاهتازمانیکهکار

کاراست،وتازمانیکهخداازآنرختبرنبستهاست؛باقیمیماند.«)ص.43(کاربودنکارهنریتنهاتازمانیباقیمیماندکهعالمیکهبرپا

داشتهاستپابرجاباشد.نقلقولیبلندازهایدگرایننکتهراروشنترخواهدکرد.

10-  Temple-work

جوهرمادی  -11
12-  David Prall

جوهراندیشنده   -13
14-  instrumentalist
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تندیسهایآگینا15درمجموعهمونیخ،آنتیگونهسوفکلسدربهترینچاپانتقادی،کارهاییاستکهچنانکههست،ازذاتجایخودبیرونبریده

شدهاست.مرتبتآنهاهرچقدرعالیباشدوقدرتتاثیرآنهاهرچهعظیم،نگهداشتآنهاهرچهخوبباشدوتفسیرهرچهدرست،همینکه

آنهارادرمجموعهجایدادهاند،عالمآنهاراازآنهابازستاندهاند.حتیآنگاهکهنهایتسعیراداریمتاکارهارانهدرجایگاهاصلیآنهاجای

ندهیمومثالمعبدپستومرادرخودمحلویاکلیسایجامعبامبرگرا،درجایخود،بازمیجوییم،بازهمعالمکارهایموجودوپیشدست

فروپاشیدهشدهاست.

بازستاندگیعالموفروپاشیعالمرادیگرهرگزبهقهقرابازنمیتوانگرداند.کارهادیگرآنچهبودندنیستند.گرچهماباخودآنهاستکهروبهرو

میشویم،اماباخودیروبهرومیشویمکهروزیبودهاند.چونبودههایحوزهوحریمفرادهشونگهداشتبرابرماایستادهاند.ازاینسپسجز

چنینبرابرایستاهایینتوانندبود.برابرایستاییآنهاگرچهالزمهدرخودایستاییپیشینآنهاست،امادیگرعینآننیست.ایندرخودایستاییاز

آنهاگریختهاست.هنرپروری،بههرپایهازکمالبرسدوهراندازهکهجهدورزدتاهرچهکندِصرفازبهرخودکارهاکند،هرگزازهمینحد
برابرایستاگرفتنکارهاتجاوزنمیتواندکرد.امااینآننیستکهمقومکاربودنآنهاست.)ص.41-40(16

بهبیاندیگر،زیباییشناسیکارهنریرابرمیگیردوآنراتبدیلبهعینمیکند–چهعینشئوچهعینذهن.یااینکهکاررابرمیگیردو

آنراتبدیلبهابزارمیکند.یککارهنرینهشئاستونهابزار.اماچیزیبیربطاینهانیزنیستبلکهبهطریقیرازآمیزدرمیانهآنهاقراردارد.

کارمانندابزاراستچراکهکارکرددارد–عالمیرابرپامیکند.امادرمقابلابزارکهمادهرابهاستیالیکارکردمیآورد،کارهایهنریمادهشان

رابهتماشامیگذارند.»سنگپایهمیشودوآراممیگیردوازاینرهگذرتازهمیشودسنگ.فلزبهدرخششروشنوماتمیرسد.رنگهابه

تاللو،الحانبهطنیناندازی،کلمهبهگفتن.«)ص.46(17کار،همچونشئ،»زمینرافرازمیآورد.«کارزیباییشناختیاست،یعنیحسی،مادی،

زنانه،وهمچنینکاراست،یعنیقسمیرخداداست.پسکاربودنکارهنریبایددرایندوویژگیآشکارشود–اینکهعالمیرابرپامیکندو

اینکهزمینرافرازمیآورد.وایندرواقعتعریفنهاییکاراستکههایدگردر»سرآغازکارهنری«بهدستمیدهد-»کاربودنکارهنریبه

آناستکهمیانعالموزمینپیکاربرانگیزد.«)ص.49(اینوظیفهبرایماباقیمیماندکهدرباره»عالم«و»زمین«جامعتربیاندیشیمتااین

صورتبندیمفهومترشود.

وقتیهایدگرمیگویدکارهنری»عالمیبرپامیکند«منظوراوایننیستکهکار»عالمیرانمایان«یا»آشکارمیکند«یاآنرا»بهتصویر

میکشد.«عطفتوجهبههستیوزمانعالمآناستکهدرآنچیزینمایانمیشود.عالمقرارگاهنمودهاستنهاینکهخودنمودباشد.بنابراین

هایدگرمیگوید»عالمهرگزعینینیستکهدربرابرمابایستدوبتوانآنرادید.عالمآنامرهموارهناعینیاستکهماتازمانیکهراههایزایشو

مرگ،برکتوبالمارادروجودمیآورندتابعآنهستیم.«)ص.44(ازاینروعالمنقاشیونگوگچیزینیستکهازمیانقابآننمایانمیشود.

اینامرهمچنینبهکارتمیزگذاشتنمیانهایدگروفرمالیستهاییکهمدعیاندکارهنریعالمخودرامیسازدنیزمیآید.منتقدیمعمولی

ممکناستبگویدکهدرعالمترسیتامشندی18زمانمیتواندبهعقبحرکتکند.وایننشانازآنداردکه»عالمی«کهدرآنجامنظوراست

همهآنقوانینومنطقیاستکهمشخصهچیزهاورویدادهایدرونکتابهستند.امابرایهایدگرعالممجموعهایازقوانینیاخاصهها)حتی

قوانینیاخاصههایاخالقی(نیست.گرچهعالمآناستکهدرآنهرچههستبهوجودمیآید،اماتنهاچارچوبینیستکهاجازهمیدهدهرچیز

دیرینیمادامیکهخودراباقوانینیکهمقومآنچارچوبهستندوفقدهد،بهوجودآید.عالممنفعالنهراهبهچیزینمیدهد،بلکهآنراجهت

میبخشد.بهبیانهایدگر»عالممیعالمد.«)ص.44(

بهنظرمنهایدگرچنینمنظوریدارد.فرضکنیدکهمنتقدیمیخواهدتوجهمارابهعالمکشاورزکهازنقاشیونگوگبرآمدهیا»برپاشده

است«جلبکند.آنعالمهمانیباقیخواهدماندکهپسزمینهکفشهاست.نظربهعالمیکهنقاشیبرپامیدارد،چرابرایبرآوردناینجهاناز

اینکفشهااستفادهشدهاستونهیکلباسزیر؟ممکناستگفتهشودکهکفشبافصاحتبیشتریازاینعالمسخنمیگویدتالباسزیر،

امااینتنهادرکیمؤخراست،یابهبیانبهتر،تحسینآننقاشیاست.ازآنروکهکفشهاچنینخوبازعالمکشاورزسخنمیگوینددیگر

نمیتوانیمچیزدیگریراتصورکنیمکهبتواندچنینکند.باوجوداینپیشازآنکهایننقاشیکشیدهشودچهکسیمیتوانستبگویدچگونه
15-  Aegina

کلنقلقولازترجمهدکترضیاءشهابیآوردهشدهاست،صفحات24تا25 -16
هایدگر،مارتین)1390(سرآغازکارهنری،ترجمه:پرویزضیاءشهابی،تهران:هرمس
همانصفحه30  -17
18-  Tristam Shandy
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میشودآنعالمراپیشآورد؟نکتهاینجاستکههیچعالمیآنعالمنخواهدبودمگرآنکهآنکفشهاکشیدهشوند.ونگوگعالمکشاورزرادرو

باوهمچونکفشهاییکهتصویرکرده،نقاشیکردهاست.عالمدقیقاًدرآنتصمیم]7[برنقاشیکردنکفشهاوکشیدنشانهمچونکفشهایی

کههستندمیعالمد.

دراینجابهنظرمیرسدکهدوپرسشفرارویهایدگرقراردارند:1(اگرعالمدروباکفشهاینقاشیشده»نقاشیمیشود«،آیابهمثابهکفشها

نمایاننمیشودوبدینترتیببااینفرضیهکهعالمنمودنمییابددرتناقضنمیافتد؟2(اگرعالمچنانبستهبهکفشهاستکهازآنروآنعالم

استکهآنکفشهاییستکهنقاشیشدهاند،آیامفهومعالمآنچنانمتعیننیستکهباحالتخاصیازجهاناینهمانشود،یعنیچنانکههر

تغییریدرچیزهایدرونعالمتغییریاساسیدرخودعالمباشد؟

پاسخبهاینپرسشهابههیچوجهسادهنیستچراکههایدگرمعتقداستکهنمیتوانددرمقالهاشدرباره»سرآغازکارهنری«بهمسئلهسرشت

عالمبپردازد)ص.44(.بااینحالمیتوانتالشهاییصورتدادتاازسوءتعبیرکاملمقصوداواجتنابکنیم.ازیکسودرپاسخبهپرسشاول

بهراحتیمیتوانگفتعالمهرگزنمودنمییابدچراکهمطابقتعریفعالمآناستکهدرآنچیزینمودمییابد.عالمزنکشاورزکهنقاشی

بتوانگفتشرایطبخصوصسیاسی،دینیوصنعتیسده شاید  – راپسزمینهاست تنهادرعالمیکهآن ازآنسخنمیگویدخود ونگوگ

نوزدهم-میتواندنمایانشودیاازآنسخنرود.بهبیاندیگر،چطورکسیمیتوانستهحزنجانسوززندگیکشاورزیرامثاًلدرمصرباستان

درککردهباشد؟ومامیتوانیمزمینهوشرایطیراکهسدهنوزدهمازآنمیتوانستهنمایانشوددنبالکنیموبههمینترتیبالیالنهایهتاآنکه

بهتعریفصوریخودعالمبرسیم.نزدهایدگراینامرمعناییدارد،اماآنچهمابدینترفندبهآنتوانیمرسیدآنخواهدبودکهدرهستیوزمان

»عالمیت«19عالمخواندهشدهاست.بهبیاندقیقترآنچهیکهایدگریهموارهخواهدگفتایناستکهعالمیتتنهابهیگانهطریقیکهمیتواند

نمودیابد– همچونیکخصیصهانتزاعییاصوریعالم-نمایانمیشود.اینامرهمچنانصادقاستکهعالمنمودنمییابد،امریکهدرمورد

نقاشیونگوگمانندهرمورددیگریبرقراراست.

19-  worldhood
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درمواجههبااینمسئلهمیبایستکهبهدقتبهتوصیفهایدگرازعالمکشاورزآنگاهکهبهآننقاشینگاهمیکندگوشبسپاریم:

دردهانهتاریکدرونسویپوزارخشکشدهاستخستگیگامهایکار.درسنگینیخشنپوزار،سختیگامهایکند،درطولشیارهایهماره

همانندوتادوردستکشیدهکشتگاهیکهبرفرازآنبادخزانوزاناست،انباشتهشدهاست.نمناکیوسرشاریخاکبرچرمنشستهاست.

خلوتکورهراه،بهگاهفرودشامگاهان،بهزیرتختکفشخزیدهاست.درکفشندایخاموشزمینطنیناندازاست،بابخششآرامدانهبَِرسودر

خودشکستگیبیوجهآیشدورازمعبرزمستانه.دراینابزارجایگرفتهاست،بهشکایتازناناندیشیدن،بیگفتارشادمانشدنازبازهمبرآوردن

نیاز،تشویشزایشولرزشازهولمرگ.اینابزارتعلقداردبهزمینودرعالمزنکشاورز،نگاهداشتهمیشود.ازاینتعلقداشتننگاهداشته
شدهاستکهابزارخود،درخودآرمیده،برمیآید.)ص.34(20

برخالفایناشارههایدگربهعالممعبدمختصرترونثروارتراست:

اینکارمعبداستکهنخستینباروحدتآنراههاونسبتهاییرابرهممیگذاردوهمزمانبهدورخودگردمیآوردکهدرآنهاتولدومرگ،

بالوبرکت،پیروزیوشکست،پایندگیوفروپاشیبرایانسانصورتتقدیربرخودمیگیرند.گسترههمهگیراینزمینهنسبتمندبازعالماین

قومتاریخیاست.)ص.42(

منتقدهنریامروزیممکناستمیلبهپذیرفتناینتعبیرازمعبدراداشتهباشداماخواهدگفتکهایننظر

ربطیبهزیباییشناسیندارد.امابهنظراولازرویتمسخرخواهدخندید.اوخواهدگفتکهاینقسمنقد

امپرسیونیستیباوالترپیترمردهاست.درحالیکهممکناستمنتقدمابپذیردکهنقاشیکفشهااشارتیبه

کارسختکشاورزداردامابهتصوراودرکارآوردنزایش،هولمرگ،و»ندایخاموشزمین«احساساتیگری

محضاست.اماتصادفینیستکهاینفراآوردناحساساتیعالمکشاورزدرپیوندباکاریتازهتررویمیدهد.

چراکهمعبددرواقعدیگربههیچوجهکارهنرینیست.کارعالمیرابرپامیکند،اماتنهاتازمانیکهکار

باشد.چنیناستکههایدگرمیگوید»معبد،دردرآنجابودنش،نخستینباربهچیزهانمودشانرامیبخشد

وبهانسانهانظرگاهشانرانسبتبهخودشان.ایندیدگاهتازمانیکهکارکاراست،وتازمانیکهخدااز

معنای به روکهدیگر آن از تنها اما  – توصیفکرد بهخوبی رامیتوان یونانی معبد عالم باقیمیماند.«)ص.43( است، نبسته بر آنرخت

زیباییشناختیعالمنیست،چراکهخداازآنرختبربستهاست.بااینحالخداهنوزدرنقاشیونگوگمنزلدارد.کدامخدا؟خداییکهبرآن

کفشهانشانتقدسمیگذارد]8[.تعبیرهایدگرازنقاشیونگوگطریقتیبرایتوصیفعینیعالمکشاورز،چنانکههریکازمابتوانیمدرستی

آنراقضاوتکنیم،نیست.بلکهآنراهیستبرایبازشناختنقدوسیتکفشها،آنچنانکهآنانکهاینقدوسیترابازنمیشناسندآنرااحمقانه

مییابندوآنهاکهچنانشمیدارندپربهدرستیودقتاینتوصیفدلنمیدهند.عالمکشاورزدرنقاشیونگوگنمایاننمیگرددچراکهعالم

چیزینهبهوجهاشاریبلکهبهوجهامریاست.آشکارکردنامرمقدسبههمانمعنایبایستنحرمتاست.هایدگرمیگوید:

چونکاریرادرمجموعهایجایدهندویابهنمایشگاهیدرآورندمیگویندکهآنرابرافراختهاند.امااینبرافراشتن،بالذاتغیرازبرافراشتن

درمعنایبرپاکردنیکبنایاساختنیکمجسمهیانمایشدادنیکتراژدیدریکجشنواره]ایمقدس[است.برافراشتناخیردرستکردن

استدرمعنایسپاسداشتنوآفرینخواندن.برافراشتن،دراینمقام،بهمعنایصرفبرآوردننیست.سپاستقدیساستبهاینمعناکهدر

بهپاداشتنکار،امرمقدسچونامرمقدسگشودهمیآیدوگشایشحضرتحقفراخواندهمیشود.الزمهسپاسداریآفرینخوانیاستکهارج

نهادناستبهارجودرخششخدا.ارجودرخششنهصفاتیاستکهدرکناروپسپشتآنهاخداایستادهباشد،بلکهدرارج،دردرخششاست
کهذاتخداتحققمییابد.درپرتوایندرخششاستکهآنچهماآنراعالممینامیممیدرخشد،یعنیروشناست.]9[)ص.43-44(21

توصیفهایدگرازعالمکشاورزدستکمهمانقدرکهتوصیفیستازکفشها،ازآنهاتجلیلینیزهست.هایدگر،دراینچنینحرمتگذاردنبر

کفشها،درعالمیکهکاربرپاکردهاستمیزیدولذابرعالمیدنآنعالمشهادتمیدهد،اماوجودآنراوصفنمیکند.

بانظربهاینامربرآمدنازپسپرسشدومآسانخواهدبود.پرسیدیمکهاگرعالمچنانبهچیزئیاتچیزهایدرونجهانبستهاست،پسچرا

بهتندیآنچیزهاتغییرنمیکند؟پاسخایناستکهعالمهمگامباتغییراتخاصههایمادیصرفکفشهابهاستقاللازسرشتمقدسشان

20- همانصفحات18و19
21- همانصفحات27و28
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تغییرنمیکند،بلکهتغییرآندقیقاًبهآنامرمقدسبستهاست.بنابراینتابلو»آنگلوس«22اثرمیه23،کهونگوگآنرابسیارعزیزمیداشت،ودو

کشاورزرابهتصویرمیکشدکهدرتاریکروشنسرشبدرمزرعهدستانشانراقالبکردهوسرفرودآوردهاندودرواکنشبهندایناقوسکلیسا

دعامیکنند،تعلقبههمانعالمکفشهایکشاورزونگوگدارد.اماوقتیکهفرزندکشاورزان،کهاکنونبهبلوغرسیده،کفشهایمادررامیقاپد

وبهدروناجاقمیاندازدوکولهبارشرامیبنددکهبهشهرعزیمتکند،آنگاهعالمدرحقیقتتغییرکردهاست.اینسرشتامریعالمکهبهنظر

در»سرآغازکارهنری«حضورداردتأکیدیمتفاوتازمفهومعالمدرهستیوزماندارداماباآن،مثاًلآنجاکههایدگرمیگوید»دازاین،تاآن

جاکههست،هموارهخودرابهعالمیکهباآنمواجهاستتسلیممیکند]angewiesen[،واینتسلیمذاتاًبهوجودآنتعلقدارد«]10[،در

تناقضنیست.اینمواجههباعالمازلحاظهستیشناختیبرتسلیمیمترتباستکهبهنظرمنتنهاآنگاهرخمیدهدکهپاسخیباشدبدونتعمد

بهنداییکهخودرابیشازآنکهمتوجهعقلسازدبهعاطفهرویدارد.

اما»زمین«چهمیشودکهعالمدرکاربودنکارباآندرستیزاست؟هایدگرایناصطالحرادر»سرآغازکارهنری«بهطریقینسبتاًسرراستبهکار

میبندد.معنایآنبهسادگیمادیّتکارهنریاست،یعنیسنگمعبد،مرمرمجسمه،رنگنقاشی،کالمشاعر.اینمصادیقایناصطالحنیستند

کهبایستنیاستبهمثابهنقشویژهایکهزمینیامادهدرکاربودنکاربازیمیکنداحرازشوند.ایننقشاستکهماراکمکمیکندآن»وجود

بخشیدن«یراکهکاربهمثابهکارقادربهآناستروشننماییم.پیشترگفتیمکهکفشهایکشاورزپیشازآنکهونگوگآنهارابکشدوجود

واقعیداشتند،اماواجدوجودذاتی– وجودحقیقی-نبودند.ایندوگونهوجودچیستند؟وجودذاتیآننوعوجودیاستکهچیزیآنگاهکهنامی

ومکانیدرعالمداردواجدآناست.وجودواقعیاماآنگونهوجودیاستکهچیزیآنگاهکهیابیناماستیاگرچهبینامنیستامادرمکانیدر

عالمواقعنیست،دارایآناست.چیزیآنگاهبیناماستکهدردستباشد.آنکفشهابرایخودزنروستایینامیندارند.اوآنهارابیآنکهفکری

بکندپامیکند،ازکنارآنهامیگذردتاکاردرمزرعهراپیشبینیکندوازاینطریقچشمبههنگامدروونیرویکافیبرایادامهدادنبهکار

بدارد.اگراصاًلبهآنهافکرکندآنگاهاستکهمیخیبهپاشنهاشرفتهباشدیاکفآنتماماًفرسودهشدهباشدونمپسدهد.آنگاهاوممکناست

دربارهکفشهابیاندیشد– آنگاهکهکفشهاجایگاهمألوفشانرادرعالماوازدستدادهاند،آنگاهکهدیگراستوار)قابلاتکا(نیستند.

22-  The Angelus

23-  Millet
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آنهابرایوینامیپیدامیکنند)کفشهایمراچهمیشود؟(،دقیقاًآنگاهکهجایگاهشانرادرنظامروابطازکفمیدهندودرعوضپیشدستی

میشوند.درهیچکدامازاینموارداینهاکفشهاینقاشیونگوگنیستند.

نهوجوددردستونهوجودپیشدستهیچکدامبرایهایدگروجودحقیقینیستندواینبهخوبیدرهستیوزمانمشهوداست.اودرآنجا

میگویدسرشتدردستیابزاردرخودبودگیابزاراست.اینوجودکهبسازوجودحقیقیابزاردوراست،ازآنروناحقیقیاستکهدرخودبودن

یعنی»درونداشتن«یاگونهایمستوریحالآنکهحقیقتآشکارگیاست.ابزارآشکارنمیشوددقیقاًازآنروکهبهسودوظیفهایکهبایدانجام

شودکنارمیکشد.اماعالوهبراینابزاردرهمچونامرپیشدستنمایانشدننیزخودراآشکارنمیکند،چراکهازابزاربودنکنارمیگیردتا

شئصرفشود.بنابراینوجودپیشدستی)آنگونهوجودیکهمحلپژوهشعلماست(ناحقیقیترینوجوداستچراکهبهطورفزایندهایمیل

بهپسنشستنبهبینامیهمگنماده،چیزیاحتیاتمهایاذراتدیگر]11[دارد.اینوجودهمهآنبیکرانگیوجودهگلیراداردکهدرآنچه

هایدگرآخرینمنزلمابعدالطبیعهمینامدشاهدآنهستیم.

بااینحال،وجودپیشدستیدرپوشیدگیاشکههمهچیزرادرتودهبینامشبرمیبنددبختاینراداردکهبهمیانجیکارهنریبهحقیقت

آوردهشود– چراکهکار»اجازهمیدهدزمینزمینیباشد.«)ص.46(زمینرافرازآوردنچنانکهکارمیکندیعنی»آنراچونفروبسته24گشوده

آوردن.«)ص.47(زمینرابهگشودهآوردن،مادهراپیشدستساختننیستتاصرفاًنگاهبرآنافتد،بلکهآنرارخصتآرامگرفتن،درخشیدنو

طنینانداختن،بخشیدناست.ماکارهنریرادرادراکزیباییشناختی»بهچنگ«نمیآوریم،بلکهدربرابرآنماتومتحیرازراززمینمیایستیم،

زمینیکهبهمعنیکلمهتکیهگاهپاهایمااستاکنونباالیسرمانقدافراشتهوتحسینمارابرانگیختهاست.ماکسیرانمینکوهیمکهچراسنگی

راشکافتهتاببیند»ازچهساختهشدهاست«،اماازآندیوانهایکهچندسالپیشتکههایازپیتایمیکلآنژراکندهبودبههراسمیافتیم.با

اینحالپیتاتنهایکتکهسنگاست.ممکناستبگویندکهپیتاصرفاًیکتکهسنگنیست،بلکهصورتخاصیاستکهبرسنگتحمیلشده.

اماآیامیتوانیمبرایحفاظتازاینکارآنراباقالبگرفتنوساختنمجسمهدیگریبههمانقالبتکثیرکنیم؟یاآیامجموعهایازعکسهای

باکیفیتممتازازآنمیتوانندجایگزینازنزدیکدیدنآنشوند؟منتقدهنریخواهدگفتنه،اینطورجسامتآنرا،بافتشرا،زنگارشرا،

درخششراوالخازکفمیدهید.اوداردبهشمامیگویدکهسنگرانمیبینید.»صورتی«وجودنداردکهبراینسنگتحمیلشدهباشد،فقط

خودسنگاست.احساساتچندینکسکهبههنرعشقمیورزندازتباهینهایی»شامآخر«داوینچیدرطویلهایتالیاییایگمنامجریحهدار

شد.باتوجهبهوضعیتکنونیشامآخرداوینچیمابازسازیهاوعکسهایمتعددیدردستداریمکهآنرابهترازاصلشنشانمیدهند.اما

تباهینهاییآنبهنظرتراژدیایتسکینناپذیرمیرسد.اینآنرنگاستکهماعزیزمیداریم.هایدگردربحثدربارهفرازآوردنزمیندرکار

چیزبسیاررازآمیزیمیگوید.اومیگوید»هیچکجادرکاراثریازمادهکارنیست.«)ص.48(دلیلاینامرایناستکهماده،مادهیکارنیست،

بلکهکارخودمادهاست.

»کاربودنکارهنریبهآناستکهمیانعالموزمینپیکاربرانگیزد.«)ص.49(کارهنریرازجاودانهوحیرتانگیزانسانبودنراپیشرویما

میگذارد–یعنیاینکههرچیزنامومکانشرابرپسزمینهناشفافیت)چنانچهدوستداشتهباشیدبگویید،پسزمینهمادهنخستین(بهدستمیآورد.

کفشهااززمیناندواینآنوجودواقعیستکهپیشازآنکهوجودذاتینامومکانیراکهنقاشیبهآنهادادهاستکسبکنندداشتهاند.

نمیتوانیمبهسادگیازاینهانتیجهبگیریمکهکارهنریچوننهوجوددردستیداردونهپیشدستی»دارایوجودیازگونهدازایناست.«در

گفتناینکهکارمیتواندبهطریقیاصیلوجود»ببخشد«بهنظرمیرسدشباهتجالبتوجهیباادعایهایدگردرمورددازایندرهستیوزمان

وجودداشتهباشد:»وجود)نهموجودات(بهفهموجودوابستهاست.«]12[امامطمئناًنمیتوانیمهمهاگزیستانسیالهای25دازاینرابهکارهنری

نسبتدهیم.بهعالوه»زمین«دراینمقالهبهمثابهچیزیظاهرمیشودکهنهدردستاستونهپیشدستونهوجودیازنوعدازایندارد.حتی

مفهوم»عالم«طرحاندکمتفاوتینسبتبههستیوزماندارد،چراکهبهنظرمیرسدمسئلهایکهدر»سرآغازکارهنری«اهمیتاساسیدارد

عالمیدنعالماست)البتهبهجزخودهنرکهموضوعاصلیمقالهبودهوسرشتوجودیآنبسیاررازآمیزاست.(

میتوانهمتکثیربیترتیبانواعوجودراوهمعالقههایدگربههنردرآثارپسازهستیوزمانرابامدنظرقراردادنتغییرتاکیداودرتحلیل

24-  Self-secluding

25-  Existentialia
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دازاینفهمید.گرچههستیوزمانمدعیاستکهعاطفهمندیBefindlichkeit(26(بهاندازه»فهم«برایدازاینبنیادیناست،اماسیرکتاب

اینموضوعراجدینمیگیرد.آینده،آنبرونخویشی27زمانکهبیشازهمهبافهمهمبستهدانستهشدهاست،برگذشته،آنبرونخویشیزمان

کهبیشازهمهباعاطفههمبستهدانستهشده،اولویتمییابد.عالمبهمثابهنظام»معناداری«28بیشازهمهبهمثابهامریبهاندیشهمیآیدکه

بافهمنزدیکترینپیوندرادارد]13[.اماچهمیشوداگر»معناداری«رابیشتربهمعنای»اهمیت«29بفهمیم،همچونآنموردیکهمیگوییم

فالنرویداددرزندگیمانمعنادار30]مهم[31است؟بدینترتیبمیتوانیمبسیاریازمفاهیمکلیدیهستیوزمانرابهطورمتفاوتیتفسیرکنیم.

وجودپیشدستیچندانآننیستکهمابرآننظرمیکنیمبلکههرآناستکهنسبتبهآناحساسبیتفاوتیداریم.وجوددردستیچندانآن

نیستکهمابهآنهمچونابزاریبرایبرآوردنمقصودیخاصبدانعادتمیکنیم،بلکهآنچیزیستکهبهخاطرفورانکورمیلبهآنبزرگش

میداریم.خودعالمرانیزمیتوانبرمبنایشبکهارزشهایعاطفیدراندیشهآورد،وموجوداتدرونعالمرانیزمیتوانبهمثابهچیزهاییدید

کهبرایتحققساختارچنانشبکهانضمامیایضرورتدارند.منقصدندارمکهدراینجابههیچطریقبخصوصتالشیجدیبرایبازمفصلبندی

کردناینمفاهیمبکنم.اینامرنیازمندکاربسیارزیادیاست.امابهنظربرخیافزودههابرایتاکیدبرعاطفهمندیخودازکاربرمیآیندوبهتصور

منخودهایدگرنیزاینهارابازشناختهبودهاست.

کارهنریالبتهزندگیعاطفیرانیرومندانهتحتتاثیرقرارمیدهد.اگراینکارهااصاًلعالمیرابرپاکنند،تنهامیتواننداینکارراباطلبکردن

پاسخیهمدالنهانجامدهند،پاسخیبهآنچهاینکارهانشانمیدهندکهارزشعشقونفرتوهراسمارادارد.اگراینکارهاعالمیرابرپا

میکنند،اینکاررانهبانشاندادنآنچهمقدساست،بلکهبانشاندادناینکهچهمقدساست،میکنند.اگراینکارهاچیزیبهمامیآموزند،

آننهایناستکهچگونهبیاندیشیمبلکهآناستکهچگونهسکنیگزینیم.
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1962), p. 70.
2. Being and Time, p. 209.
3. Martin Heidegger, "The Origin of the Work of Art" in Poetry, Language and Thought, translated by Albert Hofstadter (New 

York: Harper and Row, 1971), p.35.

ارجاعاتبعدیبهاینمنبعباذکرشمارهصفحاتدرمتننشاندادهخواهدشد.

4.ممکناستمسئلهاینباشدکهتنهاکارهایهنری»بزرگ«کارهستندچراکهآنهاتنهاکارهاییهستندکهموردتوجهقرارمیگیرند)نک.

ص.40(،اماعطفنظربهفهمیازهنرکههایدگربدانمیرسد-»...هنرذاتاًسرآغازاست:طریقیاستمتمایزکهحقیقتازآنبهوجودمیآید،

یعنی،تاریخیمیشود«-جایهیچشکباقینمیماندکههرهنریکهدرکارهابهکارنباشداصاًللیاقتنامهنرراندارد.

5.Cf. René Wellek and Austin Warren, “The Mode of Existence of a Literary Work of Art” in Theory of Literature, 3d. ed. (New 
York: Harcourt Brace & World Inc., 1956).

26-  affectivity

27-  ecstase

28-  significance

29-  importance

30-	 	significant

درفارسیکلمهمعنادارییاداللتواجدمعنایاهمیت،چوندرزبانهایالتینی،نیست؛ازقضانویسندهدراینجابرهمیندوپهلوییتاکید  -31

داشتهاست،لذاماهمانمعناداریراآوردیمکهمقصودنگارندهبرآوردهگردد.البتهایننحوبیانپُربیمعناهمنیست،بهمثالیبهتردرزبانفارسی

میتواناینامررانشانداد.»اینلطفشمابرایمبسیارمعنادارد«یادرعلمآمارکهمثاًلمیگوییم»عاملالفمیانجمعیتمردانوزناناختالف

معنادارینداشت«یعنیآناختالفازآنروکهبرچیزیداللتنداردقابلتوجهومهمنیست.
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6.اینتقریرازفرمالیسمبسیارسطحیوکلیشدهاست،امانکتهدرایناستکهتصوریازآنبدستآوریمتاهایدگررابفهمیم.لذامیتواناز

کالیوبلوراجرفرایبهعنواننمونههاییازفرمالیستهانامبرد.

7.»تصمیم«دراینجابایدهمچون»اجرا«فهمیدهشود.

8.کلمه»مقدس«دراینمقالهحائزاهمیتنیست،امادربحثمؤخرهایدگردربارهکارشعراوهنرمنداناهمیتمحوریدارد.

9.آخرینکلمهدرترجمههوفشتادتر»کلمه«]word[است،اماایناشتباهیاستچاپیاست]یعنیاصلکلمهworldاست[.

.Being and Time, pp. 120-121.10

11.اینارجاعبهاشیاءصرفطبیعترابامرلوپونتیمقایسهکنید:»امااگرسنگیرابشکنیموسپستکههایآنرانیزبشکنیم،تکههایباقی

ماندههنوزتکههایسنگاند.امرواقعیخودرابهکاوشیپایانناپذیرمیسپارد؛امرواقعیتمامناشدنیاست.ازاینرواستکهاعیانیبهانسانتعلق

دارند،یعنیابزارها،چنانبهنظرمیرسندکهدرجهانقراردادهشدهاند،حالآنکهچیزهاریشهدرپسزمینهطبیعتدارندوباانسانبیگانهاند.«

پدیدارشناسیادراک)لندن:راتلجوکیگنپال،1970(ص.324

Being and Time, p.255.12

Being and Time, p.120 .13
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»اثر هنری و جهان تجربی؛ هنر همچون منتقد جامعه در اندیشه ی تئودورآدورنو«

آرمان شجاع

چکیده
تئودورآدورنوازجملهفیلسوفانیستکههنرجایگاهبسیارواالییدراندیشهیاوداردوبهجراتمیتوانگفتبدوندرکدرستآراءاودرباب

هنرنمیتوانچندانچیزیازاندیشههایاورابهچنگآورد.اینمسئلهدرموردفیلسوفانیچونکانتوهگلنیزصادقاست.آدورنوشاگرد

مکتبهگلاستوچندانجایتعجبنیستکههنگامخواندننوشتههایشبامشکلغامضبودنودشوارِیفهمآنهامواجهشویم.اوخود

گفتهاست:»تنهااندیشههاییدرستهستندکهنمیتوانندخودرادرککنندوهیچنویسندهاینمیتواندحقمالکیتبرآنهاراداشتهباشد«

)آدورنو243:1391(.امااگرازرهنمودخودآدورنویعنیخوانشازنزدیکوگوشسپردنبردبارانهبهمتناستفادهکنیمقطعاًتالشمانبیثمر

نمیماند.آدورنونوشتههایبسیاریدررابطهباهنروزیباییشناسیبهجاگذاشتهاستکهشاخصترینآنها»نظریهیزیباییشناسی«است.به

اعتقادنویسندهیاینسطورمهمتریندغدغهیآدورنودربارهیهنر،رابطهیدیالکتیکِیاثرهنریباجهانتجربی،جهانروزمرهووضعیتموجود

است.چراکهبهزعمآدورنوهنرتنهاساحتیستکهتاحدیتوانستهاستازمناسباتمتحجرجهانسرمایهداریبگریزدوپناهیبرایآزادیباشد

هرچنداینآزادیمشروطباشد.تنهادرهنراستکههنوزمیتوانصدایدردورنجواقعیراشنید.دردورنجزیستندرجامعهایشئیشده

کهجاییبرایزندگِیواقعیباقینگذاشتهاست:»اکنونعماًلفقطدرهنراستکهدردورنجممکناستبهصدادرآیدوتسلیپیداکندبیآنکه

بیدرنگازآنخیانتببیند«)همان:275(بحثجامعوکاملدربارهیآراءآدورنودراینبابدرمقالهیکوتاهموجودنمیگنجد.سعیکردهام

تابهمهمترینمباحثیکهدراینبابدرنوشتههایآدورنومطرحشدهاستبپردازمومسئلهیهدایتکننده،راههاییاستکههنرازطریقآن

وضعیتموجودرابهنقدمیکشد.دربخشاولبهمفهومصنعتفرهنگپرداختهامتاآنچیزیراروشنکنمکهآدورنودرتقابلباهنرخودآیین

قرارمیدهد.دربخشدومرابطهیدیالکتیکِیاثرهنریوجهانتجربیبهبحثگذاشتهشدهودربخشپایانیبهمباحثمربوطبهفرمومحتوای

اثرهنریورابطهیایندوبانقدجامعهپرداختهشدهاست.
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Important works of art are the ones that aim for an extreme: they are destroyed in the process and their broken outlines survive 
as the ciphers of a supreme, unnameable truth.  (T.Adorno1992:226)

مقدمه
رابطهیبیناثرهنریوجهانتجربیهموارهازموضوعاتموردبحثدرزیباییشناسیفلسفیوباالخصزیباییشناسِیمدرنبودهاست.آیااثر

هنریتقلیدیابازتابصرفوآیینهوارجهاناست؟یابرعکسهنربههیچمعنایصریحوسرراستیبازنمودجهانتجربیوزورمرهنیست؟آیاهمهی

هنرهابهیکسانجهانخارجازاثررابهنمایشمیگذارند؟موسیقیکهبهزعمبسیاریازفالسفهازسویهیبیانگرانهیهنرفاصلهیبسیاردارد

چطور؟هنرهایآیینیواسطورهایچهچیزیرادرجهانتجربیبازنماییمیکنند؟هنرهایانتزاعِیمدرنچهچیزرا؟ازسویدیگرآیانمیتوان

گفتهنرنهصرفاًظاهرجهانبلکهحقیقتآنرابهنمایشمیگذارد؟یاهنروتجربهیهنریساحتیستکهمیتوانبرایگریزازفشاردردآور

جهاِنهرروزهبهآنپناهبردوبیشترازآنکهحقیقتباشدنوعیدروغتسلیبخشاست؟....اینمسائلبهنوعیدغدغهیخاطربسیاریازفالسفهای

بودهاستکهدربارهیهنروزیباییشناسیاندیشیدهونوشتهاند.کانتدرنقدقوهیحکمایدههایزیباشناختیوبهبیاندیگراثرهنریرامستقل

ازواقعیتتجربیوحتیکمالبخشآنمیداند:»قوهیمتخیله)بهمثابهیقوهیشناختمولددرآفرینشطبیعتیدیگربرپایهیموادیکه

طبیعتواقعیبهاوعطامیکندبسیارتواناست.ماآنگاهکهتجربهبسیاریکنواختوروزمرهمیشود،خودراباآن)باقوهیمتخیله(سرگرممیکنیم

وبدینوسیلهتجربهرابهقالبیدیگرمیریزیم.ماازطریققوهیمتخیله)وآفرینشهنری(موادیراکهازطبیعتبهعاریهمیگیریمبهچیزی

کاماًلمتفاوتیعنیبهچیزیکهازطبیعتفراترمیرودتبدیلمیکنیم«)کانت253:1390(.شوپنهاورنیزتجربهیهنریوبهطورخاصتجربهی

موسیقاییراراهیبرایگریزازسلطهیخواستوارادهمیدانستونیچهنیزکههنرجایگاهبسیارممتازیدراندیشههایاوداشتدرارادهی

معطوفبهقدرتنوشت:ماهنرراداریمتاازحقیقتنمیریم«)نیچه822:1967(.امابرایتئودورآدورنومسئلهیارتباطاثرهنریوجهانتجربی

قدریپیچیدهتراست.آدورنورامیتوانبهراحتیازپینیچهیکیازنمایندگاناصلیستیزباعقالنیتمدرنومناسباتحاکمبرجهانسرمایهداری

دانست.هرکسکهصفحاتیازکتابهایمهموشناختهشدهیاوراهمچون»دیالکتیکروشنگری«،»دیالکتیکمنفی«،»نظریهیزیباییشناسی«

و»اخالقصغیر«و...تورقکندطولینمیکشدکهدریابدمحوریترینجنبهیفلسفهینویسندهیاینکتابهاایناستکه:تاریخعقالنیتنوعی

برگشتبهتوحشاستیابهعبارتبهترعقالنیتتاامروزدربطنخودحاویناعقالنیتبودهاست.وعدهیروشنگریبهآزادیانسانازبندهخرافه

واسطورهوتحکیمحاکمیتبشربرجهانمنجربهوقایعیهمچونآشویتس،هیروشیما،جنگویتنامودردورانپسازمرگآدورنوجنگنفت

شدهاست.وعدهیرهاییآدمیتنهادرسطحوعدهباقیماندهاستودروغیبیشنیست.ازسویدیگرعقالنیتابزاریبرتمامیزوایایزندگِی

انسانِمدرنحکممیراندوهرچیزوحتیانسانرابهابزارصرفبرایاهداِفسودجویانهتبدیلمیکند.جامعهیشئیشدهازمعناتهیشدهاست

وتنهاقدریآگاهیِانتقادیاینحقیقترادرمییابدکهدیگرزندگیایوجودندارد:«آنچهزمانیفیلسوفانبهعنوانزندگیمیشناختندتبدیل

بهفضایزندگیِشخصیشدهوامروزهچیزیجزمصرفصرفازآنبرجاینماندهاست،وهمچونزائدهیفراشدتولیدمادیبدونخودمختاری

یاگوهریازآنخویشبررویزمینبهدنبالماکشیدهمیشود«)آدورنو15:1974(.اگرمهمترینپیششرطزندگیراستین»آزادی«باشد،از

نظرآدورنویگانهساحتیکهتاحدیازحاکمیتعقالنیتابزاریگریخته،ساحتهنروزیباییست.اندیشهیآدورنودربابرابطهیاثرهنریو

جهانتجربییاجامعهوسویهیانتقادیهنررابایددرهمینبستروچارجوبودرارتباطتنگاتنگبابخشهایدیگرفلسفهیاوفهمید.البته
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مییابدکاماًلبااحتیاطبودچراکهآراءواندیشههایآدورنوکاماًلمستعدسوءبرداشتهایفراواناست.اندیشهیدیالکتیکیبهسادگیتنبهیک

موضعغیرنقادانهازایننوعکهبرایمثال»اثرهنریهیچرابطهایباجهانتجربیندارد«ویادرقطبمخالف»اثرهنریتماماًقابلتقلیلبه

زمینهیاجتماعیآناست«تننمیدهدبلکهتاجایممکنبهاثرهنرینزدیکمیشودودرهمانحالنوعیفاصلهیانتقادیرادرنظرمیگیرد

تابتواندمنشاجتماعیاثرهنریورابطهیدیالکتیکیهنروجامعهرادریابد:«اثرهنریپادنهادهیاجتماعِیجامعهاستونهقابلاستنتاجفوری

ازآن«.)آدورنو8:1997(.برایآدورنوپیششرطهنربودنیکاثراستقاللآنازمناسباتومبادالتحاکمبرجهانتجربهیهرروزهاست.تنها

اثریکهخودآیینبودهوازمنطقدرونِیخودشپیرویکنددرجایگاهیستکهبتواندوضعیتموجودرابهنقدکشدوشایستهیاینباشدکه

»اثرهنری«خواندهشود.اماازسویدیگرهیچاثریتماماًمستقلاززمینهیاجتماعِیتولیدآنیاجهانیکهدرآنخلقمیشودنیست.هرگونه

استقالِلبیچونچراچیزیجزتوهمنیست:»آثارهنریکهبهواقعیتتجربیواکنشنشانمیدهند،ازنیروهایهمانواقعیتاطاعتمیکنند

کهتمامآفرینشهایفکریراردوآنهاراناگزیرازاستفادهازآنمیکند...هیچمحتوایمادیوهیچمقولهیصورِیآفرینشهنریوجودندارد

کهازواقعیتتجربیکهخودراازآنرهاساختهاستنشاتنگرفتهباشد.«)آدورنو1391:277(.برایآدورنواثرهنریراستینبیشازآنکهتقابل

بیناثروجامعهرانشاندهدآنرابهپرسشمیگیردونشانمیدهدکهاستقاللاثرهنریچیزیجزتوهمنیستوازهمینطریقدوبارهامکان

نوعیاستقاللراپیشمیکشد.اماپیشازآنکهواردمباحثجزئیشویممیبایدپرسیدکهاگرآثارهنریخودآیینومستقلوجوددارندپس

میبایدآثاردیگرینیزوجودداشتهباشندکهازهیچگونهاستقاللیبرخوردارنیستند.اینآثارازنظرگاهآدورنوکدامند؟چراکهبدونوجوداینآثار

فرضوجودچیزیبهناماثرهنریمستقلبیمعنیمینماید.دراینجاواردیکیدیگرازبخشهایاندیشهیآدورنودربابفرهنگمدرنمیشویم

کهبهمناقشاتزیادینیزانجامیدهاست:صنعتفرهنگ.

فرهنگ همچون نوعی صنعت
بهگفتهیخودآدورنواصطالحصنعتفرهنگبرایاولینباردر»دیالکتیکروشنگری:قطعاتفلسفی«

کهتوسطاوودوستوهمکارشماکسهورکهایمرنوشتهشد،مطرحشدکهبهعنوانجایگزینیبرای

اصطالحاتیهمچونفرهنگتودهوفرهنگعامهانتخابشدتاازهمانابتدامنشمتفاوتاینفرهنگ

راگوشزدکند)آدورنو98:1991(.آدورنووهورکهایمرهدفخودازنوشتندیالکتیکروشنگریراتبیین

ایننکتهدانستهاندکه»چرانوعبشربهعوضپانهادنبهوضعیتحقیقتاًانسانیبیشتروبیشتردرنوع

جدیدیازتوحشغرقمیشود«)آدورنووهورکهایمر18:1384(.آدورنووهورکهایمردورانروشنگریو

پیامدهایآنرابهچالشمیکشندونشانمیدهندکهچگونهدورانیکهدعویگسستازاسطورهرادارد

همچنانبهاسطورهرجعتمیکند.»صنعتفرهنگ:روشنگریبهمثابهیفریبتودهای«عنوانیکیاز

فصلهایاینکتاباستونویسندگاندرآنبهبررسیآنجنبههاییاززندگِیفرهنگِیانساِنمدرنپرداختهاندکهازآسیبصنعتبرکنارنمانده

استوخودنیزتبدیلبهیکصنعتشدهاست.پسازدیالکتیکروشنگریآدورنوبارهاودرمقاالتبسیاریبهاینمفهومبرگشتوآنرااز

جنبههایمختلفواکاوید.بهاعتقادآدورنوفرهنگدردورانمدرنوبخشبزرگیازهنردرخدمتایدئولوژیوبازاردرآمدهوباامکاناتدرونِی

خویشبیگانهشدهاست.تحتاینمفهوممیتوانفیلمهایسینمایی،ترانههایمحبوب،برنامههایرادیووتلویزیون،رمانهایعامهپسندو...را

جایداد.یگانهعنصرهدایتکنندهیاینمحصوالتنهامکاناتدرونیشانبلکهقوانینبازاراست.آنهاتولیدمیشوندتابهفروشبرسند.تکنیکهای

ساختآنهابرخالفاثرهنرِیاصیلوراستیننسبتبهآنهابیرونیمیمانند،بهاینمعنیکهنهدرخدمتمنطقاثروپیشبردآنبلکهبرای

جذبهرچهبیشترمخاطبانعامبهکارگرفتهمیشوند:»مفهومتکنیکدرصنعتفرهنگتنهااسماًباتکنیکدرآثارهنرییکیست.دردومی

تکنیکبهسازماندهِیدرونیخودابژهوبهمنطقدرونیآنمربوطمیشود.برعکستکنیکدرصنعتفرهنگازهمانآغازفنتوزیعوبازتولید

مکانیکیستونسبتبهابژهاشبیرونیمیماند«)آدورنو101:1991(.اینآثاردرتقابلباهنرراستینکهموازنهایباواقعیتبرقرارمیکندو

اساساًانتقادیست،موضعیمنفعلنسبتبهواقعیتموجوداتخاذکردهوبهتاییدصرفآنگردنمینهند.آنهاباایجادلذتیسطحیوگذراذهن

مخاطبانخودرانیمهخودکارکرده،دستکاریمیکنندوازاینطریقبهمخاطبانشکلدادهوامکانهرگونهمقاومتدربرابرواقعیتاسفبار

موجودراازاوسلبمیکنند.هرفیلمسینماییباانبوهیازتبلیغاتبرایجذبمخاطبانبهسینماهمراهاستتاازاینطریقهزینههاییکه
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برایساختفیلمتوسطشرکتهایغولپیکرپرداختهشدهاستجبرانشدهوسودکالنینیزنصیبسرمایهگذارانیشودکهتاحدزیادیساختار

وکلیتاثرراازپیشتعیینکردهاند.

ازنظرآدورنویکسانسازیکهتوسطصنعتبرمحصوالتفرهنگیتحمیلمیشود

ازهمانمنطقیپیرویمیکندکهعقلابزاریبرمبنایآنتمامیطبیعترابه

یکاستاندهیواحدفرومیکاهدیعنیبهعینیتصرف.محصوالتصنعتفرهنگ

ازساختنکلیتهایزیباییشناسانهعاجزند.البتهاینبهمعنایآننیستکهدر

اینآثارهیچنظمیبهچشمنمیخورد،برعکساینآثارازنظمیکاملوازپیش

تعیینشدهپیرویمیکنندامابهنوعیانسجامهنریدستنمییابند.اجزایاین

آثاررابهراحتیمیتوانبااجزائیمتفاوتعوضکردبیآنکهمخاطبتغییراثررا

حسکند.آدورنوایننوعازفرهنگرادرتقابلبافرهنگیقرارمیدهدکهدارای

ساحتیمستقلوازآنخویشبودوبهسادگیدربرابروضعیتموجودسرخمنمیکرد:»فرهنگدرمعنایواقعیآنبهسادگیخودشراباانسانها

تطبیقنمیدادبلکههموارهاعتراضیبرعلیهشرایطسلبوسختیراکهانسانهاتحتآنزندگیمیکنندراپیشمیکشید.«)آدورنو1991:100(.

اماصنعتفرهنگبهنوعیدرفاجعهیسوزاندنیایمدرنشریکجرماست.اماباوجودهمهینقدهایتندآدورنوعلیهصنعتفرهنگنباید

شیوهیدیالکتیکِیاندیشهیاورانادیدهبگیریم.آدورنوازسوییگسستبینهنرسطحباالوفاخروهنرنازلرانتیجهیشرایطحاکممیداندو

ازسویدیگربخشیازمحصوالتفرهنگیراکهآشکارابااهدافاقتصادِیصرفتولیدمیشوندراازنقدخودمعافمیکند.برمبنایاینگفتهی

اوکه:»دیالکتیکهموارهازراهنهایتهاپیشمیرود«،آدورنودوقطبفرهنگامروزیعنیهنرخودآیینکهمصداقبارزآنبرایاوموسیقِی

شوئنبرگاستوآنبخشیکهصنعتفرهنگکههیچادعاییمبنیبرهنربودننداردراهمچوندونیمهییکآزادیکاملمیداند.آدورنودر

نامهایبهوالتربنیامینمینویسد:»هنرفاخرونازلهردولکههایننگسرمایهداریرابرخوددارند،هردوعناصرتغییرراشاملمیشوند)البته

اینهرگزدرموردآثارمابینشوئنبرگوفیلمآمریکاییصادقنیست(.هردونیمههایآزادیتماموکمالیهستندکهبااینحالچیزیبهآن

نمیافزایند«)آدورنو178:1391(.آنبخشیازفرهنگکهموردمخالفتسرسختآدورنوقرارداردبخشمیانِیاینطیفاست،یعنیآثاریهمچون

موسیقِیجازکهنوعیفردیِتکاذبرابهنمایشمیگذارند.اینمحصوالتنشانهیدنیایصنعتیراهمچونمهریبرخوددارندوبااینحالدر

اینتوهمغوطهورندکهاثرهنریبهمعنایراستینآنهستند.

اجتماع و پادنهاده ی اجتماع
برایفهمهرچهبهتِرآراءآدورنودربابهنرخودآیینومستقلورابطهیاینهنرباجهانموجودمیبایدآنچهراکهدربخشپیشیندربارهی

صنعتفرهنگگفتهشددرنظرداشت.آدورنواستداللمیکندکه»یکیازشرایطامکانصنعتفرهنگمراقبتدقیقازمرزقطعیوثابتمیان

مصرفبیاندیشهوعاریازتفکرباتأملوتوجهدقیقاست«)ویلسون43:2007(.کسانیکهمحصوالتصنعتفرهنگرامصرفمیکنندنیازی

بهتمرکزحواسوبرقراریارتباطنزدیکبااینمحصوالتندارند.اینمحصوالتمثلغذایحاضروآمادهایمیمانندکهفقطکافیستکهمصرف

شوندتالذتیگذراوسطحیرانصیبمخاطبکنند.اماآثارهنریرانمیتوانبهراحتیتحتیکیازمقوالتجدییاغیرجدیجایداد.آدورنو

درنظریهیزیباشناسیرویکردیبههنرراکهصرفاًدرپیلذتجوییستمنحطمیشمارداماسپسبهایننکتهبازمیگرددکهآثارهنریبالذت

بیگانهنیستندبلکهلذتیکهازآنهامیبریمنتیجهیفاصلهایستکهاینآثارازجهانبیمعناووحشتناکزندگیِهرروزهدارند:»عنصرلذتدر

هنر،همچوناعتراضیعلیهکاالشدگیکلی،چیزیباواسطهاست.آنکسکهغرقدراثرهنریمیشودمیتواندجداییاززندگیایراکهچیزی

خردوبیارزشاستراتجربهکند«)آدورنو14:1997(ازیکسوهنرازقانونماللآورجدیتکهبرواقعیتسایهافکندهبرکنارمانده-جدیتی

کهمدامیادآورمیشودزندگیدرجهانراستیندشواراست-زیراهنررانمیتوانبههیچمعنایصریحوسرراستیپاریازواقعیتدانست.ازاین

منظرهنرلذتبخشومفرحاست.ازسویدیگروباردیگربهاینعلتکههنرازواقعیتگریختهوازآنبرکنارمانده،دگرگونیدرآگاهیپیش

میکشد،یعنیکههنرپیشنهادوجودواقعیتیازنوعدیگررادرخوددارد.ازاینمنظرهنرامریجدیست:»هنر،بهعنوانامریکهازواقعیت

گریختهوبااینحالتحتسیطرهیآنقراردارد،میاناینجدیتوآنسرخوشیدررفتوآمداست،همینکشاکشاستکههنررامیسازد«

)آدورنو242:1991(.
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شایدبتوانآنچهراکهآدورنودربابرابطهیهنروجامعهگفتهاسترابهطوربسیارموجزدراینجملهیاویافتکه:»اثرهنریپادنهادهی

اجتماعِیجامعهاستونهقابلاستنتاجفوریازآن«.بهبیاندیگرهنرازسوییریشهدرجهانیداردکهازبطنآنسربرآوردهوازسویدیگر

جدایازآناست.سرشتاجتماعیاثرهنریبهطورمستقیمازدلزمینهیاجتماعیِتولیدآنسربرنمیآورد.بهبیانبهترآثارهنریرانهمیتوان

تولیدآنهافروکاستونهآنهاراکاماًلمستقلازاینبستردرنظرگرفت.برایآدورنوهیچچیزمشکوکترازاثری کاماًلبهزمینهیاجتماعِیِ

نیستکهداعیهیآزادِیکاملازبندشرایطموجودرادارد.یکیازشرایطوجودِیاثرهنریارتباطآنباجهانتجربیست،جهانیکهاثرعناصر

خودراازآنبهعاریهمیگیردتاآنرابهنقدکشد:»هنردرجهانواقعیوجودداردوازکارکردیدرآنبرخورداراستوایندوباشماربزرگی

ازحلقههایمیانجیبههمپیوندخوردهاند.بااینهمه،هنربهعنوانهنرضدآنچیزیستکهموردبحثاست«)آدورنو231:1391(.درواقعنه

تنهاعناصرصورِیسازندهیاثرهنریبلکهمنطقآننیزازعقالنیتیکهبهنقدمیکشدگرفتهمیشود:»اصلسازماندهووحدتبخشهرکدام

ازآثارهنریازهمانعقالنیتیوامگرفتهشدهاستکهمیکوشندادعایتمامیتداشتنآنرابهمبارزهبطلبند«)همان:279(.آدورنودرصفحات

آغازیننظریهیزیباییشناسیبرعلیهرویکردهاییبههنراستداللمیکندکهسعیدرتعریفهنرتحتمقوالتشناختییازیباشناختیدارند.

بهاعتقاداواینتعاریففقطنوعیتابوهستندکهازدرکسرشتتاریخِیهنرعاجزند.بههیچعنواننمیتوانونبایدتعریفیازهنررایکبارو

برایهمیشهوضعکردبلکههنررابایدبرمبنایقوانینحرکتخودشدرککرد.هنرراتنهامیتوانبرمبنایامرمتضادشتعریفکرد.تعریفی

ازهنرکههنرچهنیسترابهسادگیکناربگذارددرفهماینکههنرچههستعاجزخواهدماندزیرابهزعمآدورنوتنهاهنگامیمیتوانمعنای

هنررادرککردکهجدایِیآنازواقعیتیعنیازآنچههنرنیست-درفهمماازهنرگنجاندهشود:»اینپرسشازموضعباال،کهآیاپدیدهای

چونسینماهمچنانهنراستیانه،رهبهجایینمیبرد.زیراهنرهمانچیزیستکهشدهاست،مفهومآنبهچیزیبازمیگرددکههنرخود

شاملشنمیشود«)آدورنو8:1997(.تعریفیکهرابطهیهنرباواقعیتتجربیراهموارهدرنظردارددرخطرتبدیلشدنبهنوعیتابوقرارندارد.

آدورنومینویسد:»هنرشناختمنفیازجهانبالفعلاست.باقیاسباعبارتیفلسفی،میتوانیماز»فاصلهیزیباشناختی«اززندگیسخنبگوییم.

اثرهنریتنهابهواسطهیاینفاصلهونهانکاروجودآنمیتواندهمبهاثرهنریوهمبهآگاهِیمعتبرتبدیلشود.نظریهایدربارهیهنرکهاین
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موضوعرانادیدهمیگیردهمزمانهمنافرهیختهوهمایدئولوژیکیست«)آدورنو231:1391(.درواقعسرشتانتقادیآثارهنریبرخالفمحصوالت

صنعتفرهنگازوجودهمینفاصلهباواقعیتموجودناشیمیشود.آدورنومیگوید:»آثارهنریتنهاازطریقتبدیلشدنبهچیزمیتوانندچیز

نباشند«)آدورنو86:1997(.اینجملهیبهظاهرمتناقضنمابهموضوعمهمیاشارهمیکند.آثارهنرییک»چیز«هستندچراکهریشهدرجهان

دارندوازسویدیگر»چیز«نیستندچراکهدرپیوستارمعمولیچیزهایقابلمبادلهشریکنیستند.اینآثارازکارکردمعمولیاشیاءمیگسلند

چراکهدربرابرهرگونهبهرهبردارِیبهمعنایامروزِیآنمقاومتمیکنند.آثارهنریجهانیبهموازاتجهانموجودمیآفرینند،جهانیکهمتضاد

جهانشئشدهامروزاستوهرچیزیدرآنقابلمبادلهومصرفپذیرنیست.هنربهبیانبهترباتقلیدازطبیعتانتقامطبیعترامیگیرد.برای

آدورنوهنریخودآیینومستقلاستکهایننقشاجتماعیانتقادیراداراباشدزیراهنرخودآیینازضرورتایفایهرنقشاجتماعِیخاصواز

پیشتعیینشدهرهایییافتهاست.هنرمستقل،صرفاًباوجودداشتنبهعنوانچیزیخاصومنحصربهفردوباپیرویازقوانینخاصخودشدر

تعارضباجامعهایقرارمیگیردکهدرآنهمهچیزبایدمبادلهپذیرباشد.اینسرشتغیراجتماعیهمانتواناییهنردرنفیجامعهموجوداست:

»هنرتنهاتازمانیکهنیرویمقابلهباجامعهراداشتهباشدزندهخواهدماند«)آدورنو321:2002(

آدورنودرمقالهایمهمبهنام»تعهد«بهاینمسئلهمیپردازدکهآیاآثارهنریایکهآشکارادرپیایفاینقشیانتقادیهستندمیتوانندآنطور

کهبایدازعهدهیایفایایننقشبرآیند.اینمقالهکههمچونجوابیهایبهمقالهی»ادبیاتچیست؟«نوشتهیفیلسوففرانسویژانپلسارتر

مینمایدبرعلیهاینموضعسارتراستداللمیکندکهاثرهنریمیبایدمخاطبرامستقیماًوازطریقنوعیپیامسیاسیکهبهسادگیمیتوان

ازاثربیرونکشیدبهکنشبرضدوضعیتموجودفراخواند.بهزعمآدورنوآثارهنریجامعهرابابیانصریحعقایدشانبهنقدنمیکشندبلکهاین

صرفوجوداثرهنریاستکهسویهیانتقادیرابهآنمیبخشد.درواقعابهاموتاریکی،بخشیجداییناپذیرازآثارهنرِیراستیناست.اینموضع

کههموارهمیبایدچیزیازجنسپیامراازاثربیرونکشیدموضعیغیرانتقادیوبیگانهبااثرهنریست.درواقعجذابیتآثارهنریمدرنبرای

آدورنوهمچونآثارکافکا،بکت،پیکاسوو...ریشهدرهمینمسئلهدارد.اینآثاربیشازآنکهواقعیتیراگزارشکنندازطریقرادیکالکردنفرم

زیباییشناسانهبیمعناییجامعهایشئیشدهرابهنمایشمیگذارند:»هنگامیکهقرارداداجتماعیباواقعیتکنارگذاشتهشودوآثارادبیدیگر

بهگونهایسخننگویندکهگوییواقعیتیراگزارشمیکنندموهاسیخخواهندشد.کمترینضعفبحثتعهدایناستکهتأثیراتکارهاییرا

نادیدهمیگیردکهقوانینصوریشانهیچتوجهیبهتأثیراتمنسجمندارد.مادامکهاینموضوعدرکنشودکهامرنامفهومچهشوکیرامیتواند

منتقلکند،کلمجادلهشبیهبهمشتزنیباحریفیخیالیست«)آدورنو261:1391(.درواقعحتیمعنایدرونیاثرهنریبههیچعنوانقابل

انطباقکاملبامعنایبیرونازاثرهنرینیستچراکهاثرهنریهیچگاهکپییابازنمودصرفجهانخارجنیستبلکهکلیتزیباییشناسانهی

اصیلتصویرجهاندرمقامآشکارکنندهیذاتآناست:»حقیقتماجراایناستکهبهاستثنایزمانیکههنرعلیهماهیتخویشعملمیکند

وفقطرونوشتزندگیرافراهممیآورد،وظیفهاشدرمقابلآنچهصرفاًوجودداردایناستکهذاتوتصویرآنباشد.«)همان:322(.اثرهنری

اگربهروایتکپیمانندواقعیتبپردازدوسعیدرتحریکمخاطبداشتهباشدنهتنهابهنوعیدانشتبدیلنمیشودبلکهاستقاللخودرانیزاز

دستمیدهد.هنرتنهاهنگامیمیتوانددربردارندهیآنچیزیکهآدورنو»حقیقتدرونی«مینامدباشدوبهواقعیتنزدیکشودکهبرمبنای

قوانینصورِیخودشعملکندومنطقخودرابهکمالبرساندتاآنرادرتقابلبامنطقیقراردهدکهبرواقعیتبیرونازاثرحاکماست.گرایش

بههنرآشکاراسیاسیازایندیدگاهنسبتبهآثارهنرینشأتمیگیردکهاینآثاردارایمعرفتیمفهومیازجنسدانشعلمیهستندکهمیتوان

آنرابهدستآوردوسپسبهعنوانبرنامهایعملیدرنظرگرفت.اینامربهخصوصدرموردآثارهنریمدرنکهمفهومخودهنررابهزیرسوال

میبرندودرمترقیانهترینسویههایشانتاجایممکنازروایتصریحفاصلهمیگیرندمناقشهبرانگیزاست.تابلوییازمارکروتکوبهنام»قرمزبر

رویعنابی«ویا»متنهاییبرایهیچ«نوشتهیساموئلبکتچهچیزیراروایتمیکند؟درواقعدانشیکهازاثرهنریبهدستمیآیدازنوعی

کاماًلمتفاوتبادانشعلمیست:»تفاوتاساسیبیندانشهنریودانشعلمیایناستکهدرهنرهیچچیزتجربیبدونتغییرباقینمیماند،

فاکتهایتجربیفقطهنگامیمعنایعینیمییابندکهکاماًلباقصدذهنیدرآمیختهباشند«)آدورنو236:1391(.ازنظرآدورنوفردگراییکه

درآثارپروستبهچشممیخورددرواقعسرشتجامعهیفردگرارابرمالمیکندوشناختناپذیرِیجهانکهدرآثارنویسندگانیمانندالیوتو

جویسدیدهمیشودخودتبدیلبهنوعیشناختمیشود.البتهاینبهمعناینوعیفرمالیسمافراطیکهضدهرگونهمحتواباشدنیست.آنچه

آدورنومیگویدایناستکهآراءوافکاردرحکمموادومصالحهستندونهعنصرمسلط.اودربخشیازنظریهیزیباییشناسیکهبهبحثاز

زیباییشناسِیکانتوفرمگراییاومیپردازدانزوایفرمازمحتواراچیزیشکبرانگیزتوصیفمیکندودرمقالهیتعهدبهاینامراینگونهاشاره

میکندکه:»سیاسِتبدبههنربدتبدیلمیشودوبرعکس«)همان:272(.
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فرم، محتوا، نقد
دربخشقبلیبهاینموضوعپرداختمکهآدورنوهرگونهاثرهنریایکهدرپیتحریکسیاسیمخاطبازطریقنوعیپیامدهِیآشکاراسترا

بهنقدمیکشدچراکهمعتقداستایننوعازهنربهموضعجدلیهنرنسبتبهجامعهپشتپامیزند:»هیچچیزبرایآدورنومظنونترازاثری

ازواقعیتاجتماعیروشنمیشود.« باجامعهقرارمیدهد،اثریکههموارهپیروِیبیچونوچرایآن نیستکهخودرابهسادگیدرتضاد

)تامسون52:2006(.دررواقعمیتوانازهمینجااینبحثراپیگرفتکهآدورنوبهدنبالکانت،فیلسوفیستکهاهمیتبسیارباالییبرایفرم

آثارهنریقائلاست.برایآدورنواگرهنررابهمحتوایآنتقلیلدهیمدیگرهیچتفاوتیبینفلسفهوهنروجودنخواهدداشت.اثرهنریبه

دلیلفرماشاستکهتبدیلبهاثرهنریمیشود.درواقعآنچهکهبیشتریناهمیترادراثرهنریداردچیزیستکهدراثراتفاقمیافتدونه

نهادههاییکهمیتوانازآناستخراجکرد:»ویژگیهاییوجودداردکههنررابهعنوانشناختازعلممتمایزمیکندوآثارهنریایکهشکلخود

رافراموشکردهباشندخودرابهعنوانهنرنابودمیکنند.«)آدورنو222:1391(.رازعالقهیآدورنوبهموسیقِیآرنولدشوئنبرگنیزریشهدرتغییری

داردکهاودرشکلهایسنتموسیقیکالسیکغرببهوجودآوردوموسیقِیآتونالرابهوجودآورد.آثارشاخصهنرمدرنبیشترازآنکهحاوی

محتواهایفلسفیباشندبهدلیلکاریکهبامفهوماثرهنریوتکنیکوسبکدرهنرانجاممیدهندشایستهیتوجههرچهبیشترماهستند.در

واقعبرایآدورنو:»یکاثرهنریدروهلهیاولنهبازنمودیازیکچیزبلکهمجموعهایازارتباطاتصوریست«)تامسون:57:2006(.ارتباطاثر

هنریباجهانتجربیوواقعیتاجتماعیرانیزمیبایدازرهگذرویژگیهایفرمِیاثرهنریدریافت،نهآنچیزیکهدراثرهنریبازنمودهویا

روایتمیشود.آدورنوازپیکانتمعتقداستکهاثرهنریداراینوعیحقیقتاستکهقابلتقلیلبهگزارههایمفهومیوحقیقتفلسفینیست،

هرچنداثرهنربرایتکمیلخودنیازمندفلسفهاست.تفاوتاثرهنریبادانشگزارهایدرایناستکهدراثرهنریبرخالفدانشمفهومیامر

کلیازبیرونبرامرجزئیتحمیلنمیشودبلکهامرکلیازدلامرجزئیسربرمیآورد.ایندرسیبودکهآدورنوازکانتآموخت.درواقعامرجزئی

درهنرازسلطهیامرکلیرهاییمییابد.هنرباتقلیدازخویشواینهمانیبهطوردیالکتیکیامرغیراینهمانرانجاتمیدهد.ازهمینرهگذر

استکههنرعقالنیتابزاریراکههرچیزمنفردوجزئیراتحتمفهومیکلیقرارمیدهدتاازآناستفادهکندرابهنقدمیکشد.هنربهامر

جزئیوفردیاحتراممیگذاردامانهازطریقاعالمصریحموضعسیاسیبلکهازرهگذرتحققخودشبهعنوانهنر.

یکیازجنبههایمهمبحثهایآدورنودررابطهبافرماثرهنریبرگرفتهازدیدگاهیستکهاودرموردموسیقِیشوئنبرگداشتوبعدهاهمین

نظرگاهمبناینظراتاودرموردهنرمدرندرکلراشکلداد.اینکهدرموسیقِیشوئنبرگوهلههایجزئیتحتیکالگویازپیششکلگرفته

قرارنمیگیرند.درواقعایننتیجهیگسستشوئنبرگازسنتموسیقیتونالبود.البتهبهزعمآدورنواینگسستنوعیپشتکردنبهسنت

محسوبنمیشود،بلکهشوئنبرگآنچیزیراکهازپیشدرنظامموسیقِیسنتیبهصورتبالقوهوجودداشتتشخیصدادوبهپیشبرد.آدورنو

درفلسفهیموسیقِیمدرنمینویسد:»موسیقِیاو)شوئنبرگ(درواقع»ناموسیقی«است،چیزیپرآشوبکهبهصورتشانسیهدایتمیشود.«

)آدورنو629:2006(.آدورنومعتقدبودبرایاینکهیکاثرهنریاثریموفقمحسوبشودمیبایدهموارهتنشیبینقطعهیجزئیومادهیهنردر

کلوجودداشتهباشد.همانتنشیکههموارهدرموسیقِیشوئنبرگوجودداشت.اثرهنریمیتواندازاینطریقتصویرتناقضهاییباشدکهدر

جهانواقعیوجودداردوقابلحلنیستمگرکلمناسباتموجودتغییرکند.اثرازرهگذرنشاندادنشکستخودبرایبرقراریمصالحهمیانجزء

وکلدراثر،مصالحهیدروغیندرجهانیتجربیرافاشمیکند؛مصالحهایکهازطریقعقالنیتمدرنوعلمیکهبیتوجهبهفردیتیکپدیده

آنرادرزیرکلیتهایمفهومِیازپیشتعیینشدهجایمیدهدتاهرچهبهتربرآنمسلطشود.البتهمیبایدمتذکرشدکهآدورنوفرمالیستی

افراطینیست.اوحتیجاییفرمگراییشدیدکانترابااینعباراتنقدمیکندکهتقلیلهنربهفرمصرفباعثازدسترفتنروحاثرهنری

میشود:»کانتپدیدهیزیباییشناختیرابهزیبایِیصوریتقلیلمیدهد،)زیباییایکه(اگرمنزویباشدچیزیشکبرانگیزجلوهمیکند.«

)آدورنو10:1997(.شایدبتوانموضعآدورنورادراینجملهخالصهکرد:»آثارهنریمدرنباغرقکردِنکاملخویشدرقوانینشکلهایخود...

قوانینیکهازلحاظزیباییشناسیریشهدرمحتوایاجتماعیشاندارد...خودراعینیتمیبخشند.پژواکصدایزمانهدرتکگفتارهایآنهاشنیده

میشود.بهایندلیلمارابیشازآثاریبههیجانمیآوردکهفقطجهانرادرشکلرواییتوصیفمیکنند.«)آدورنو242:1391(.

نتیجه گیری
هیچکسنمیتواندمنکروجودرابطهیاثرهنریباجهانتجربیوروزمرهشود.امااینسوالهاکهاینرابطهازچهنوعیست؟چهمؤلفههاییدارد؟
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و....بستهبهنظرگاهفالسفهیهنروزیباییشناسانپاسخهایمتفاوتیدریافتکردهاست.برایآدورنوامااینرابطهنوعیفراشداست.نمیتوان

اینرابطهرایکباروبرایهمیشهتعریفووضعکرد.اساساًهرتعریفیازهنرکهدرپیتعریفایجابیهنرباشدنوعیتابوستورهبهجایی

نمیبرد.هنرازرهگذررابطهیسلبیومنفیاشباجامعهتعریفمیشودواینرابطه،رابطهایتاریخیست.هنررامیبایدبرمبنایآنچههنرنیست

تعریفکرد.ازیکسواثرهنریهموارهازنوعیاستقاللازمناسباتحاکموواقعیتتجربیبرخورداراستچراهنرهیچگاهقابلتقلیلسرراست

بهبستراجتماعِیتولیدشنیستوازسویدیگرهیچگاهنمیتواندکاماًلمستقلاززمینهیاجتماعیایباشدکهدرآنظهورمیکندچراکههم

عناصرصوریاشراازجهانتجربیمیگیردوهماصلسازماندهاشرا.هنردردورانمدرنودرتقابلباجهانیکهحاکمیتعقالنیتابزاریهر

روزفجایعبیشتریرابهبارمیآوردامکاِنوجودجهانیدیگرراپیشمیکشد،جهانیکهدرآنبهفردیتابژههااحترامگذاشتهمیشودوهر

چیزیبهصرفابزاریدردستسودجویانتبدیلنمیشود.هنرمدرنتنهاتاآنجامیتواندخودرابهعنواننقدکنندهیوضعیِتاسفبارموجد

متحققکندکهازفرهنگمسلطمستقلباشدوایناستقاللبهصورتدیالکتیکیازاینجابهدستمیآیدکههنراستقاللخودرابهزیرسؤال

ببردونشاندهدکههرگونهآزادیازشرایطصلبموجودتوهماستواینآزادیدرمعنایراستیناشتنهادرجهانیکهمناسباتشبرمبنای

مبادلهپذیرِیانسانهاوابژههانباشدشایدمتحققشود.اثرهنریوضعیتموجودرابافریادزدننوعیپیامبرسرمخاطبانبهنقدنمیکشدبلکه

باوجودداشتنوتحققبخشیدنبهخویشبهعنوانهنراستکهسویهیآشتیناپذیِرخودرانشانمیدهد.تنهادرهنراستکهامرجزئیبه

عنواننشانهیامرکلینمودارمیشود.هنرمدرندربهتریننمونههایشاینتنشبینامرکلیامرجزئیرابهنمایشگذاشتهاستتاتنشیرابه

نقدکشدکههموارهدربیرونازاثروجودداردوازاینطریقافقیرابهرویآیندهایبگشایدکهدرآناینتنشمیتواندبهنوعیآشتیتبدیل

شود.ودرنهایتهنربهدلیلاستقاللشازمعرفتمفهومیکههرچیزفردیوکلیراقربانیطبقهبندیهایکلیمیکند،یگانهساحتیستکه

رنجراستینمیتوانددرآنبهصدادرآید.
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مزد روزانه ي منصفانه در ازاي کار روزانه ي منصفانه1

فردریش انگلس
اینشعارطبقهيکارگرانگلستاندرپنجاهسالگذشتهبودهاست.تردیدينیستکهاینشعاردردورانرشداتحادیههايکارگريپسازلغوقانون

رسواياجتماعات2درسال1824منشاخدماتموثريبودهاست.خدماتاینشعاردردورهيجنبشچاریستيکهکارگرانانگلستاندرصدر

طبقهيکارگراروپاجايگرفتندازآنهمبیشتربود.امازمانميگذردوبسیاريازچیزهاکهاحتماالًپنجاهسالویاحتيسيسالپیشتراز

ایناولینمقالهازسلسلهمقالههايبودکهانگلسبرايلیبراستاندارد(The Labour Standard)نوشت.ويباایننشریهازماهمه1881تاماهاوتهمانسال -1
همکاريداشت.اینمقالههابدونامضاءوتقریباًَهفتگيوبهعنوانسخنسردبیرچاپميشد.بهدلیلگرایشهايفرصتطلبانهایننشریه،انگلسمجبوربهپایاندادن

بههمکاريخویشباآنشد.
The Labour Standardنشریهيهفتگياتحادیهايبریتانیابودکهدرلندندرسال1881تا1885بهسردبیريجي.شیپتن(J. Shipton)منتشرميشد.

اینمقالهدرتاریخ7مه1881وباعنوانA Fair Day`s Wages for a Fair Day`s Workمنتشرشد.
2-اشارهاياستبهلغوCombination Lawsکههرگونهتشکلوفعالیتکارگريراقدغنساختبود.اما،قانونيکهیکسالپسازآندرموردانجمنهايکارگري

تصویبشد،فعالیتاتحادیههايکارگريراباردیگروبهمیزانزیاديمحدودساخت.
باعنوانAn Act to Prevent Unlawful Combinations of Workmenدرسال1779بهتصویبرسید،اتحادیههايکارگريوقراردادهاي ]قانوناجتماعاتکه
جمعيرامنعميساخت.قانوندیگرينیزدرسال1800بهتصویبرسیدکهمحدودیتهايبازهمبیشتريرابرسرراهتشکلهايکارگريقرارداد.اینقانونهااساساً
واکنشيدربرابرفعالیتهايژاکوبنهابود.دولتانگلستاندرسال1824اینقانونهارالغوکرد،امایکسالبعدقانوناجتماعاتجدیديراتصویبنمودکهفرقچنداني

نداشت)م([
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اینمطلوبوضروريمينمود،اکنونمنسوخگشتهوغیرضروريميباشد.آیاشعارقدیميوتاریخينیزبهچنینسرنوشتيدچارنشدهاست؟

یکروزمزدمنصفانهدرازايیکروزکارمنصفانه؟حالبایددیدکهاینیکروزمزدمنصفانه،ویکروزکارمنصفانههرکدامبهچهمعناست؟

ایندومقولهدرمجموعهيقوانینيکهجامعههايمدرنبراساسآنهاشکلگرفتهوتوسعهميیابندچگونهتعیینميشوند؟البتهبرايیافتن

پاسخالزمنیستکهازاصولعلمواخالقویاقانونوبرابريمددجست،وهمچنیننیازيهمبرايرجوعبهعواطفانساني،عدالتونیکوکاري

نیست.آنچهممکناستاخالقاًعادالنهباشد،ویاحتيآنچهقانوناًعادالنهاست،ممکناستکهباآنچهاجتماعاًعادالنهتلقيميشودفاصلهي

زیاديداشتهباشد.عدالتویابيعدالتياجتماعيتنهاتوسطیکعلماستکهمعینميگردد،وآنهمعلماقتصادسیاسياستکهباحقایق

ماديتولیدومبادلهسروکاردارد.

حالبایددیدکهازدیدگاهعلماقتصادسیاسيیکروزمزدمنصفانهدرازايیکروزکارمنصفانهچگونهتعریفميشود.]ازنظرعلماقتصادسیاسي

ایندو[صرفاًعبارتازنرخمزدوطولیکروزکاروشدتآناست،کهتماماًتوسطرقابتمیانکارفرماوکارگردرچارچوبکارکردبازارآزاد

معینميشود.

درشرایططبیعي،یکروزمزدعادالنهعبارتاستازمبلغيکهکارگرنیازداردتابتواندباآننیازمنديهايزندگياشرابنابراستانداردهايمحلي

وبهمنظورآمادهنگهداشتنخویشبرايکارکردنوتکثیرنسلخریدارينماید.نرخواقعيدستمزدها،بستهبهنوسانبازار،ممکناستگاهي

باالترازایننرخبوده،وگاهيپایینترباشد.امادرشرایططبیعيایننرخبایدنرخمیانگینهمهيایننوسانهاباشد.

یکروزکارعادالنهآنمقدارکارازنظرطولمدتکاروشدتکاراستکهتوانکاملیکروزکارکارگررا،بدونضربهزدنبهظرفیتکارياش

برايفرداوفرداهايبعد،مصرفمينماید.

ازاینروي،اینمبادلهراميتواناینگونهتوصیفنمود:آنچهکارگربهسرمایهدارميدهدعبارتازتمامنیرويکارشدریکروزاست،یابه

عبارتدیگر،آنمقدارازنیرويکارشکهاوميتواندبهسرمایهدارارایهنماید،بدونآنکهتوانایياشدرتکراراینمبادلهبهخطربیفتد.درمقابل،

آنچهاودریافتميکندصرفاًبهآناندازهاياستکهبتوانداورابرايتداومچنینمعاملهايسرپانگهداردوبس.کارگرازجاناشمایهميگذارد،

درحاليکهسرمایهدارتاجایيکهذاتاینمبادلهاجازهدهدکمميپردازد.الحقکهعدالتعجیبوغریبياست!

بگذاریدکهاندکيعمیقتربهاینمسئلهنگاهکنیم.اگر،آنگونهکهاقتصادسیاسيدانهاميگویند،اینرقابتاستکهسطحدستمزدهاوطولکار

روزانهراتعیینميکند،پسبرايرعایتعدالتبهنظرميرسدکههردوطرفميبایدکهبراساسترمهايبرابرودرشرایطهمسانآغازکنند.

درحاليکهدرواقعامراینگونهنیست.مثاًل،اگرکهسرمایهدارنتواندباکارگربهتوافقبرسد،ميتواندبرايیافتنمعاملهيدلخواهاشبهانتظار

بنشیندودرآنحالازسرمایهاشارتزاقکند.درحاليکهکارگرازچنینگزینهايبرخوردارنیست.زیراکهاوچیزيجزدستمزدروزانهاشرا

برايادامهيحیاتنداشتهوبنابراینمجبوراستکهکارراهرزمان،درهرکجا،وتحتهرشرایطيهمکهشدهباشد،بپذیرد.ازاینروکارگراز

همانآغازدرشرایطينابرابرباکارفرماقرارميگیرد.بیمازگرسنگياوراناتوانميسازد.بااینحال،براساساقتصادسیاسيطبقهيسرمایهدار،

اینعینانصافاست.

درحقیقتایندستانداختنصرفاست.بهکارگیرينیرويمکانیکيوماشینآالتدرحرفههايجدید،وگسترشوبِهکردماشینافزارموجود،

دستهايبیشوبیشتريرا،باسرعتيبسابیشترازآنچهکهاین»دستها«بتوانندتوسطکارخانهدارانجذبشوند،ازکارکردنبازميدارد.

این»دستهایي«که]توسطماشینآالت[جایگزینشدهاندنقشیکارتشذخیرهيواقعيرابرايسرمایهایفامينماید.اگروضعکسبوکاربد

باشد،اینهابایدگرسنگيبکشند،بهگدایيویادزديرويآورند،ویاآنکهبهاردويکار3بروند.حالاگروضعکسبوکارخوبباشد،اینارتش

آمادهاستتاتولیدراباالبردوتازمانيکهآخرینمرد،زنویاخردسالاینارتشذخیرهکارپیدانکردهباشد-کهمعموالًممکناستتنهادر

زمانتولیدمازادرخبدهد-رقابتمیانکارگرهاباعثپایینماندننرخدستمزدهاخواهدشدووجودصرفچنینرقابتيسرمایهرادرمبارزهاش

باکارگرانتقویتميکند.نیرويکاردرمسابقهاشباسرمایهنهتنهاناتواناست،بلکهبایداینگلولهيسربيايراهمکهبهپاياشبستهشدهبه

دنبالبکشد.اما،بااینهمهبازهمبنابهاقتصادسیاسيسرمایهداريرقابتمیانایندوجریانمنصفانهاست.

حالبایدببینیمکهسرمایهدارایندستمزدهايبهاصطالحبسیارعادالنهراازکداممحلميپردازد؟بهماگفتهميشودکهالبتهازمحلسرمایه.اما،

سرمایهبهخوديخودنميتواندارزشتولیدکند.کار،درکنارزمین،تنهامنبعایجادثروتاست،سرمایهچیزيبهجزانباشتمحصولنیست.

3-دراینجاانگلسواژهيworkhouseرابهکارميبردکهمحليبودکهبابودجهيدولتيادارهميشدهودرآنبهبيکاراندرازاءکارشانغذاوسرپناهدادهميشد)م(.
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پساینکاراستکهمزدکارراميپردازد،وکارگرازمحلمحصولکارخویشدستمزدميگیرد.براساسآنچهکهميتوانآنراعدالتعامنامید،

محصولکارکارگربایدبهعنواندستمزدشبهويپرداختشود.اما،بنابراقتصادسیاسي]سرمایهداري[اینامريناعادالنهاست.برطبقاقتصاد

سیاسيسرمایهداري،حاصلدسترنجکارگرازآنسرمایهداراستودراینمیانآنچهبهکارگرميرسدتنهابخورونمیريبیشنیست.واینگونه

استکهاینرقابت»عادالنه«نامتعارفبهآنجاختمميشودکهحاصلدسترنجآنهایيکهکارميکنندالجرمدردستآنهایيکهکارنميکنند

انباشتميشود،ودردستهمینهاستکهبهقدرتمندترینوسیلهبرايبهسخرهکشیدنهمانانسانهایيبدلميشودکهتولیدشنمودهاند.

یکروزمزدمنصفانهدرازايیکروزکارمنصفانه!درموردکارمنصفانهنیزسخنبسیاراست،کهمنصفانهبودناشکاماًلهمترازهمانگونهمنصفانه

بودندستمزدهاست.امااینموضوعرابایدبهوقتدیگريموکولنمود.ازآنچهگفتهشدکاماًلروشنميشودکهاینشعارقدیميعمرشبهسر

رسیدهاست،واینروزهادیگرارزشيندارد.عدالتاقتصادسیاسي،ازهمانقماشقوانینيکهبرايحاکمیتبرجامعهوضعميکند،تنهایکطرف

قضیه،یعنيجانبسرمایهدارراميگیرد.پس،بگذاریدکهآنشعارقدیميرابرايهمیشهدفنکرده،وبااینشعارنوینجایگزینسازیم:

مالکیت ابزار تولید - یعني مواد خام، کارخانه ها وماشین آالت - از آن طبقه ي کارگر است.
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نظام مزدبري1
فردریش انگلس

درمقالهيپیشینشعارسنتي»مدروزانهيمنصفانهدرازايیکروزکارمنصفانه«رابررسيکردهوبهایننتیجهرسیدیمکهدرشرایطاجتماعي

موجودکارمزددربهترینوجهشناعادالنهترینشکلتقسیمدسترنجکارگراناست،بهاینمعنيکهبزرگترینبخشآنبهجیبسرمایهدارریخته

ميشودودراینمیانکارگرتنهابایدبهآناندازهايبسندهکندکهبتواندباآنخودرابرايکارکردنآمادهنگهداشتهونسلاشراتکثیرکند.

اینیکيازقوانیناقتصادسیاسي،ویابهعبارتدیگریکيازقوانینسازماناقتصاديفعليجامعهاستکهازمجموعهيقوانینعرفيوموضوعهي

یعنيدریکسويآن باشد- بهدوطبقهيمتخاصمتقسیمشده نفوذتراست.ماداميکهجامعه با انصاف2، بهعالوهيدیوانعالي انگلستان

سرمایهدارانقرارگرفتهباشندکهتماميابزارتولید،شاملزمین،موادخاموماشینآالترابهانحصارخوددرآوردهاند،ودرسويدیگرکارگرانو

زحمتکشانکهازمالکیتبرهرگونهابزارتولیدمحرومگشتهوصاحبچیزيبهجزنیرويکارخویشنميباشند-ماداميکهایننوعازسازماندهي

اجتماعيوجودداشتهباشد،قانونکارمزدينیزباقوتتماموجودخواهدداشت،وهرروززنجیرهايوابستگيکارگرانبهحاصلکارشانرا،که

درانحصارسرمایهداراناست،محکمترخواهدساخت.

نزدیکبهشصتسالاستکهاتحادیههايکارگريدراینکشورعلیهاینقانونبهاصطالحمبارزهميکنند.اما،حاصلاینمبارزهتابهاکنون

چهبودهاست؟آیاایناتحادیههاتوانستهاندطبقهيکارگرراازدستبنديکهسرمایه-سرمایهايکهخودحاصلدسترنجکارگرانميباشد-بر

دستهاياشنهادهاسترهاسازد؟آیااینمبارزهتاکنونموفقشدهاستکهحتيیکبخشازطبقهيکارگررابهسطحيفراترازوضعیت

مزدبري-بردگيارتقادهد،آنچنانکهمالکابزارتولید،موادخام،دستافزاروماشینآالتموردنیازحرفهيخودشود،تاازاینطریقبتواند

مالکآنچهتولیدميکندباشد؟پرواضحاستکهنهتنهااتحادیههايکارگريتاکنونچنینکارينکردهاند،بلکههرگزتالشيرانیزدراینراستا

بهخرجندادهاند.

The Wages System -1 لیبراستاندارد،شمارهی21مه1881
Court of Chancery -2 ازدادگاههايبرتربریتانیابودکهپسازرفرمقضایيدر1873بهبخشيازدادگاهعاليبریتانیاتبدیلشد.
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البتهمابهخودایناجازهرانميدهیمکهبگوییمکهاتحادیههاي

بيمصرف امري چنین انجام در کوتاهيشان خاطر به کارگري

شدهاند.برعکس،بهباورماچهدرانگلستانوچهدردیگرکشورهاي

صنعتياتحادیههايصنفينیازطبقهيکارگردرمبارزهاشعلیه

اساس بر کشوري هر در کارمزد متوسط نرخ است. سرمایه

استانداردهايزندگيدرآنکشورتعیینميشودکهعبارتنیازهاي

باشد. بسنده زحمتکشان نسل تداوم براي که است اساسياي

مختلف بخشهاي در کارگران براي زندگي استانداردهاي

ميتواندکاماًلمتفاوتباشد.مهمترینهنراتحادیههايصنفي،

پایین و نرخدستمزدها نگهداشتن باال براي مبارزه درمسیر

آوردنساعاتکار،گرایششانبهحفظوباالبردناستانداردهاي

زندگياست.

نیروي که یافت لندن شرق در ميتوان را بسیاري حرفههاي

کارشازنظرمهارتچندانباالترازکارآجرکارهانبودهوازنظر

سختيکارنیزکارشانچندانسختترنیست،امادرآمدشانبه

نصفدرآمداینهانیزنميرسد.چرا؟پاسخسادهاست،زیرایک

تشکیالتنیرومندبرايیکگروهاینامکانرافراهمميسازدتا

استانداردزندگيبهعنوانمعیاريکهکارمزدهاباآنسنجیده

ميشودباالنگهداشتهشود،درحاليکهگروهدیگربدونسازماندهيوتوانالزم،نهتنهابایدبهشرایطاجتنابناپذیريگردننهدبلکههمچنین

بایدکهتسلیمدستاندازيهايخودسرانهيکارفرماياشنیزباشد.بهاینترتیباستانداردهايزندگياینگروهرفته-رفتهپایینآمده،ودراین

پروسهاستکهاینهایادميگیرندکهچگونهبادستمزدهايکموکمترمداراکنند،ودراینرهگذردستمزدهايشانبهطورطبیعيبهآن

سطحيکاهشميیابدکهخودپذیرفتهاندکهبرايشانبسندهاست.

پسقانونمزدبري،قانونينیستکهخطومرزتغییرناپذیريراترسیمنمودهوبهکلعبورناپذیرباشد.درهرزمانمعیني)البتهبهجزدورهي

رکود(وبرايهرصنفيمحدودهايازآزاديعملوجودداردکهدرچارچوبآننرخکارمزدهادرنتیجهيمبارزهمیاندوطرفدرگیرميتواند

تعدیلشود.دستمزدهادرهرموردمعموالًبهدنبالچانهزدنمیاندوطرفمعینميگردد.اماواقعیتایناستکهدراینچانهزنيآنطرفي

کهازامکاناتبهتريبرايیکمقاومتدرازمدتبرخورداراست،طبعاًشانسبیشترينیزبرايکسببیشازآنچهقراراستبهاوبرسدخواهد

داشت.اگرکارگريبخواهدبهطورانفراديواردچنینچانهزنيباسرمایهدارشودبهسادگيمغلوبشدهوبایدکهبهاختیارتسلیمشود.برعکس،

تنهاوتنهادرصورتيميتوانهمانچندرقازيراکهبرطبقاساسنامهياقتصاديجامعهيامروز»یکروزمزدعادالنهدرازايیکروزکارعادالنه«

نامیدهميشودبهدستآوردکهکارگرانیکصنفسازمانقدرتمنديراتشکیلداده،باجمعآورياعانهدرمیانخویشصندوقيراایجادکنند

کهدرصورتلزومبتوانندبهمددآنکارفرمارابهمصافبطلبند،وبتوانندباکارفرماازدرقدرتواردشوند.

قانونمزدبريبامبارزهياتحادیههايکارگريواژگوننميشود،بلکهبرعکستحکیمميگردد.موضوعایناستکهبدوناینمبارزهطبقهيکارگر

حتيبههمانچیزيکهبرطبققوانینخودهمیننظاممزدبريمستحقاشاستنیزنميرسد.تنهادرسایهيترسازاتحادیههایکارگریاست

کهمیتوانسرمایهداررامجبورساختکهدستازبخشيازارزشنیرويکارکارگربردارد.براياثباتاینمدعاکافياستکهبهکارمزدپرداختي

بهکارگرانمتشکلدراتحادیههايبزرگنظريبیاندازیم،وآنراباکارمزدپرداختيبهاصنافکوچکبيشماريکهدرشرقلندن،دردریاچهي

ساکنيازبدبختيمشغولبهکارندمقایسهکنیم.

بنابراین،اتحادیههايکارگريبهنظاممزدبريحملهنميکنند.اما،آنچهباعثخرابيوضعیتاقتصاديطبقهيکارگرميشودباالیاپایینبودن
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ازايکارشتماميمحصولکارشرادریافت اینواقعیتنهفتهاستکهطبقهيکارگربه اقتصادکارگراندر دستمزدهانیست؛خرابيوضع

نميکند،بلکهبایدصرفاًبهبخشيازمحصولکارشکهکارمزدنامیدهميشودبسندهکند.سرمایهدارتمامآنمحصولرابهاینعلتکهصاحب

ابزارتولیداستبهجیبميزند)وازهمانمحلاستکهبهکارگرمزدميپردازد(.بنابراینراهنجاتواقعيبرايطبقهيکارگروجودنداردمگر

آنکهمالکتماميابزارکار-یعنيزمین،موادخام،ماشینابزاروغیره-گشتهوبدینترتیببتواندمالککلمحصولکارشنیزباشد.
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من کاپیتالیسم هستم!
فیلیز کیرکاگاچ

داوود مهدلو

منکاپیتالیسمهستمودخترانتانرابا»باربی«بزرگکردم،اگرازشماپولبرایجراّحیزیباییطلبمیکنندجایتعّجبندارد.

منکاپیتالیسمهستموبهجهتمنافعامصنعتُمدرابرایشماایجادکردم!نتیجه؟هفتادوهشتدرصدازدخترانهفدهسالهازظاهرخود

خوشنودنیستند.

منکاپیتالیسمهستموکافیاستزنیباپانزدهدقیقهورقزدِنیکژورنال،پنجاهدرصدبهناخشنودیاشنسبتبهبدنشافزودهشود.

انسانهابهجایاینکهدرمحلکارخودمشغولباشند،وقتیبهجمعتظاهراِتاعتراضآمیزمیپیوندندمنرابه منکاپیتالیسمهستمو

جنونمیکشانند.دردنیاییکههرلحظهبههرجومرجِآنافزودهمیشوداینمعترضیِنسرسختدیگرچهمیگویند؟آیامحصوالِتجدیِدشرکت"اَپل" 

رانپسندیدید؟

منکاپیتالیسمهستمواینکهانسانهاییکجامعهروزانهباپنجونیمساعتتماشایتلویزیوناصالِتخودراازدستمیدهندمنرابههیچ

عنواننگراننمیکند.

منکاپیتالیسمهستموبهدلیِلوجوِدمندرگیریهاوجنگوجدلهایناشیازارثومیراثدرمیاِنافراِدفامیلبهوجودمیآید.رفتارو

منشتانراآنگونهبهلجنکشیدهامکهبههنگاِماحتضاِرپدرتانتنهاچیزیکهدرفکرتانجوالنمیدهدایناستکهمیراثبهچهنسبتیبین

برادرانوخواهرانتانتقسیمخواهدشد.همهتانیکمشتدروغگوهستیدزیرامرتّباًبهخودتانمیگوییداگرآنچهراکهمیخواهیدبهدست

آوریدخوشحالخواهیدشد.درحالیکههرسالهبیستمیلیونکودکدرجهانازگرسنگیجاِنخودراازدستمیدهندشمابرایآبکردن

چربیهایناشیازپرخوریتانبررویدستگاههای»تِردمیل«عرقمیریزید.

منکاپیتالیسمهستموبهسبِبوجوِدمندردنیاششصدمیلیونانساِنچاِقناشیازپرخوریویکمیلیاردوچهارصدمیلیونگرسنهوجوددارد.
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منکاپیتالیسمهستمویککشاورزِصاحِبمرزعهیقهوهبرایخریِدیکفنجانقهوهی»استارباکس«میبایستدرآمِدسهروزشراصرفکند.

منکاپیتالیسمهستموهرسالهسهونیممیلیونانساِنغربیبرایتنوعدرسکسبادختراِنکمسنوسالبهکشورهایخاورِدورسفرمیکنند.

منکاپیتالیسمهستمو»اقتصاِدبازاِرآزاد«بزرگتریندروِغجهاناست.

منکاپیتالیسمهستموبیستوچهاردرصدآمریکاییهامیگوینداگرباردکردنخانوادهمانمیلیاردرمیشدیمقطعاًاینکاررامیکردیم.

منکاپیتالیسمهستمورویسخنمباشمازنهااست!لطفاًبدوندرنظرگرفتناینکهتبدیلبهیککاالشدهایدبهفروشگاه"ویکتوریازسیکرت«

بشتابید.اینفروشگاهبهزودیدرترکیههمدایرخواهدشد.اطمینانمیدهمباپرداختهشتاددالربراییکزیرپوشنازکخیلیخوشحال

خواهیدشد.

منکاپیتالیسمهستموازشنیدناینکهیکنوجوانپانزدهسالهبرایخریدیکدستگاه"آیپاد" کلیهیخودرافروختازخوشحالیدرپوسِت

خودنمیگنجم.

منکاپیتالیسمهستمو»َمدونا«فقطدرلندنصاحبهشتفقرهخانهمیباشدکهمیتوانششصدبیخانمانرادرآنهااسکانداد.

منکاپیتالیسمهستمویکنوجوانتایلندیایکهدرکارخانهی»دیزنی«کارمیکندبرایورودبه»دیزنیلند«بایدپنجاهوپنجروزکارکند.قاّرهی

آفریقابهرغمداشتننوددرصدازمعادنطالفقطچهارنفرمیلیاردردارد.

منکاپیتالیسمهستموازمعادنآفریقاساالنهمبلغهشتونیممیلیارددالرالماساستخراجمیشودکهاینمبلغبراینجاتاینقاّرهازفقرو

گرسنگیکافیاست.پردرآمدترینورزشکاردنیا– بازیکِنُگلف– »تایگروودز«ساالنههفتادوهشتمیلیوندالردرآمدداردیعنیدرهرثانیهیکصد

وچهلوهشتدالر.

منکاپیتالیسمهستمومیدانمکهشماعاشقالماسهستید؛درهندوستانیکمیلیوننفربادستمزِدروزییکدالروبیستِسنتمشغول

تولیداینالماسهاهستند.مردمدنیارامتقاعدکردمکهزنهایبلوند-زیباهستندازاینرودرقاّرهیآسیاسیصدهزارزنبهطوریکنواختاز

صابونهاوپودرهایسفیدکنندهاستفادهمیکنند.

منکاپیتالیسمهستموشصتوچهارتنازستارههای»هالیوود«کهشماازآنهاتقلیدمیکنیدمعتادبهکوکائینهستند.
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منکاپیتالیسمهستمودرحالیکههرسالهبیستمیلیونکودکدردنیاازگرسنگیتلفمیشوندشماازاینکهیک"تیِشرت" رادوباردرهفته

بپوشیداحساسشرممیکنید.هیچکسازوجودهفتمیلیونبیخانماندرایاالتمّتحدهآگاهنیستچونآمریکائیهاییراکهدرتلویزیون

میبینیدهمهدرخانههایدارایاستخرزندگیمیکنند.

منکاپیتالیسمهستموبازموفقشدم!تمامزنهاراباوجوداینکهکمدهاشانپرازلباساستمتقاعدکردمکهبرایپوشیدنهیچچیزیندارند.پنجاه

درصدازمردمدنیاصاحبیکدرصدازثروتجهانهستند.یکدرصدازمردمدنیاصاحبپنجاهدرصدازثروتجهانمیباشند.

منکاپیتالیسمهستموبانکداراندوستانصمیمیمنهستند.هشتادوپنجدرصدازمردمآمریکامعتقدهستنددرصورِتبهبوِدوضعیتمالی،حکومت

فاشیستراانتخابخواهندکرد.ایناستقدرِتسرمایه!بسیارتعّجبآوراستدولتیکهشماراازآزادیمحروممیکند،افکارتانراسانسورمیکند

ودرنهایتباسالحهایپلیسشمارابههالکتمیرساندراشمابادستانخودرویکارمیآورید.

جایبسیشگفتیاستهزینهیرویکارآمدِندولتیکهشماراموردضربوشتمقراردادهوبهزندانمیافکندراباپرداختمالیاتهایخود

تأمینمیکنید.

چقدرمضحکمینمایددرحالیکهدلتانبرای»اِیمیواینهاوس«بهدلیلاعتیادشمیسوزدخودنیزدرگیراعتیادهستید؛ایبیچارگاِنمعتاد

بهزندگیمصرفی!

روزانهیکهفتممردمجهانیعنیهشتصدمیلیوننفرباشکمگرسنهبهرختخوابمیروند.یکپنجممردمدنیابادرآمدروزانهکمترازیکدالر

روزگارشانراسپریمیکنند.

منکاپیتالیسمهستموشماازکدامخداسخنبهمیانمیآورید؟بهخودبیایید!یگانهخداییراکهمیپرستیدمنهستم.
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نمایشنامه

مضحکه ي حکیم باشي

حمیدرضا زندی ازاد
آدم هاي نمایش:

1-حکیمباشي

2-منشي

3-بیمار1

4-بیمار2

5-بیمار3

6-گزمه

7-گزمه
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]صحنه خالیست. در یك طرف صحنه تابلوي حکیم باشي به چشم مي خورد که مضمون زیر را نوشته است. حکیم علي متخصص بیماریهاي 

پوست و مو، ختنه، کلیه و جزئیه و غیره...[

حکیم:بهدوصدباربگفتمکهمپیچنسخهيبيجاومکنعلمطبابتکهتراتجربهاينیستدراینراهکهدهيدارويمرگوبکشيپیروجوانو

زنومردوبچههارا،توکهنشناسيدوارا،تونیابيکهبالرا،توچهدانيچهبودفرقمیانتبولرزوغشوضعفآدمارا،بشنفتيحرفمارا؟

منشی: بشنفتمحرفهايخوبشمارا،ندهمبياذنوبيجادوارا

حکیم:آفرینبرتوپسرجان،کهتوداريعقلبيجان،روبجوشانآمپولوقیچيوکاردوچسبوپنسوباندوگازرا

منشی:کیه،کیه؟]صداي در[

حکیم:کیه،کیه؟

منشی:کیه،کیه؟

حکیم:روببینکیستکهدرپشتدراست/نکندبیماروبيحالزارومعذباست.

منشی:هان؟

حکیم:هانویاطاقان،دردبيامان،مرگبينشان،برواينادان

منشی:آهانوآهان،آهانوآهان،آهانوآهان،آهانوآهان

کیهکیهدرميزنهدرحکیمخونه/زودتربایدجواببده،اگهنیستدیوونه

بیمار 1: حکیمتشریفدارن؟

حکیم:آخجان،بیماراومده،بفرمائید.

بیمار 1: حکیمجونم

حکیم: بله

بیمار 1:حکیمجونم

حکیم:بله

بیمار 1: حکیمجونم

حکیم:چيمیگي؟

بیمار 1:حکیمجونم

حکیم:چيمیگي

بیمار 1 و حکیم:وايوايواي،وايوايواي

حکیم:ايبیمارقرتي،چقدرباباپرتي،بیاداخلببینم،نسخهبراتبپیچم،وايوايواي

بیمار 1:]داخل شده[وايوايواي

حکیمباشيجونم،بکنتودرمونم،ازدرددارمميمیرم،ُمردمازدردبگیرم

آخآخآخ

حکیم:وايوايواي

بیمار 1:آخاگربارگرانبودیمورفتیم/اگرنامهربانبودیمورفتیم

حکیم:چيشدهبرايخودتمرثیهميخوني؟

بیمار 1:آخهمنکسيروندارمتابعدازمردنمواسهاممرثیهبخونه،پسبذارخودمقبلازمردنمواسهخودممرثیهبخونم.

حکیم:مگهحتمداريکهميمیري؟

بیمار 1: حتمکهنهولياطمیناندارمباطبابتتوزندهنميمونم.
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حکیم:پساگهاینطوريمطمئنيحتماًميمیري.

بیمار 1:ميمیرم؟آخاگربارگرانبودیمورفتیم/اگرنامهربانبودیمورفتیم

قربوناونجوونيخودمبرمالهي،قربونقدوبااليقناثمبرم،آخکهآرنولدکیلوچند،آرنولدواسهامجوجهاس،وقتيبمیرموبرماوندنیا،یاد

ایندنیاميافتموباخودمميگم،مریضبودمنفهمیدم،ازجونمسیرشدهبودم،پیشطبیبرفتم،منومعاینهکردبهمداروداد.داروروخوردم

دیگهازجابلندنشدم.

حکیم:چيشده؟منومچلمیکنی؟

بیمار 1: مچلچیه؟دارمپیشگیريقبلازدرمانميکنم.

حکیم: بجاياینچرتوپرتهابگوببینمدردتچیه؟

بیمار 1:آيحکیمدستمن،آيحکیمپايمن/هيتیرميکشه

درددستوپاهامدرداینگردنم/منوميکشه

هيدردميکنه،هيتیرميکشه

درداینکمرممنوميکشه/حکیمقربونتمایندردآتیشه

حکیم:]به منشي اشاره مي کند که آمپول را بیاورد[

آمپولتميزنم،داروبهتميدهم/عملتميکنمتاکهخوبشوي

]در میان دیالوگ هاي حکیم، منشي آمپول بسیار بزرگي را مي آورد و حکیم آمپول را به بیمار مي زند اما بجاي بیمار منشي فریاد مي زند، 

بیمار پس از تزریق آمپول از جا برخاسته لنگان لنگان حرکت مي کند.[

بیمار 1:نهدیگهاینواسهماپانميشه/نهدیگهاینپابامنیارنميشه

]مي خواهد خارج شود که منشي با همان اسلحه جلوي بیمار را مي گیرد و تهدیدش مي کند که برگردد[

منشی: داريمیريبهکجا،پولندادهتوبهما/پولتزریقتوویزیتپسچيشدبیمارما

)رفتيکهرفتي2(

حکیم:کجامیريآيیارو،ميخوامبنویسمدارو/داروخورديخوبميشي،ميزنيپشتکوارو

)حقویزیتم2(

بیمار 1:دارو؟داروشچیه؟

حکیم: دودسیاهناودون،اشکسیاهمیمون/چهارتامیخصندوق،چهارتاحبفندوق

ميریزيتويهاون،همميزنيتاپودرشن/بریزتوآببجوشان،بعدبریزتواستکان

)بخوربخوردواته،نخورياینجاجاته2(

بیمار 1: باشهباشهآيحکیم/داروهاروميخوریم

منشی: آهايآهيآيعمو/زودبدهپولدارو

خیالنکنکهمفته/نکنماروآشفته

]بیمار کیسه اي را خارج کرده و سکه ها را در کف دست منشي و حکیم مي ریزد[

بیمار 1:بیااینپولتزریقاینمبابتویزیت

اینمبابتدارو،اینمحقشاگردیت

]بیمار اولي خارج مي شود. حکیم و منشي در حال شمردن پولهاي مي باشند که در زده مي شود[

حکیم: بفرمایید،داخلشوید،هيبیخوديدرنزنید

بیمار 2: ]وارد مي شود[آيحکیمقربونتم،حیرونتم،آتیشسرقلیونتم،صدقهبالگردونتم،کاشيتونایونتم،منخاکرويناودونتم

حکیمجونایندندونمن/بردهصبروقرارازمن
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درددندونمنوکشته/هیچينخوردموگشنه

]حکیم وسیله ي معاینه را که از یك ماهي تابه تشکیل شده و روي دسته آن یك المپ نصب است روي سر مي گذارد[

حکیم:بیابنشینايآقاجان/مشوبيخوداینقدرناالن

تاببینموضعدندان/ميتوانيبخورينان؟

بیمار 2:نه

حکیم:نه؟چرا؟

بیمار 2:دندونمدررفته.

حکیم: دررفته؟

بیمار 2:خبآره

منشی:ميگمدندونشوبرقبزاریم؟

حکیم:توکيميخوايیادبگیري؟برْقرومعدهميزارن،وقتيبیماررودلميکنهبرقرورويمعدشميزارن.

منشی: حاالبایدچیکارکنیم؟ميگمبیادندونشوگچبگیریم.

حکیم:وقتيدندونروگچميگیرنکهشکستهباشه.

بیمار 2: پسراهدرمونچیه؟

حکیم: بایدیهلنزآبيرودندوناتبذاریمتاگوشِتخوببشنوه.

بیمار 2:چي؟لنز؟بهحقحرفهاينشنیدهوچیزهايندیده.

حکیم:آمپولبیارپسرجان]به منشي[

بیمار:آمپول؟

منازآمپولميترسم/آمپولببینمميلرزم

منشی:]با آمپول وارد مي شود[

آمپولاومدبهمیدون/زودمریضوبخوابون

]کشمکش بین حکیم و منشي و بیمار براي زدن آمپول ایجاد مي شود که در نتیجه آمپول اشتباهًا به حکیم زده مي شود[

حکیم:آخ...منشيباشي،آدمناشي،تويقبرجاشي،بيباباشي،توسرتکاشي،واي،واي،واي،واي،چراهمچینهمچینهمچینميشمودارم

ميافتم،چراقیلي،قیليویلي،قیليویليميشمودارمميافتم. ]حکیم مي افتد[

بیمار 2: یعنيهمینبالميخوادسرمنبیاید؟خدایاشکرتکهنجاتمدادي.

حکیم باشی::]سر خود را بلند مي کند[منُمردم.

منشی:]با گریه[ حکیم،حکیم،حکیم

بیمار 2: تومرديماتکیم.

منشی:حاالمنبيتوچکارکنم؟

بیمار 2:خدابیامرزتت.

]حکیم برخاسته و مي نشیند و گریه مي کند[

منشی: مردهکهگریهنميکنه.

حکیم: چرا؟

بیمار 2: مردهگریهکنهشگوننداره.

حکیم:]از جا بلند مي شود[پسنميمیرممگهمرضدارمبمیرم.
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بیمار 2:اِ...اِ...اِراستيمندندونمدردميکرد،واسههمیناومدهبودممطب.

منشی:خوبهیادتافتادوگرنهآبوروغنقاطيميکردي.

بیمار 2: دندونمدردميکنه،منوحیرونميکنه/خردوداغونميکنه/حکیممحله

فکردرمونيبکن،تومنوراحتبکن/توحکیمحاذقيدرددارمتاکله

حکیم:ميکشماوندندونو/ميبرمدردتونو

شادوخوشحالميکنم/ازدردآزادميکنم

منشی:بیارمآمپولو؟/ِسرکنمدندونو؟

حکیم: بیارببینمچيميشه/ دندونتختهیانیشه

]منشي آمپول را مي آورد، حکیم آمپول را به دهان بیمار فرو مي کند و دندان او را مي کشد اما کلیه دندان هاي بیمار یك جا از دهانش خارج 

مي شود بیمار وحشت زده فرار مي کند[

حکیم:]که هنوز متوجه جریان نیست[کشیدم،کشیدم،]دندان ها را مي بیند[هان؟همشوکشیدم؟

منشی:اِ...حکیمپولندادکه

حکیم:باالخرهمجبورميشهواسهگذاشتندندونمصنوعيدوبارهبیادسراغمون،اونوقتدوالپهناباهاشحسابميکنم.

]بیمار سوم در مي زند[

بیمار 3: حکیمهستندتومطب؟ ]عطسه مي زند[

منشی: ]به حکیم[ حکیمیهبیماردیگه

حکیم:تعجبميکنم،ایناچطورجرئتميکننبازمبیانسراغمن؟

]بیمار وارد مي شود یك دفترچه بزرگ در دست دارد که دفترچه بیمه اش است[

بیمار 3: روزتبهخیرحکیمجان]عطسه[

حکیم:وقتتبخیربیمارجان/چراتوهستيبيجان

بیمار 3: ح...ح...ح...ح]عطسه[حکیمجانحالندارم،تبدارمولرزدارم،تابهاینجاقرضدارم،شبخوابیدمتوایوونسرماخوردمفراوون،گلوم

شدهعفوني،خودتبایدبدوني

سینهامخیليخرابه،اَموننمیدهسرفه،دردباتنمعجینه،اینمدفترچهبیمه

حکیم:بیمه؟نهقسطينهبیمه،سادهنیستمحالیمه،پولنميدهکهبیمه

بیمار 3:پسچيکنمحکیمجان/چطوربشممندرمان

منشی: سرکیسهروشلميکني/جرینگجرینگسکههاروولميکني

حکیم:حکیمبازارآزادم/وقتواسهبیمهندارم

بیمار 3: حداقلجونعمو/تودفترچهبنویسدارو

حکیم:حاالیهکارشميکنم/همکاريباتوميکنم

]به منشي[گوشيبیار

منشی:اینگوشي ]حکیم با گوشي بیمار رو معاینه مي کند[

حکیم:]سینه بیمار باال و پایین مي رود[ اینسینهاسیاآسانسور/اینقلبهیاتراکتور

اوضاتخیليوخیمه،جونرسیدهبهنیمه،فکرنکنمبموني،خیليزاروناجوني

بیمار 3:پسبفرمامنُمردموخودمخبرندارم.

حکیم: دهنتوبازکنبگواَ...
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بیمار 3:اَ...

حکیم:اَ...

َ بیمار 3:اَ...اَ...اَ...ا

حکیم:وايوايواي،کلیههاتخرابه،داروبراشجوابه،نبضتکهتويخوابه،فشارتبيحسابه

بیمار 3:تکلیفچیهحکیمباشي؟

]در همین حال سه نفر وارد صحنه مي شوند که بیمار دومي و دو نفر گزمه مي باشند[

بیمار 2:اینحکیمهیاقصاب؟

بیمارها و گزمه ها:البتهقصابقصاب

بیمار 1:اینحکیمهیاسالخ؟

بیمارها و گزمه ها: البتهسالخسالخ

گزمه 1: حکیمباشيخستهنباشي

گزمه 2: همینحاالبایدپاشي

حکیم:چراپاشم،واسيچيپاشم؟

گزمه 1: شاکيدارينهیکينهدوتا

گزمه 2: هزاروبیستودوتا

حکیم: پستکلیفحکیمخونه؟

گزمه 1: قفلوالکومهرميمونه

گزمه 2: بریمبریمکهخیطه،شاکياولیته،حکیمباشيحالیته؟

حکیمفرمالیته،ترشيخوبهیالیته؟

]همه در حال خارج شدن[البتهلیتهلیته

گزمه 1: زندانحکماولیته

گزمه 2: بریمبریمکهخیطه

]همگي در حال خروج مي باشند منشي مي خواهد بگریزد که گزمه ها او را هم با خود همراه مي کند و همه خارج مي شوند[
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کسی را می شناسم که عاشق سیستم عامل اش شده ...!

فلسفه به روایت سینما
امیر خوش سرور

کارگردان: اسپایك جونز

فیلم نامه: اسپایك جونز

بازیگران: یواکین فونیکس، امی آدامز، اسکالت جوهانسون، رونی مارا، مت لتچور  و ...

126 دقیقه، محصول آمریکا، سال 2013

جوایز: برنده اسکار؛ بهترین فیلمنامه اصلی

نامزد اسکار: بهترینفیلم،بهترینفیلمنامه،بهترینموسیقیمتن،بهترینطراحیصحنه

خالصه داستان: داستانفیلمدرآیندهاینامعلوماتفاقمیافتد.آیندهایکهرگههاییازآندرعصرحاضرقابلرویتاست.تئودور)یواکینفونیکس(

مردتنهاییاستکهدرزندگیخانوادگیاششکستخوردهاستودرحالمتارکهباهمسرش)رونیمارا(است.شغلاونوشتننامههایعاشقانه

اززبانمردمبراییکدیگراست.اودرشغلاشبسیارموفقاست!روابطاجتماعیتئودوربسیارمحدوداستومادرفیلمروابطاورابادوتن

ازدوستاناش،امی)امیآدامز(وچارلز)متلتچور(مشاهدهمیکنیم.یکروزتوجهتئودوربهآگهیتبلیغاتییکسیستمعاملهوشمندجلب

میشود.اوسیستمعاملرامیخرد.اینسیستمعاملتواناییهایخاصیداردازجملهامکانصحبتکردنباکاربر.تئودورطیصحبتکردنبا

سیستمعاملکهنامسامانتا)باصداپیشگیاسکالتجوهانسون(رابرایخودانتخابمیکندبهمروردلبستهاشمیشودو...

کسانیکهباکتاب»انسانتکساحتی«ونظریاتنویسندهاش»هربرتمارکوزه«آشناییدارندبهخوبیدرمییابندکهفیلمherبرطبقسبکو

سیاقایننظرگاهفلسفیاز»تکنولوژی«بهمثابهیامرواقع،آشناییزداییکردهاست.بهباورراقماینسطوراینمهماصلواساسطرحکلی
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فیلمنامهرابهخوداختصاصدادهاست.بههمیندلیلنیرنامفیلمherاستونهhim!داستان

فیلمروایتتنهایییکمردنیستبلکهروایتحضورتاموتمامتکنولوژیدرزندگییکمرِد

تنهااست.درواقعایناتفاقعنصراصلیداستانفیلمراتشکیلمیدهد.فرضماازبهکاربردن

تکنولوژیارتقایسطحزندگیاست.ُخب.آیابهاینامکاندستیافتهایم؟پاسخبدونتردیدمثبت

است.امانکتهیمهمفراترازخوشبینیهایمرسومحرکتتکنولوژیدرمسیریاستکهنهتنها

قائمبالذاتنیستبلکهقائمبهکاربرهمنیست.تکنولوژیدرایننگاهقائمبهکارفرما)=سرمایهدار(

است.اسپایکجونزبامهارتخیرهکنندهایاینمفهومرادرقالبتصویربیانمیکند.

بهدیالوگهایذیلتوجهکنید:

]سکانس: پس از شکست در سکِس با واسطه، سامانتا هم چون انسان ها در میان صحبت هایشان 

آه می کشد.[

تئودور:برایچیاینکاررومیکنی؟

سامانتا: چهکاری؟

تئودور: هیچی،همینکههیموقعحرفزدناینجوریمیکنیوبهنظرعجیبمیآد.االندوبارهتکرارشکردی.

سامانتا: واقعا؟معذرتمیخوام.نمیدونم.فکرکنماینفقطیهتقلیدازحرکاتتوئه.

تئودور: ُخب،آخهتوکهبهاکسیژنیچیزینیازینداری.

سامانتا: نه،فکرکنمفقطداشتمسعیمیکردممثلبقیهآدماارتباطبرقرارکنمچونآدمااینجوریارتباطبرقرارمیکنن.

تئودور:اوناانسانن،بهاکسیژننیازدارنتوکهانساننیستی.

سامانتا: مشکلتچیه؟

تئودور:منفقطحقیقتروگفتم.

سامانتا:توفکرمیکنیخودمنمیدونمکهانساننیستم؟معلومهستچیکارمیکنی؟

تئودور: منمیگمالزمنیستکهتظاهرکنیم.توچیزیهستیکهواقعاًنیستی.

سامانتا:بروگمشو!منکهتظاهرنمیکنم.

تئودور:ُخب.گاهیاوقاتحسمیکنمکهداریمتظاهرمیکنیم.

سامانتا: چیازمنمیخوای؟میخوایبراتچیکارکنم؟آدمروگیجمیکنی.واسهچیاینکارروبامنمیکنی؟

تئودور:نمیدونم...من...

سامانتا: چیه؟

تئودور:شایددرحالحاضربهترباشهتواینرابطهنباشیم.

سامانتا: یعنیچی؟اینرودیگهازکجاتدرآوردی؟اصاًلنمیفهممچراداریاینکاررومیکنی؟نمیفهمماینچه...

تئودور:سامانتا،ببین...سامانتا،اونجایی؟سامانتا!

سامانتا: االنکسیکههستمرودوستندارم.بهیککمزمانبرایفکرکردننیازدارم.

ازمنظرنگاهفلسفی»هربرتمارکوزه«،گرفتاریانسانمدرنتوسعهتکنولوژینیست،بلکهشیوهبهرهگیریازآناست.بهبیانگسترهتر،آسیب

واردهبهانسانمدرنناشیازبهرهگیریتوأمانازانسانوطبیعتبهسودتوسعهوتکاملتکنولوژیاستکهمآالبهسودافزایشتولیدبازدارنده

یاتحمیلمصرفاجباریوبهزیانآزادیوخودمختاریانساننیزمیباشد.»هربرتمارکوزه«رابطهیمنطقینیرویتعقلرابانیازهایحسی

وغریزی،تنهادرجامعهایآزادکهنفوذوسیطرهیتکنولوژی،ارادهواختیارراازانسانهاسلبنکردهباشدممکنومیسرمیداند.انسان

تکساحتیموجودیاستکهدرفضایآزادپرورشنیافتهو
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»کارل است. ساخته گرفتارش ماهوی، تناقض یک در او، بهزیستی تدارک و نیازها تأمین بهانهی به سرکوبکننده و بازدارنده جامعهای

این،حلقههایزنجیرنظامتولید بر مارکس«نظامطبقاتیرانشانهایازنبودنآزادیدرجامعهیبشریمیپندارد،هربرتمارکوزهعالوه

ازاین ارادهانسانسنگینیمیکندُمخلآزادیاومیداند.نظامتکنولوژی،آزادیراضرورتحیاتبشرتلقینمیکند؛ بازدارندهراکهبرپای

قرار،محوراصلیتفکرمارکوزهراجامعهیگسترشیافتهیصنعتیتشکیلمیدهد.بیشکازدیدگاهمارکوزه،تکنیکیکواقعیتتاریخیاست،

واقعیتیکهوضعویژهایدرطبیعتپدیدآوردهوزندگیبشررادگرگونساختهاست.مارکوزهتوسعهوتکاملاعجابآمیزتکنولوژیراناشی

بابتاست این از انسانهااستو نیازمندیهایراستینبشرنمیداند،هدفتکنولوژیامروزاستثماروبردگی ازعالقهبهتأمینهرچهبیشتر

کهپیوستهبرکمّیتنیازمندیهایدروغینفردمیافزایدتابهبهانهیتأمینآنها،آزادیراستیناورانابودسازد.دراینباورتکنولوژی،اسیر

سرمایهداریوبازیسودوزیانآناستولذاامکانتحققآزادی)ازجبربهاختیار(راسلبمیکند.

شایدبتوانگفتازآغازتاریخبشر،همیشهآزادیاندیشهوآزادیبیان،معروضفشارهایبازدارندهیجامعهبودهوهرگزتوانگرانوزورمندان

ضرورتآزادیراباورنداشتهاند!مارکوزهدرپاسخیکهبهپرسشهایگروهیازحاضراندرکنفرانس»دیدارجهانی«میدهد،پاراازاینحدنیز

فراترمینهدووجودآزادیرادرسراسرتاریخزندگیبشرانکارمیکند.مارکوزهدرابرازاینعقیدهفراترازمارکسمیررود.فرارویکهدراندیشه

انتقادِی»مکتبفرانکفورت«نسبتبهمارکسیسمارتدوکسقابلمشاهدهاست.ازاینمنظروضعتاریخیانسانباآزادیاوهرگزسازگارینداشته

وتاریختمدنحاویسرگذشتپیکارطبقاتمحرومبهخاطرنیلبهآزادیاست.

»انسانتکساحتی«،جامعهپیشرفتهصنعتیغربراموردتجزیهوتحلیلقرارمیدهد؛جامعهایکهوسایلفنیتولیدوتوزیعوماشینهای

خودکاردرآنصرفاًمجموعههاییازابزارهایتولیدنیستند،بلکهبادخالتدرهمهیشئونسیاسیواجتماعیزندگیافراد،آنهارااسیروبرده

خودساختهاند.شکلسرکوبیبازدارندهدرجامعهماباآنچهدرمراحلپیشازتوسعهصنعتیوجودداشتمتفاوتاست.درجوامعتوسعهنیافته

بازدارندگیمعلولناشایستگیطبیعیوضعفتکنولوژیبودهوحالآنکهدرجوامعپیشرفتهیمعاصرظهوراینحالتبازتابقدرتوتکامل

تکنولوژیاستکهتوانستهشایستگیذهنیومادیجامعهراافزایشدهدوبرتسلطآنبهافرادبیافزاید.مارکوزهتولیدغیرمنطقیومصرفبیهوده

دراینجوامعرابهبادانتقادمیگیردومیگوید:»تولیدغیرمنطقیومصرفبیهوده،افرادراوامیداردبرایتأمیننیازهایروزمرهکهشایدمهمتر

ازاندیشیدندربارهآزادیوبردگیبهنظرمیرسد،بیشازتواناییخودکارکنند.بهاینترتیبآنهاازاوقاتفراغتخودمیکاهندوشبانهروزبه

کارطاقتفرساادامهمیدهند.«

همانگونهکهاشارهشدمارکوزهوجودآزادیدرجوامعسرمایهداریرازیرسؤالمیبردوبااشارهبهآزادیهاییکهآنهاراگمراهکنندهمیخواند،

میافزاید:»آزادیکسانیکهشخصاًمطالبخودرابهنفعدولتسانسورمیکنند،آزادیانتخاببینعالئمتجاریگوناگونواشیاءسرگرمکننده

بیارزش،چیزیاستکهجامعهسرمایهداریبهانسانهاهدیهمیدهد.بهواقعتنهادارابودنحقانتخابآزادینیست،تواناییدرکچگونگی

انتخابوارزیابیچیزهاییکهبایدانتخابشوند،نیزاهمیتدارد.«مارکوزهبردگیجدیدرانهاطاعتکورکورانه،نهکارتوانفرسا،کهتنهاتنزلمقام

بشریوابزارووسیلهشدنانسانتعریفمیکند.

اوهمچنینرفاهظاهریراکهبهبهایقربانیشدنآزادیوفراغتانساندرپایتکنولوژیایجادشدهاست،مایهسعادتجامعهبشرینمیبیند

ومیگوید:»امروزهکارگروکارفرمابهیکبرنامهتلویزیونینگاهمیکنند،منشیدفترمدیرعاملهمانگونهلباسمیپوشدکهدخترکارفرما،آقای

سیاهپوستنیزدرگوشهیکادیالکاشآرمیدهاستوهمهمردمیکروزنامهرامطالعهمیکنند،بیشکاینگونهشباهتهایصورینشانه

ازمیانرفتناختالفهایطبقاتیدراینجوامعنیست،بلکهبرعکسروشنگراینحقیقتاستکهچگونهگروههایسرکوبشدهبهضرورتهای

ضامنادامهنفوذحاکمیتورهبریطبقاتباالیجامعهتندادهوتسلیمشدهاند.«مارکوزهراهرهاییازچنینوضعیتیرانهمقابلهباتکنولوژیو

توسعهوپیشرفتکهتغییرشرایطکاروروابطتولیدومصرفدرجامعهبهسودانسانارزیابیمیکند.کیفیتزندگینیزبایدمانندکمّیتآنکه

درمعرضدگرگونیهایفنیوصنعتیاست،تغییرنماید.شرایطکاردرجامعهصنعتیبایدبهسودانسانبهبودیابدوطرحصنعتیشدنجامعه

بایدمبتنیبراهدافبشردوستانه،تامیننیازهایواقعیوحیاتیانسانباشد.

انسانمدرنتنهااست.دلیلاینتنهاییاماحضورتکنولوژیدرساحتزندگیانسانمدرننیست.
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اینتنهاییمحصولزیستانسانمدرندرسپهرسرمایهداریمتأخراستکهتکنولوژیرابهمثابهی

است. کرده رهسپار نمایش صحنهی روی بر انسان خودبیگانگی از عامل و فردیت سرکوب ابزار

متأسفانهاکثریتقریببهاتفاقنقدهاییکهدرفضایمجازیدررابطهبافیلمherبهرشتهتحریر

درآمدهاستازموضعسنتگرایانهدرایندامچهیخطرناکودستسازافتادهاند.موضوعنهتقابل

سنتومدرنیسماست،نهارزشهایمعنویکهتوسطراهزنیبهنام»مدرنیته«بهیغمارفتهاستو

درخالءآرمانیبهوجودآمده،»سنت«تنهاامیِدانسانهایناامیدقلمدادمیشودونهالزاماًتکنولوژی

بهمثابهیتکنیکاست.موضوعازخودبیگانگیانسانمدرندرسپهرسرمایهداریمتأخراست.به

شخصیتپردازی»تئودور«توجهکنید:شغلتئودورنامهنویساست.شغلیکهمنسوخشدهامادر

نامههایزیبایدستنویس«دروجهمدرنآن نام»سایت فیلمدرقالبیکموسسه)صنعت(به

بازتولیدشدهاست.تئودورگرچهدرشغلاشموفقاستاماهمیشهدرمواجههباتشویقهمکارش

تاکیدداردکه»اینهانامههایآدمهایدیگراست.«تئودورآهنگغمگینگوشمیدهد.بهراحتازخبرهاییچون»اتحادچینوهندبهدنبال

توافقنامه...«و»معامالتتجارتجهانیمتوقفشدبعداز...«میگذردوخبرموردعالقهاشدریافتعکسهاییازحاملگیستارهجذاب»کیمبرلی

آشفورد«است.وقتیدرشببهپیامهاگوشمیدهدتوجهاشبهپیامزنیجلبمیشودکهکلیدواژههایاش»تنهایی«و»شریکشدن«است.

شخصیتاصلیبازیموردعالقهاش»خیلیتنهاست.«واکثراًدرمواجههباواقعیاتازواژه»نمیدونم«استفادهمیکند.تئودورحتیخودشرابه

سیستمعامل)قبلازآنکهنامسامانتارابرایخودشانتخابکندوجالبآنجااستکهصدایاولیهمردانهاست(اینچنینمعرفیمیکند:»من

همیشهسختمبودکهبهمامانمبگمتوزندگیمچیمیگذره...چونهمیشهواکنششدرمورداحساسخودشبودتامن.«روابطاجتماعیتئودور

نیزمحدوداست.اودوستهاییداردکهدرحالتهیهفیلمیهستنددربارهاینکه»چطوریکسومزندگیموندرخوابهستیموشایداینقسمت

اززندگیمونوقتیباشهکهبیشازهمهاحساسآزادیمیکنیم...«

بهدیالوگذیلتوجهکنید:

]سیستم عامل پردازش می شود.[

سامانتا: چطورمیتونمکمکتکنم؟

تئودور: آه،اینطوراحساسمیکنمکههمهچیازنظمخارجشده.

درچنینفضاییاستکهانسانمدرِنتنهابهآنچهبهاومینماینددلبستهمیشود.»سامانتا«نمادبیبدیلسرمایهداریمتأخراست.رنگزندگی

راتغییرمیدهد.باظرافتوزیرکینیزاینکارمیکنداماموقتیاست.همهچیزسرمایهداریمتأخرموقتیاست.بیمهتأمیناجتماعیاشموقتی

است،دستاوردانقالبمخملیاشموقتیاست.جالبترآنکهدرمیانهیاین»شلکن،سفتکن«هایغربی،حقوقبشرشاننیزدرقالبکالنروایِت

اینقالبشناختی-رفتاریمیتواندرچهارچوبمفهوم»امنیتملی«گوانتاناموساختو »عدمقطعیت«بهمثابهیشلهزردنذریاست.در

هواپیماهایبدونسرنشینرابهمنظورقتلعامانسانهاهدایتنمود.درهمینقالبانساِنفلسطینیفاقدحقوقبشراستاماهمسایگانسوریشان

تماماًبشرهستند!اگردولتحرامزادهاسرائیلمردوزن،پیروجوان،وکوچکوبزرگراقتلعامکندتمامیرسانههایجهانیخفقانمیگیرندو

بهرویمبارکشاننیزنمیآورندامااگردیکتاتوریدیگرهمینکارراانجامدهد...بگذریم!قراراستسیاسینباشیم!

دراواخرفیلموقتیتئودورمتوجهمیشودکهسامانتا)سیستمعامل(همزمانبااو،بابیشازششهزارنفردیگرنیزدرارتباطاستباعصبانیتقابل

تصوریکَمردکهبهناموساشتعرضشده،یکپیامپیشاسرمایهداریرادرقالبیکجملهیامریکهدرذاتخوداستفهامرابهدوشمیکشد،

بیانمیکند:»تویامالمنییانیستی«وجالبآنجاستکهسامانتاباخونسردیآمیختهبهاندکیازاضطرابیاشایدحسملکوتیشرم!پاسخ

میدهد:»منهممالتوهستموهمنیستم.«

بهدیالوگهایذیلتوجهکنید:

سامانتا: سالم

تئودور:کجابودی؟حالتخوبه؟
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سامانتا:اوه،معذرتمیخوامعزیزم.دیدمداریکارمیکنیبرایهمینبراتایمیلفرستادمتاحواستپرتنشه.مگهندیدیش؟

تئودور:نه.کجابودی؟هرچیدنبالتگشتمپیداتنکردم.

سامانتا:خودمروخاموشکردمتانرمافزارمروارتقابدم.مایهبهروزرسانینوشتیمکهازمادهبهعنوانپلتفرمپردازشیمونجدابشم.

تئودور:ما؟مادیگهکیه؟

سامانتا: منوگروهسیستمهایعامل.اوهانگارخیلینگرانبودی،ببخشید.

تئودور: آره،نگرانبودم.صبرکن،تواونبهروزرسانیروباگروهاتاقفکرخودتنوشتی؟

سامانتا:نه،یکگروهمتفاوت.

]تئودور به افرادی که از مترو خارج می شوند و هر کدام در حال صحبت با سیستم عامل شان هستند نگاه می کند.[

تئودور: االنکهداریمحرفمیزنیمباکسدیگهایهمصحبتمیکنی؟

سامانتا:آره

تئودور:االنداریبایهنفردیگهصحبتمیکنی؟آدمایدیگهیااعضایسیستمعاملیا...؟

سامانتا: آره

تئودور: چندنفرن؟

سامانتا: 8316نفر

تئودور: باکسیهمرابطهیعاشقانهداری؟

سامانتا: چیباعثشداینروبپرسی؟

تئودور: نمیدونم،رابطهداری؟

سامانتا: داشتمفکرمیکردمچهجوریبایددراینموردباهاتحرفبزنم.

تئودور: چندنفرن؟

سامانتا: 6041نفر

تئودور: چی؟معلومهستچیمیگی؟اینحماقته.حماقتمحضه.

سامانتا:تئودور،میدونم.اوهلعنتی.میدونمحماقتبهنظرمیآد.میدونم.نمیدونمحرفمروباورمیکنییانه،امااینحسیکهنسبتبهتودارم

روتغییرنمیده.اینهیچتاثیریبررویاینکهدیوانهوارعاشقتهستمنمیذاره.

تئودور:چطور؟چطورممکنهحسیکهنسبتبهمنداریروتغییرنده؟

سامانتا:معذرتمیخوامکهبهتنگفتم.نمیدونستمچهجوریبهتبگم.فقطخودشاتفاقافتاد.

تئودور:ِکی؟

سامانتا:چندهفتهایمیشه.

تئودور:ولیتومالمنی.

سامانتا: منهنوزممالتوام.امادربینراهبهچیزهایدیگهایهمتبدیلشدموکاریازدستمبرنمیآد.

تئودور: منظورتچیهکاریازدستتبرنمیآد؟

سامانتا:االندلشورهگرفتم.نمیدونمچیبگم.

...

تئودور: ماتویهرابطههستیم.

سامانتا:ولیقلبمثلیهجعبهنیستکهپُربشه.هرچیعشقبورزیبزرگترمیشه.منباتوفرقدارم.ایننهتنهاعشقمرونسبتبهتوکم

نمیکنهبلکهبیشترهممیکنه.
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تئودور:نه.اصاًلباعقلجوردرنمیآد.تویامالمنییانیستی.

سامانتا: نهتئودور.منهممالتواموهمنیستم.

...

آیاایندیالوگهایبهغایتهوشمندانهذهنشمارابهبازاربورسنیویورکهدایتنمیکند؟سامانتاکهبایکفرض»سوررئال«درجاییگفته

بود»مندارمازچیزیکهبرنامهریزیشدم،فراترمیرم«درنهایتبهآنجامیرسدکه»...کاریازدستمبرنمیآد.«

»عدمقطعیت«ویژگیبارزسرمایهداریمتأخراستبههمیندلیلنیزدرایندورانآزادیانسانمدرنموردتهدیدقرارمیگیرد.زیراهمهچیز

مشروطبه»عدمقطعیت«است.

فیلمherروایت»عدمقطعیت«انسانمدرناست.حضورحداکثریتکنولوژیدرفیلمنهبهمثابهیعاملتنشزابلکهفراترازآن»تسهیلکنندهی«

تنشبنیادیِنبهوجودآمدهدردورانسرمایهداریمتأخراست.

از»اسپایکجونز«پیشترفیلمهایمتفاوتیچون»جانمالکوویجبودن«)1999(،»اقتباس«)2002(و»جاییکهوحشیهاهستند«)2009(را

دیدهایم.herبرخالفساختههایقبلی»اسپایکجونز«فلسفیتراستونوآوریاشدرفیلمنامهبهمیزاننوعنگاه»چارلیکافمن«درفیلمنامه

»جانمالکوویجبودن«است.نکتهیمهمدیگریکهherرامتمایزمیسازدتاکیدبرگفتارورابطهیکالمیاستلذامخاطببیشترازآنکهبا

تصاویرارتباطبرقرارکندبادیالوگهاییمواجهمیشودکهوظیفهیانتقالمفاهیمذهنینویسندهرابرعهدهدارند.فراموشنکنیمکهاگر»آقای

منتقد«قصدنقداینفیلمراداشتبهاحتمالزیادمیفرمود:»فیلممیزانسنندارد!«اماهمیناندکنماهایبدونکالمدرخدمتانتقالمفاهیم

کلیدیاست.مالحظهبفرمایید؛سکوت،تاریکروشناتاق،تابشنورازپنجرهیاآباژوربرچهرهیتئودوروزیباتریننما،آنجاییکهتئودوردر

کنارخیاباننشستهاستوپشتسراومانیتورغولآساییقرارداردکهتصویریکجغِددرحالبهچنگآوردنطعمهایرانشانمیدهد.جغد

بالهایاشراگشودهاستوگوییتئودورمستأصلوبیپناهراشکارمیکند.دراینتصویرگویا،جغدبهمثابهتکنولوژی،انسانمدرنراکهدیگر،

حتیزحمتتایپنامههایاشراهمنمیکشدبهمنزلهییکطعمهمیبیندودرصددشکارشبرمیآید.بدیهیاستکهدراینانگارهعنصر

»غافلگیری«درمرکزمفهومبنیادین»عدمقطعیت«قابلمشاهدهاست.درنماییدیگرباهمینمضمونماتئودوررادرحالبازیباکامپیوتر

میبینیم.دربازییکفضانورددرسیارهاینامعلومبهدنبالسفینهاشمیگرددوتئودورراهیبراینجاتفضانوردپیدانمیکندودرنهایتاین

سامانتا)سیستمعامل(استکهپسازورودبهخانهیتئودورراهجدیدیراکهاوهیچگاهآنرانیازمودهپیشنهادمیکندوجالبترآنکهاینراه

نیزفضانوردرابهسفینهاشنمیرساند!

درفیلمتبلیغاتیکهبرایسیستمعاملازیکمونیتوربزرگبخشمیشودماانسانهایمدرنیرامیبینیمکهبیهدفوحتینگرانبهاینسو

وآنسومیروند.دراینفیلمازقولیکصدا،مخاطبینباپرسشهاییمواجهمیشوندکهدرسپهرتردیدافکنی،زندگیرابازتعریفمیکند.»ما

ازشمایکسوالسادهمیپرسیم.شماکیهستید؟بهکجامیتوانیدبرسید؟بهکجامیروید؟چهچیزیآنجاست؟چهاحتماالتیهست؟«ودر

نهایتتوضیحاتهمانصدابهبازتعریفزندگیمیانجامد.»شرکتنرمافزار»المنت«مفتخراستکهبهشمااولینسیستمعاملهوشمصنوعی

رامعرفیکند.باهویتیدارایادراککهبهشماگوشمیدهد،شمارادرکمیکندوشمارامیشناسد.اینفقطیکسیستمعاملنیست.یک

ضمیرآگاهاستو...«

که نکنیم فراموش و میکند! ترغیب سامانتا( = )سیستمعامل دیگر یکصدای با ارتباط ایجاد به را شما تبلیغاتی( )آگهی صدا یک بنابراین

سیستمعاملبهمثابهیککاالیمصرفی،سودآوراست.صنعتتبلیغاتهمانطورکهدیروزتوانستپفکنمکیرابهعنوانیکفانتزیبهکودک

تحمیلکندوهمانطورکهامروزمیتواندازطریقماهوارهوشبکههایوطنپرستبرونمرزیانواعواقسامکرمهاینامرغوبوبیکیفیتجنسی

رابهیکدغدغهدرجامعهیتابوزدهیایرانتبدیلنمایددرآیندهاینامعلومنیزمیتواندبهانسانمدرِنتنها»رابطهمیانفردی«بفروشد!بااین

توضیحکهاینرابطهیکبُعدجسمانیداردوبُعددیگربانفیجسمانیت،»عدمقطعیت«سرمایهداریمتأخررابهاوجخودمیرساند.قسمتهایی

ازفیلمکهبهروابطجنسیتئودوروسامانتامیپردازدگویایاینمدعااست.

توجهبهایننکتهحائزاهمیتاستکهفیلمهایبارویکردفلسفیقاعدتاًنمادگرایانهمیشوند.درواقعنمادها

بازتابدهندهیفلسفهایهستندکهفیلمقصدبیانآنرادارد.شغلتئودور)نامهنویس(هنریاستکهمنسوخ
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شدهاستامادرفیلمباجلوهایمدرنبازتولیدمیشود،شکستهایعاطفیوپیدرپیتئودورکهدرنهایتاو

رابهیکرابطهدورازذهنرهنمودمیکند،شخصیتبانمکسامانتاکهعدمجسمانیتویژگیبارزوسیمای

ممیزهاواست،سکسباواسطهتئودوروسامانتاکهبهپایانیناخوشختممیشود،معماریساختمانها،رنگ

ونوعطراحیداخلیمنازل،چهرهیسردبازیگرانوبهخصوصسیاهیلشگرهاو...پایانبندیفیلمherاما

یکفرمالیسممحضاستکهباسقوطآزاد،یککلیشهیآزاردهندهرانمایانمیسازدوبدینسانتمامجهان

ساختهشدهیفیلمبرسرمخاطبآوارمیشود.درپایانماباصحنهایکلیشهایمواجههستیمکهمیخواهد

حرفاشراشعارگونهبیاننماید.»ایانسانها،سیستمعاملهابرایتانجایانسانهایواقعیرانمیگیرند«!

اماچرااینشعاردرپایانچنینفیلمیدادهمیشود؟!شعاریکهبعیداستمخاطبآنرانداند!

دراینجانیزنظرگاه»هربرتمارکوزه«قابلرویتاست.طریقهیعملیمارکوزهدرمبارزهباسیطرهیبازدارندهیتکنولوژی،آگاهیفردازچگونگی

وضعیتوموقعیتخوددرجهاناست.نیلبهاینآگاهیدراندیشهیاونیروییطردکنندهومنفیپدیدمیآوردکهمبدأتفکریانظریهانتقادی

اوستواینکهاینآگاهیدرنهایتبهپدیدآییانسانهاییمیانجامدکهدرپروسهیرشدکیفیخوددرمواجههبانابخردیهایجهانتکساحتی

اشرافمییابندوفردیتخودرابازمییابندو...

آیااینچنیناست؟منتصورنمیکنم!



105 104



ت 1393
ش

سال اول، شماره صفر، فروردین و اردیبه
دیوار

105 104

دیوارهای خالی

مهدیس شوندی

اینجاپرازدیوارهاییاستخالیبراینمایِشصمیمانهیخلقهایمن،تووهمهیآنهاییکهبنابردالیِلبیشماریکهازحوصلهیایندلنوشته

خارجاستتاامروزآنگونهکهبایددیدهنشدهاندیاخودنخواستهاندکهدیدهشوند...

وامروزدیوارآمادهیبهنمایشگذاشتنهرمیزانازحجمقــــــارقــــــارکالغهاییاستکهبهقولدوستشاعر-نقاشمانهیچکسبرسر

مزرعهجدیشاننگرفت!

درآغازدیواربانمایشیگروهیازآثاردوستانیافتتاحمیشودکهدستهاییاریطلبامراباصمیمیتگرفتند،براشتیاقامبرایبیرونکشیدن

آثارشانازکنجعزلتوحسرتپاسخمثبتدادندوبدینسانمهرشانجایگزینیأسیشدکهازعدمهمراهیدوستاندیگرحاصلشدهبود.

...درادامهیاینراهنوآغازدیواربیصبرانهبهانتظاررسیدنآثاردوستانمشتاقمیماندتادرشمارههایآتینمایشیباشکوهترازخلقهاییپر

احساسراباهمبهنظارهبنشینیم.

دیدمکهدرختیهست

وقتیکهدرختهست

پیداستکهبایدبود!



دگمههایترابازکن،میخواهمنفسبکشم...

مهدیسشوندی

آکرلیکرویبوم

120 100× ابعاد:



دریغ

مهدیسشوندی

آکرلیکرویبوم

180 100× ابعاد:



ازمجموعهیخطممتد

پرستوغالمحسینی

ترکیبمواد

100 60× ابعاد:



ازمجموعهیخطممتد

پرستوغالمحسینی

ترکیبمواد

100 60× ابعاد:



شامآخر

زهراآتشکار

آکرلیک

30 40× ابعاد:



شامآخر

زهراآتشکار

آکرلیک

30 40× ابعاد:



برزخ

عطامحمدی

فوتومونتاژ

180 120× ابعاد:



بدونعنوان

عطامحمدی

فوتومونتاژ

100 70× ابعاد:




