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می شود هیچ هم نگفت!

امیر خوش سرور

1.داعشدرعراقبیدادمیکند،سوریههمچنانصحرایمحشراست،دراوکراینناسیونالیسمکور،انقالبمخملیرازجرکشمیکند،درنیجریه

جهالتازتمامیمدنّیتسبقتمیگیرد،اسراییلبازهمافسارپارکردهاستو...)بهجایاینسهنقطهخیلیچیزهامیتواننوشتاّما...

بازهمبهنقطهچینرسیدیم!-بگذریم.(

درمیانهیغوغایجهلوجنونوجنایتکالغاّمابرشاخساررفیعانسانیتفارغازهرقوموقبیله،دینومذهب،مرز،جنسیتو...بهانتظار

آزادی،برابریوصلحچشمبرآیندهدوختهاستو...قــــــــــارقــــــــــارمیکند.

2.انتشارشمارهیصفرکالغ)فروردینواردیبهشت1392(بااستقبالکمنظیرمخاطبانمواجهشد.1150دانلودمستقیمازوبالگو677بازدید

درسایتکتابسبز)تالحظهنگارشاینمتن(گویایاقبالمخاطبانازکالغاست.

درآغازکالمشایستهاستتاازکانونفرهنگیچوک،سایتهایکتابسبز،پرشینبوکوکتابناککهدرمعرفیکالغدرفضایمجازیبیدریغ

کوششکردهاندسپاسگزاریکنم.

3.پسازانتشارکالغبسیاریگفتندکهچرانشریهراکاغذیدرنیاوردهاید،عدهایباکنایهگفتندتاوانبیتوجهیبهجناحبندیهایسیاسیداخل

کشورایناستکههیچکسراپیدانکردهایدتابرایتانسرمایهگذاریکندو...برخینیزازسردلسوزیگفتندکهحداقلمیتوانستیدپولیدر

بیاوریدوبهزخمزندگیتانبزنید.پاسخماایناست؛مادیوانهایم!دیوانه.)ومنچقدرازاینلفظدیوانهخوشاممیآید.(

همیندیوانگیاستکهمارادورهمگردآوردهودرپروسهیشکلگیرینشریهگردشمالیآنرابهصفررساندهاست!درآمدمانصفراست،

هزینهمانهمصفراست.اینجاعشقاستکهحکمفرماییمیکند.همین!
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4.ازمیانانتقاداتبهشمارهیگذشتهدوستیبرایمانایمیلزدوگفتهبود:»چهخبره16مگابایت؟!!حجمشروکمکنینخب«.واقعیتاشاین

استکهامکانکمکردنحجمنشریهباتوجهبهبخشآخر)دیوار(کهبهمثابهیکگالریمجازیعملمیکندوجودندارد.وضوحکارهامیبایست

درنظرگرفتهمیشددرغیرصورتبهورطهفرمالیسمسقوطمیکردیمواینشایستهیمانیست.دراینشمارهاّماحجمنشریهرااندکیپایین

آوردهایمتامقبولنظرمخاطبانبیشتریقراربگیرد.

بایستهاستدرهمینجاازمخاطباننشریهتشکرکنم.میدانیمکهدانلودیکنشریه16MBباتوجهبهسرعتاینترنتدرایرانکارآسانینیست.

بههمیندلیلنیزدربرابرصبردوستانسرتعظیمفرودمیآوریم.

5.آنچهپیشرویداریدشمارهیاولکالغاست.درابتدایبرایننکتهتاکیدکنمکهانتخابجلدسیاهبرایشمارهیاولیکنشریهبههیچعنوان

ُعرفنیست.اّما...مادیوانهایم!دیوانه.اینسیاهینشاندهندهی»غم«یاستکهبردلهایمانسنگینیمیکند.اینروزهاجنگحالوهوای

دلهایمانراسیاهکردهاست.درپساینسیاهِیناچار،اشکاستکهسرازیرمیشود...)بازهمهماننقطهچینلعنتیخودنماییمیکند.(

6.دربخش»کاریکاتور«اینشماره،»سعیدشمس«بهمناسبتتیرماه،فصلکنکور،اینسدبزرگآموزشعالیکشوررابانگاهظریفخودبه

ُسخرهگرفتهاست..

7.دربخش»داستان«اینشماره،»علیرضامحمودیایرانمهر«داستانمنتشرنشدهایبانام»کیفکهنهیبرزنتی«راتقدیمحضورتانمیکند.

»اگزیتوسین« داستان ترجمهی با قنداقساز یوسف و »ژیوار« داستان با آریانزاد« »کامبیز »الکی«، داستان با فرجاللهی« »شهاب همچنین

مهمانتانخواهندبود.درهمینبخشدوویژهنامهیکوچکبهمناسبتزادروز»صادقچوبک«و»صمدبهرنگی«تقدیممیشود.

8.دربخش»شعر«اینشماره،عالوهبرحضورهمیشگی»حامدفریاد«،»مهرنوشدقیقی«با»هایکوها«یشبهانتظارنشستهاست.همچنیندر

اینبخش،کالغمیزباندوشاعرافغاناست؛»مرتضیمحمدی«و»محمدسروررجایی«.آنهااز»جنگ«و»جیغانفجار«برایمانمیگویند.

اجازهبفرماییددراینجابهسهمکالغاز»خانهادبیاتافغانستان«تشکرکنم.مجموعهایپربارکهباگردآورینویسندگانوشاعرانمستعدافغان

چنیناستعدادهاینابویگانهایرابهپارسیزبانهایسراسردنیامعرفیمیکند.

9.دربخش«فلسفه«اینشماره،کفهیسنگینترازوبا»فلسفهذهن«است.»مانیرشتیپور«بامقالهی»مسئلهذهنوبدن:دوگانهانگاری«و

»حامدفریاد«باترجمهیمقالهایاز»دیویدچالمرز«بانام»مسئلهدشوارآگاهی«بهاینموضوعمیپردازند.سپیدهاقتدارینیزمقالهیمبسوط

»نقاشیانتراعیازچشمانداززیباییشناسیامانوئلکانت«رابرایدوستداران»فلسفههنر«بهرشتهتحریردرآوردهاست.

10.درشمارهیگذشتهدبیرسرویس»سینما«و»تئاتر«نداشتهایم.ازاینشمارهبهبعد»مهرنوشدقیقی«مسئولیتایندوبخشرادرقالب

یگانهی»سینما-تئاتر«برعهدهدارد.

دربخش»سینما-تئاتر«اینشماره،»مناداناطقی«جایگاه»دراماتورژودراماتورژی«رابهجامعهیتئاترایرانگوشزدمیکند.»الهاممعدنی«با

مقالهی»مارگریتدوراس؛بومِیعشقوماللوسکوت«مارابانویسندهایجریانسازآشنامیکند.نویسندهایکهگفتهبود:»درزندگیمندرد

یکیازمهمترینچیزهاست.«

درانتهایاینبخشنیزفیلم»هیروشیماعشقمن«شاهکار»آلنرنه«موضوعمقالهایاز»مهرنوشدقیقی«بانام»همهدرمن،مندرهیچ«

قرارگرفتهاست.

11.دربخش»دیوار«اینشماره،»مهدیسشوندی«اینبارنیزبانمایشیصمیمانهوگروهیازآثار»عطامحمدی«،»مناداناطقی«و»سیما

دهقان«بهگالریگردیدعوتتانمیکند.باقیقضایارابرعهدهمقالهیخودشبانام»عروسکهایبیسر«میگذارم.

12.وپایانکالم؛

...

زندگی

زندگِیتمام

زندگِیناتمام

بهمهمانیفرامیخوانَد،

ستارگاِنهمسایهراکهبیزمانند
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وابرهایمهاجرراکهبیمکانند

اینجا

زندگیمیپرسد:

»چگونهزندگیرابهآنانبرگردانیم؟«...

***

همیشهعادتامداشتمکهدرپایانسرمقالههاعبارت»شادباشید«رابنویسماّما...شادبودندراینروزگارمیسرنیست.

سربلندباشید



سعید شمس
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كیف كهنه ي برزنتي

علیرضا محمودي ایرانمهر

دوساعتيازنیمهشبگذشتهبودکهزنچهلسالهازخوابپریدوفهمیدنظمجهانبههمخوردهاست.عرقکردهبودوچیزيدرونشترک

ميخورد.انگاردرخواببيهوششدهوبهاوتجاوزکردهاند.رويمالفههاينمناکتختاشجابهجاشد.اليپنجرهيچوبياتاقبازبود.صداي

جیرجیرکهايحیاطازمیانبرگهايانبوهدرختانجیرميآمد.فکرکردهمهچیزدرجهانبهسويفسادميرودوازجایشبلندشد.باسر

پنجهيپاهايبرهنهاشتانزدیکدراتاقرفتوچراغراروشنکرده.چیزيبهاشتباهدرجهانجابهجاشدهبود.درزمانيبيقاعدهخونریزیش

آغازشدهبود.

تويکیفچرمياشبهدنبالتقویمگشتوتیکتاریخقبليرانگاهکرد.حدساشدرستبود.موقعشروعآننبود.درچهلسالزندگياشهیچ

وقتقاعدهايرانشکستهبود،درتمامدورانتحصیلحتییکروزبيدلیلغیبتنکردهبود،ازروزيکهگواهينامهگرفتتاچهلسالگيرانندگي

کردهبودوفقطیکبارجریمهشد،آنهمبهخاطراشتباهپلیسبود.تنهابينظميزندگياشاینبودکههیچوقتازدواجنکرد،اولینبارکه

مردانيرادوستداشتکوچکترازآنبودکهبتواندباآنهاازدواجکندوبعدازآنهمبهایننتیجهرسیدهکهدرزندگياشکارهايجديتري

ازکلنجاررفتنباامیالحیوانيوبدیهيمردانهدارد.اّماحاالچیزيدرونخودشبهقاعدهيزندگياوخیانتميکرد.زندرتوفانيازصداي

جیرجیرکهاایستادهبودواحساسميکردشایدفرداخطایيبکندکههرگزدرزندگيتجربهنکردهاستوازتصورآنچربيهايشکمشلرزید.

پیراهننازکوگشادخوابشرابهدورتنخودپیچیدواحساسکرددرخوابهمهيآگاهياشتبخیرشدهاست،خاليشدهوفرداباچیزيتازه

پرخواهدشد.
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درطولروزبعدهیچاتفاقيمسیرزندگيزنچهلسالهراتغییرنداد.مثلهمیشهماشیناشراتويحیاطمدرسهدخترانهايکهمدیرآنبود

پارککرد.فقطاوامتیازاینکارراداشت.ازمیاندخترهایيکهزیرچشميوباتردیدنگاهشميکردندبهدفترکارشرفتوهمانکارهايروزانه

راتکرارکرد.صبحکهازخانهبیرونميآمدبرخالفهمیشهکميرويپوستصورتشپنکیکماتمالیدهبود.عموماًمردهایيکهبهاتاقکارش

ميآمدندبهصورتشنگاهنميکردند.سهبرادربزرگترازخودشداشتوازهماننوجوانيجزئیاتزیادياززندگيمردانهميدانست.شستن

لباسهابهعهدهياوبودوميدانستبويعرقمردهاچهقدرتندوگزندهاستوهیچپودررختشویياینبوراازتاروپودلباسهايشانپاک

نميکند،هوسهايسرکششانمصیبتباراستوازهمانموقعآموختهبودچهطورجلوينزدیکشدنچنینمصیبتهایيرابگیرد.

بعدازظهرکههمهيمعلمهارفتند،حسکردتبدارد.پشتمیزبزرگآلومینیوميمدیریتنشستوآرامچربيپهلوهايدردناکخودرامالید.

ازفشردنچربيهايآزردهيتنشلذتميبرد.بهمجسمهيآناتوميانساننگاهکرد.درطولسالهایيکهمجسمهتويدفتربودبرخيازاعضا

داخليآنگمشدهبودند.جايخاليقسمتهايگمشدهراباپنبهپرکردهبودندکهبقیهاعضاءمجسمهجابهجانشوند.فکرکردکاشميتوانست

بدونآنکهنیازيبهتوجیهکردنخودداشتهباشدگریهکند.بهدختربرادربزرگاشفکرکهمسلماًبالغشدهبود،اّمابرادرشسادهلوحانههمه

چیزرانادیدهميگرفت.فکرکرددختربیچارهدربرابراینجهانفاسدچهقدربيپناهوتنهااست.پهلوهايدردناکخودرابیشترمالیدوفهمید

بایدگریهکند.فکرکردچهکاربایدميکردکهنکردهاست؟آیاحاالبایدسرچهلسالگيبروددستمردغربیهايرابگیردوبهخانهياجدادي

بیاورد؟خانهايکههنوزهرگوشهيآننشانهايازپدرشرادارد،باآنچشمانپرسشگرومهربان.یکبارميخواستفیلمهايمستهجنيراکه

ناظممدرسهازیکدانشآموزسالآخريگرفتهبودبرداردوپنهانيبهخانهببرد.مطمئنبوددیدنحرکاتچندشآورزنانومردانبدکارهاو

راازتمناهايحقیرنفسانيبیزارخواهدکرد.وليدرآخرینلحظهپشیمانشد.ميتوانستهمهچیزلوبرود.بعدحتماًازفردایشدخترهاتوي

مدرسهباانگشتنشاناشميدادندوبهاوپوزخندميزدند.

بادستمالاشکهایشراپاککرد.بایدجديتربابرادرشدربارهيخطرهايدورانبلوغصحبتکند.ماشیناشگوشهيحیاطمدرسهپارکشده

بود.ازکنارآنگذشتوبهسمتدربزرگحیاطمدرسهرفت.بارهابهبهتریندانشآموزانشتوصیهکردبودبرايمهاررویاهايناپسندشانورزش

کنندیاهمراهوالدینشاندرمکانهايمناسبقدمبزنند.پیادهبهسمتچهارراهانتهايخیابانراهافتاد.دختريکهناظمفیلمهايمستهجنراازاو

گرفتهبودهیچچیزرالونميداد.مدیربهروشخودزبانشرابازکرد.دوازدهسالمدیریتبرهزاراندخترسرکشوشروربهاوآموختهبودچهطور

درمواقعضروريبایدبيرحمووقیحباشد.دختررابهیکيازکالسهايخاليبرد.کناراونشستدستشرادورشانهاشانداختوتنکوچکو

استخوانيدختررابهپهلويخودچسباند.مقنعهيدخترازرويموهایشبهعقبکشیدهشدهبود.زنبهگوشکوچکوصورتيوکرکداردخترک
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نگاهکرد.سپسکلماتيراآرامدرگوشدخترزمزمهکرد:کارهايمستهجنيکهدخترکميتوانستکردهباشدوحالتوقیحانهايکهبادیدنآن

فیلمبهاودستميدهد...عرقدخترکبويترشنفرتانگیزيداشت.بعدبهگریهافتادوهمهچیزرالوداد.تعریفکردچهطورفیلمراازجواني

کهسرچهارراهميایستدخریدهاست.گفتجوانکبرايردگمکردنتويیکساکشانهايجورابميفروشد.دخترهمهجزئیاتصورتجوان

فیلمفروشراتوضیحداد.وقتيدخترازکالسبیرونميرفتزنبهاوقولدادچیزيدراینبارهبهکسينگویدوبهقولخودوفادارماند.

زنچهلسالهحاالداشتبهچهارراهنزدیکميشدواطرافخودرانگاهميکرد.نشانههایيکهباکلماتدخترکتصورکردهبودهمهجاپراکندهبودند.

مردانجواندستفروشزیاديباشلوارهايمشکي،کفشهايکتاني،کیفکهنهيبرزنتيوصورتآفتابسوختهدرگوشهوکنارچهارراهميپلکیدند.
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الكی
شهاب فرج اللهی

ازصدایچرخیدنکلیدمیفهممکهخودشاست.هواگرگومیشاستوهمهخوابند.همیشههروقتمیآید،همهخوابند.طبقمعمولهر

وقتواردهالمیشود،اولازهمهچراغمهتابینزدیکدرراروشنمیکند.بهداخلکارتنکهنگاهمیکندمیبیندکلهودستوپایمراازالک

بیرونآوردهام.دستشرادرکارتنمیکندومرابلندمیکندودرحالیکهبهچشماننیمهبازوخوابآلودمننگاهمیکند،میگوید:

»سالمالکی.دلمبراتتنگشدهبود.«

دکتردامپزشکمبهکوروشگفتهبودکهشبهامرانبایددرتنگآببگذارد.اوهمدرکارتنی،پارچهایتمیزپهنکردهوشبهامرادرآنمیگذارد

تابخوابم.کوروشالکمرالمسمیکندووقتیمیفهمدخشکاستباکرمالکمراچربمیکند.

هیچوقتنفهمیدمکوروشدرآندانشگاهچهکارمیکند.معلومنیستکیبهقولخودشدانشگاهرامیپیچاندوبرمیگرددتهران.حتیدیشب

همکهبامینوتلفنیصحبتمیکردکوچکتریناشارهاینکردکهسوارقطاراست.البتهمنحدسزدهبودمکهخودشرامیرساندچونامروز

ساعت4قراراستبرایویزیتماهیانهمراپیشدکتردامپزشکببرد.

o

»ساعت7صبح.اینجاتهراناست.صدایجمهوریاسالمیایران«

هرروزصبحمنبااینجملهیتکراریازخواببلندمیشوم.همیشهاولینکاریکهمینوبعدازبیدارشدنازخوابمیکند،روشنکردنرادیوی

آشپزخانهاست.بعدازپخشخبرساعت7،سروکلهیآنخانممجریایپیدامیشودکههمیشهسعیداردبادادنانرژیمثبت،بهمابفهماند

کهدنیاارزشاینهمهحرصخوردنراندارد.مداماینجملهراتکرارمیکند:»صبحتانراباخندهآغازکنید.دنیاارزشاخمکردنندارد.«

مینوازباالیکارتننگاهممیکند.همینکهمیبیندبیدارموراهمیروم،دستشرادرکارتنمیکندومرابلندمیکندودرحالیکهبهچشمان

نیمهبازوخوابآلودمننگاهمیکند،مثلهمیشهمیگوید:»صبحبهخیر«بعدطبقعادتبرخالفتوصیههایکوروشکههزاربارگفتهبودتا

مراآرامدرتنگآببگذارد،پرتممیکندوبهشناورشدنمدرآبنگاهمیکند.هیچوقتهمنفهمیدمچرامرادرتنگپرازآبپرتمیکند.

ازاینورتنگکهاورانگاهمیکنمهیکلشکشیدهتروچهرهاشتپلتراست.غذایمراکهدرتنگمیاندازدومیگوید:»رفیقتماومد.دیگهچی

میخوای؟«وقتیوحشیانهبهطرفغذاهجوممیبرم،مینوباشنیدنصدایدردستشوییسریعبهطرفآشپزخانهمیرود.حمیداستکهبیدار

شدهاست.
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حمیدراکهمیبینملباسپوشیدهوکیفدستیاشرادردستراستشگرفته،تعجبمیکنم.اصاًلقرارنبودکهاینموقعصبح،بیرونبرود.حمید

طبقعادتدستشرادرتنگآبمیکندتاببیندآبسرداستیانه؟هیچوقتهمتشخیصنمیدهدکهدمایآبتنگبرایمنمناسبهست

یانه؟منهمهیچوقتنفهمیدمچرااینکاررامیکند.

درراکهبازمیکند،مینوسراسیمهخودشرامیرساند.طبقمعمولباهمدعوامیکنند.قراربودبعدازدعوایدیشب،امروزصبحتکلیفشانرا

روشنکنندکهبهحمیدخبردادندکارگریازداربستسقوطکردهاست.صدایمینوکهباالمیرود،حمیداورابهداخلهالُهلمیدهدودر

رامحکممیبندد.

خانممجریهمچنانباانرژیمثبتدرحالصحبتکردنازامیدونشاطاست.مینوصدایرادیورابلندترمیکندوشروعبهگریهکردنمیکند.

اوایلهروقتمینوگریهمیکردمنهمگریهاممیگرفت.اّمااالندیگرگریههمنمیکنموفقطنگاهشمیکنم.

متوجه همیشه هم کوروش البّته نشود. گریههایش متوجه کوروش تا میکند بلندتر را رادیو صدای است، خواب اتاقش در کوروش وقت هر

گریههایشمیشوداّماهیچوقتبهرویمینونمیآورد.هیچوقتهمدردعواهایشاندخالتنکردهاستوفقطنظارهگردعواهایشاناست.

درایندوسالیکهکوروشمراخریدهاست،ایندونفرهرروزباهمدعوامیکنند.مینوبهحمیدشکداردواینمهمترینموضوعیاستکه

برسرآندعوامیکنند.حمیدهمهربارمنکراینقضیهمیشودومینورایکبیمارمینامد.البّتهموضوعاتدیگریهمهستکهتاجالملوک

عمهیبزرگکوروش،یکیازآنهاست.مینواعتقادداردکهتاجالملوکدرزندگیشاندخالتمیکندولیبازهمحمیدمنکراینقضیهمیشودو

بازهممینورایکبیمارمینامد.

»میدونمدارهدروغمیگه«اینبارخمشدهاستوازباالیتنگدرحالیکهمیشودسینههایشراازباالیلباسشدید،اینجملهرامیگوید.

منهمبرایآنکهبتوانمسینههایشرابهترببینم،سرمراازآببیرونمیآورم.اوهمطبقمعمولگمانمیکندبرایاینکهبهصحبتهایشگوش

کنم،سرمراازآببیرونآوردهام.اشکهایشراپاکمیکندوبهچشمانمزلمیزند.همیشهعاشقاینجورینگاهکردنشهستم.

یادمهیکبارکهمهمانیدورهایداشتمهمانهایشبهخیالاینکهاگرخمشوندوبامنحرفبزنند،سرمراازآببیرونمیآورموبهحرفهایشان

گوشمیدهم،همهیآنهابهنوبتخممیشدندوبامنحرفمیزدند.منهمحسابیکیفمیکردم.

o

کوروشکهسوارماشینمیشود،طبقعادتبرمیگرددتانگاهیبهصندلیعقببیاندازدومطمئنشودکهجایمخوباست.هیچوقتهممتوجه

نمیشودکهجایمنخوبهستیانه؟منهمهیچوقتنفهمیدمکهچرااینکارراانجاممیدهد.همیشههروقتکهمیخواهدمرادکترببرد

اولمرادرصندلیعقبمیگذارد.بعدوقتیخودشسوارشد،نگاهیبهعقبمیاندازدتامطمئنشودکهجایمخوباست.درایندوسالهیچ

وقتمتوجهنشدمکهچرااعضایاینخانوادهاینقدرعادتهایعجیبوغریبدارند.

کوروشسهساعتتلفنیداشتبهمنشیدکترمیفهماندکهمنهمانالکپشتسبزگوشقرمزیهستمکهآخرینباریکماهپیشدکترمرا

ویزیتکردهاستوشمارهیپروندهام39181است.منشیتماسگرفتهبودکهنژادمراازکوروشبپرسدوآخرسرهمکلیتاکیدکردرأسساعت

4اینجاباشید.ولیاالنساعت1بعدازظهراست.حتماًبامیناقرارداردکهبهاینزودیراهافتادهاستوبهبهانهیمطبدکتر،سوییچماشینرا

ازمینوگرفتهاست.مینوهمکلیتاکیدکردتازودبرگردد.چونمیخواهدبرودخانهیخالهنرگس.

خالهنرگسخواهربزرگترمینواستکهتنهازندگیمیکند.مینوهروقتکهمیخواهدتنهابهخانهیخالهنرگسبرودیعنیبرایقهرمیرود.

درایندوسال،مینوسهباربرایقهربهخانهیخالهنرگسرفتهاستوهرسهبارهمباوساطتکوروشبرگشتهاست.

»مینارااولینبارهمیبینی؟نه؟«

چندلحظهایمکثمیکند.انگارمنتظرجوابمناست.حدوددوماهاستکهبامینادوستشدهاست.اوبهترازمینوخبرداردکهکوروشدر

آندانشگاهچهمیکند؟کیمیآیدوکیمیرود؟

ادامهمیدهدوازمینامیگوید.میگویدبااینکهبهشگفتهمطلقهاستاّماباورنمیکند.میگویداالنهممطمئنهکهبایکنفردیگهاستوُخب

برایشهمفرقینمیکندکهبایکنفردیگرهمباشدیانباشد.
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سوارکهمیشود،وقتیمیفهمدتنگمندروسطصندلیعقبه،سریعبرمیگرددوکلهاشرابهتنگنزدیکترمیکندوسالممیکند.ازاینور

تاسینههایبزرگشرامیبینم،به برتنداردو بقیههیکلشکشیدهتروصورتشتپلتراست.مانتوییمشکی تنگکهنگاهشمیکنممثل

سینههایشخیرهمیشوم.

بهکوروشمیگوید:»بریمجاییکههیچکینباشه.«

کوروشهمپایشرابررویپدالگازمیگذاردوشروعبهصحبتکردنازحمیدومینومیکند.ظاهراًمیناازهمهچیزخبردارد.

»منکهپسرشم،فهمیدمشلوارشدوتاشده.وایبهحالاونکهزنشه.«

ماالکپشتهاهمیشهتکهمسریبرایمانمّهمبودهوتنهابایکنفرجفتگیریمیکنیم.اّمافکرکنماینامرچنداندرمیانانسانهارایجنیست.

کوروشاینراهماضافهمیکندکهاگرمینوشوهرداریبلدبودحالوروزشایننبودکهمدامبنشیندوگریهکندیابرودخانهیخالهنرگس.

میناهمبهحرفمیآیدوبهکوروشمیگویدکهحالپدرشاصاًلخوبنیست.

کوروشماشینراپارکمیکند.تنگرادرکفماشینقرارمیدهدوهردویشانبهصندلیعقبمیآیندوباهمعشقبازیمیکنند.منهمکهاز

اینزاویهراحتترمیتوانمسینههایمیناراببینم،سرمراازآببیرونمیآورموبهسینههایشخیرهمیشوم.وقتیمینامتوجهمنمیشود،انگار

ازکاریکهکردهاستخجالتبکشد،بهکوروشنگاهمیکند.کوروشهملبخندمیزند.»میخوایباهاشحرفبزنی؟«میناهملبخندیمیزند

وهمانطورکهباکوروشمشغولاست،شعریهمبرایمنمیخواند.

o

»ساعت7صبح.اینجاتهراناست.صدایجمهوریاسالمیایران«

بعدازپخشخبرساعت7،دوبارهسروکلهیهمانخانممجریایپیدامیشودکههمیشهسعیداردبادادنانرژیمثبت،بهمابفهماندکهدنیا

ارزشاینهمهحرصخوردنراندارد.

مینوهمطبقمعمول،درحالگریهکردناست.همانطورکهاشکهایشراپاکمیکند،دستدرکارتنمیکندومرابلندمیکندوبهچشمان

نیمهبازوخوابآلودمننگاهمیکند.اینباربرخالفهمیشهبدونآنکهصبحبهخیربگوید،بهتوصیهیکوروشگوشمیدهدومراآرامدرتنگ

آبمیگذارد.

حتیصبرهمنمیکندتاشناورشدنمدرآبراببیندوسریعبهآشپزخانهمیرود.خداراشکرقبلازرفتنبهآشپزخانهغذایمرادرآبمیاندازد.

برایخالهنرگسناراحتاست.هفتهیپیشوقتیمینوبرایقهربهخانهیخالهنرگسمیرود،خالهنرگسقلبشمیگیردواالنهمچندروزیاست

کهدربیمارستانبستریاست.مینوهممجبورمیشودبرگردد.البّتههفتهیپیشمنهمیکبدشانسیآوردم.برایدکتردامپزشکمکاریپیشآمد

ونتوانستمراویزیتکند.منشیدکترهمبرایامروزساعت4وقتداد.کوروشهمتهراننیستومعلومنیستامروزکیمرابهدکترمیبرد؟

حمیدراازاینورشیشهیتنگدرحالیکههیکلشدرشتتروصورتشتپلترهمیبینمکهبهطرفممیآید.بعدازآنکهدستشرادرتنگآب

میکند،باصدایبلندمیگوید:»امروزمنمیبرمتدکتر.دیشبکوروشزنگزدوکلیسفارشکرد.«اینراهماضافهکردکهکوروشکلیهم

تاکیدکردهکهالکمراچربکند.بعدنگاهیبهآشپزخانهمیاندازدتاببیندمینوحرفشراشنیدهیانه؟

o

وقتیپشتماشینشمینشیندوراهمیافتد،هنوزساعت1بعدازظهراست.نمیدانمچراینقدرزودراهافتادهاست؟بعدازنیمساعتخانمیرا

سوارمیکندکهروسریایمشکیبرسرداردوخیلیهمنارحتاست.حمیدبهشتسلیتمیگوید.بویعطرشآشناست.حمید،لیالصدایش

میکند.هنوزمتوجهحضورمندرصندلیعقبنشدهاست.منازتعجبدارمشاخدرمیآورم.همیندیشببودکهبعدازکلیدعوا،حمید،جان

کوروشراقسمخوردکهباهیچکسرابطهندارد.گفتکهمینورادوستدارد.کوروشرادوستداردوحتیمراهمدوستدارد.

»اگرختمگرفتیدروزوساعتشمبهمبگو.ازدستدادنپدرخیلیسخته«

بهحمیدنمیآداهلاینحرفهاباشد.مثلبچههابغضکردهاست.لیالکهانگارمتوجهمنظورمنشدهباشدهمینسوالراازحمیدمیپرسد.

»بحثاعتقادنیست.ازمسجدخالیمیترسم.میامکهاگهنوبتمنهمشدبیان.«
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لیالوقتیبرمیگرددمتوجهمنمیشود.باآنحالتیکهداردکلیذوقمیکندومیگوید:»وایازاینالکپشتها.یکیازدوستامیهدونهاز

ایناداره.خیلینازن.«

کلهاشرابهتنگنزدیکترمیکندوسالممیکند.ازاینورتنگکهنگاهشمیکنممثلبقیههیکلشکشیدهتروصورتشتپلتراست.مانتویی

مشکیبرتنداردوتاسینههایبزرگشرامیبینم،بهسینههایشخیرهمیشوم.اولکهمیبینمششکمیکنمولیوقتیبهسینههایشخیره

میشوممطمئنمیشومکهخودشاست.
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ژیوار

كامبیز آریان زاد

ازتنهامغازهیروستاکلیخریدکردهام.میوه،حبوبات،گوشت،تخممرغ،مدادوکاغذ.حسابوکتابمیکنموکیسههارابرمیدارمودرحالیکه

باآرنجدررابازمیکنممیگوییم:»آقاممنون«

ـوسالمت.خوشهاتیجُووان.

اجناسرامیگذارمتویخورجینموتور.یاّماها125قرمزرنگدربوداغانیاست.سوارمیشوم،شیربنزینرابازمیکنموهندلمیزنم.میروم

بهسمتزمینهایکشاورزیبیرونازروستا.پنجماهیمیشودکهآمدهاماینجا.وقتیدوستمفوأدگفتبرایمراقبتاززمینهایکشاورزیشان

بهیکنفراحتیاجداردزمانیبودکهازبیکاریودربهدریزلهشدهبودم.بدونمعطلیگفتم:»فقطبگوکیبرم؟«

خودشباجیپنقرهاییرنگشانمراآورداینجا.تاسرزمین.تاکنارچاهآب.

برخالفتصورمکهفکرمیکردمبایدجاییکوهستانیوپرازپستیوبلندیباشدزمینهایاینجاکاماًلصافومسطحاست.ساختمانکنارزمین

دواتاقدارد.کهدریکیچاهآبوموتورودیگریجاییبرایاستراحتاست.درپشتساختماناستخریاستکهآببالولهایدهاینچیواردآن

میشودوازآنجابهوسیلهیجویهابهسرتاسرزمینمیرسد.فوأدکهجیپراخاموشکردانگاردنیاخاموششدهبود.همهجاساکتبود.نسیم

خنکیمیوزید.چشمهایمرابستموبوکشیدم.بویگلهایوحشیراحسمیکردم.بعدکفشهاوجورابهایمرادرآوردم.کفپاهایمراگذاشتم

رویخاک.سلولهایبدنمسردیورطوبتزمینرامانندفتیلهیچراغازکفپاهایمآرامآرامباالآوردندوبهتمامبدنمرساندند.حساشآنقدر

لذتبخشبودکهتاهمینامروزهمخیلیوقتهاپابرهنهرویزمینراهمیروم.

فوأدبلندگفت:»مصطفیآرپیجیهماومد«وباانگشتپیرمردیراکهازوسطزمینبهطرفمامیآمدرانشانداد.عمومصطفیصدایشمیزنم.
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حدوداًشصتسالهاستوهمیشهیخدایکپیراهِننظامِیخاکیرنگباشلوارکردیمیپوشد.فوأدهمانروزرفتومنماندمومصطفی

آرپیجیوپنجهکتارزمینسیبزمینی.

آنشبعمومصطفیداشتاسلحهیشکاریاشراتمیزمیکرد.المپ24ولتیآویزانازسقف،کهانرژیاشراازباطریموتورچاهمیگرفتبا

برخوردپشههاتابمیخوردوسایهیاسلحهوشکارچیکهرویدیوارگْلگچیسرخرنگافتادهبودبزرگوکوچکمیشد.وقتیازاوخواستم

منراهمباخودبهشکارببردچیزیگفتکهازهرکسیانتظارشنیدنشراداشتمجزیکپیرمردروستایی.همانطورکهداشتبهاسلحهاش

دستمالمیکشیدگفتکهبهنظرشآدمهاسهدستهاند.یکیآنهاییکهذاتاًشکارچیاند.یعنیساختهشدهاندبرایشکار.برایتیراندازی.دام

پهنکردن.

دستهیدومکسانیکهدوستدارندباجانورانوطبیعتزندگیکنند.مثلکفتربازها.خروسبازها.قناریبازهاو...

نگه وخشکشده تاکسیدرمی جانوران میگذارند. طاووس پر دفترخاطراتشان کهالی آنهایی خاطرهبازهها. دستهیسومام؛ منجزو گفت

میدارند.عکسآهومیزنندبهدیوارخانهشان.بدجورضایعامکرد.حالمگرفتهشد.

روزیکهبرایشتعریفکردمکهشبحدیدهامراخوبیادمهست.قسمتیاززمینرانوعیعلفهرزگرفتهبود.گیاهانعجیبیبودند.دوربوتههای

سیبزمینیمیپیچیدندوبهنوکبوتهکهمیرسیدندگلهایالجوردیرنگریزیمیدادند.عمومصطفیرویکپهیخاکینشستهبودوداشت

سیگارچاقمیکرد.باصبروحوصلهیکشندهایقوطینقرهاییرنگتوتونرابازکرد.یکبرگازدفترچهیکوچککاغذسیگارشجداکردو

مقداریتوتونریختوسطآنوباانگشتوبهطورمساویهمهجایآنمستطیلکوچکپهنکرد.پهنایکاغذرابانوکزبانخیسکردوسیگار

لولشدهرابادقتیکزرگرداخلچوبسیگاربلندشگذاشت.

رنگوقلمموخریدهبودموداشتمباموتوربهسمتزمینمیآمدم.میخواستمبهساختمانصفاییبدهم.ازدورپشتپنجرهسایهایرادیدم.

سرعتمرازیادکردم.نزدیککهشدمحرکتسایهتندترشد.جلوساختمانکهرسیدمموتورراگوشهایرهاکردم.بیلدرخاکرفتهایرابیرون

کشیدموباسرعتوارداتاقشدم.اتاقتاریکبود.درآنتاریکیدوچشمدرشِتبراقرادیدموبعدضربهیمحکمیرارویسرماحساسکردم.

بهخودمامدمدیدماتاقحسابیبهمریختهاستوبیرونتادوردستهاکسیدیدهنمیشد.

عمومصطفیدوِدپکمحکمیراکهزدهبودازتویدماغودهاناشبیروندادوگفت:»فکرمیکردمپیداشبشه.اسمشژیواِر.شیته.دیوانهست.«

وبعدداستاناینبهقولخودشدیوانگیراتعریفکرد.گفتچندسالپیشفرهادنامیکهازاقوامدورپدریژیوارهمهستآمدبهاینروستاو

همینزمینرااجارهکرد.باژیوارآشناشدوبههمعالقهمندشدندوقرارومدارعروسیگذاشتند.ولییکروزفرهادبرایکاریرفتشهرودیگر

برنگشت.ژیوارهمکهبدجوردلبستهاشبودازدوریاشتابنیاوردودستبهکارهایعجیبوغریبیزدکههمهاعتقاددارندازرویجنوناست.

پیرمردچوبسیگارخالیراتکاندوداخلاشفوتکردوگفت:»باراولکهدیدمتگمانکردمفرهادبرگشته.خیلیشبیهشی.«
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چندروزبعددوبارهآنچشمهایبراقرادیدم.داشتمدیواراستخررارنگمیزدمکهتراکتوریپیشپایمایستاد.گردوخاککهنشستدختر

بلندقدیازرویتراکتورپایینپرید.پیراهنسبزوآبیبلندیپوشیدهبود.موهایشسیاهبود.آنقدرسیاهکهاگرهمهیمردمدنیارنگموهایش

رادیدهبودنددیگرکسیکالغراسمبلسیاهینمیدانست.موهایبافتهشدهاشاززیرروسریتاکمرپایینآمدهبود.دوتادبهیخالیازروی

تراکتوربرداشتوبهسمتاستخررفت.بدوناینکهبهمننگاهکندگفت:»موتورچاهمانخراوه.اُونِیریم.«

ودبهیخالیرادرآباستخرفروکرد.

بلندشدموگفتم:»چراوسایلموگشتی؟«

خیلیخونسردظرفپرشدهرابیرونکشید،رویزمینگذاشتوظرفدیگرراواردآبکردوبعدباچشموابروبهپیشانیورمکردهامکه

دستمالسفیدیرویشبستهبودماشارهکردوگفت:»سرتچیشدهپَلوان؟!«

لحناشچنانمراسوزاندکهاحساسکردمضربهیدیگریبهسرمخورده.ازکورهدررفتموقوطیپرازرنگتویدستمرابهطرفاشپرتاب

کردمقوطیبهبازویشخوردونیمیازپیراهن،جلیقهیکوچکوصورتشراآبیرنگکرد.

بااینکارمکلیدمبارزهیپرتابرنگیرازدمکهحدوداًیکساعتطولکشید.وقتیژیواررفتدیگردرقوطیهارنگنبود.زمینوزمانرارنگ

برداشتهبود.لباسها،سروصورتمان،زمین،دیوارهاوحتیآباستخرهمرنگیشدهبود.آبرنگیازاستخربهجویهاوازآنجابهکلزمین

وحتیپایبوتههایسیبزمینیرسیدهبود.اتفاقاتبعدکهافتادحسابیازکردهیخودمپشیمانشدم.فردایآنروزتویاتاقنشستهبودمو

بارادیوورمیرفتم.ناگهاندستیکزن،ماریراتویاتاقانداخت.ازپارچهیسبزرنگوالنگوهایپالستیکی،دستراشناختم.ازجاپریدمو

رادیورابهگوشهاییپرتکردم.خودمرابهدرودیوارزدموبافریادکمکخواستم.شانسآوردمعمومصطفیهماننزدیکیبودوگرنهسکتهرا

زدهبودم.عمومصطفیانگارکهبخواهدیقهیبچهیتخسیرابگیردگردنمارراگرفتوآوردباال.زیرچشمیبهمننگاهکردوگفت:»خجالتی

بکش.ترسنارهزبانبسته.«

روزیدیگرباطریموتورچاهگمشدکهباچندساعتگشتن،توییکچالهکهدورشراگلهایآفتابگردانگرفتهبودپیدایشکردیم.چرخهای

موتورسیکلتپنچرمیشد.شیشههامیشکست.یکبارکلاتاقپرازپِِهنتازهشدکهحتیبعدازشستندرودیوارووسایلبازهماتاقبوی

طویلهمیداد.درتمامایناتفاقاتردیبودکهبهژیوارمیرسید.بالهاادامهداشتتاآنشبمهتابی.دستهایمراازبیلرویشانهامآویزانکرده

بودموپایبرهنهمابینبوتههایسیبزمینیراهمیرفتموازحرکتگلهاییکهباقدمبرداشتنامزیرپایمراماساژمیدادندکیفمیکردم.سرم

راکهباالآوردممتوجهمنظرهیغیرعادیایدرچندصدمتریخودمالبهالیگندمزارهاشدم.بهسمتاشرفتم.نزدیکشدم.مابیندوقطعه

زمینگندمکاریشدهزیریکدرختگردویبلندکامیونقدیمیاوراقیرادیدمکهتاشاسیزیرخاکرفتهبود.دورتادورشفانوسهایروشن

چیدهشدهبود.کلبدنهوسطحکامیونوحتیقسمتبارپوشیدهازپیچکبودوکسیرویپیچکهاراباگلهایرنگارنگتزیینکردهبود.جلوتر

کهرفتمژیواررادیدم.پشتفرماننشستهبودورویسرشتورسفیدیبود.انگارمیدانستمیآیم.منتظربود.بهکنارشکهرسیدمگفت:

»حاللمکنُکَره.خیلیآزارتدادم.همهاشتقصیراونفالگیربود.«

صورتاشبیروحبودمثلرباتخشکوبیاحساسحرفمیزد.گفتهفت،هشتماهپیشفالگیریبهاوگفتهاستتاچندوقتدیگرکسیکه

خیلیشبیهفرهاداستبهروستامیآیدواگربتوانیاورافراریبدهیکهبرگرددبههمانجاییکهازآنآمده،فرهاددوبارهمیآید.

گفتمیخواهدبرودشهر.پیشخانوادهیداییاشکهازاینجاوخاطراتشدورباشد.گفتم:»چیهسرتبهسنگخورده؟مردمآزاریدیگه

حالنمیده؟«

بهتوررویسرشچنگزدوازرویسرشبرداشت.درکامیونرابازکردوپیادهشد.

ازجابلندشدموبیلرامحکمتویدستمگرفتم.روبهرویمایستادوبهچشمهایمنگاهکردوگفت:»فرهادمرده.«

اینراگفتومثلخوابگردهابهآرامیدرحالیکهپاییندامناشبهزمینکشیدهمیشدبهسمتنامعلومیبهراهافتاد.

موتوررانگهمیدارمومیگذارمرویجک.پیادهمیشوم.ازاینجاکامیونودرختگردومعلوماست.گلهایرویبدنهیماشینخشکیدهاند.

گندمهایاطرافشرابرداشتکردهاند.تهماندهیساقههاراآتشزدهاندوبادارتشدودهاراآرامآرامرویزمینحرکتمیدهد.کاغذومدادرااز

تویخورجینبرمیدارم.رویکندهیدرختیمینشینموسعیمیکنمآخرینتصویریکهازژیواردرذهنمدارمرانقاشیکنم.
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اگزیتوسین
مارینه اشتواس

یوسف قنداق ساز

پاییزاست.هواتاریکوپنجرهباز.سروصداییکهازخیابانمیآیدبلند.پایینآمدنوپنجرهرابستنغیرممکن.تمامچیزهااینجاموقتیاند

حّتینردباناینتختبلند.رویتختدرازکشیدام.روییکتشکغریبهبایکآدمغریبه،باتو.درتاریکی،اینتختبلندزندانیاستبادومتر

وبیستسانتارتفاعازسطحزمین.نمیدانمکلیدچراغاینجاکجاست.واضحاست،درتاریکیازنردبانخواهمافتادوقتیپایمرارویشبگذارم.

بیحرکتبهپشتدرازکشیدهام.باشروعهوشیاریترسبرمیگرددوتشنگیشدتمیگیرد.کنارمندرازکشیدهای،صداییکنواختنفسهایت

رابیهیچخرناسیمیشنوم.نمیدانمخوابیدهای،آیااینپنجرهیبازتوراهمعصبیمیکند.بهرگههاینورینگاهمیکنمکهچراغماشینهابه

سقفمیاندازند.

بعضیازچپمیآیندوازسمتراستناپدیدمیشوندوبعضیبرعکس.

ماتوییککافهنشستهبودیموگپمیزدیم.اوضاعبراییکشبرویاییمهیابود.وهردوتجربهاینراداشتیمکهکسیراباخودمانشریک

نکنیم،اینطوربودکهمرزمانراازآدمهایتوکافهوازجمعاینتماشاچیانجداکردیموهمزمانبااینتکبردلپذیر،یکاحساسمشترک

پایدارشروعشد.

اینحریمشخصیسریعشکلگرفت.خودرابههممعرفیکردیموازدلمشغولیهایمانگفتیم.ازهمخوشمانآمد.گفتیخیلیراحتمیتوانم

آزارتدهمماواقعاًمشترکاتزیادیداریم.

هنوزبهپشتخوابیدهامونورچراغماشینهاییراکهازراستوچپمیآیندمیشمارم.بهسمتمنمیچرخی.درتاریکینمیببینمآیاچشمانت

بازهستند.

تویاونکافه،نوشیدنیارزانبودوسرویسنامرتب.هیچکسزیرسیگارینیاورد.مدامذهنمانمشعولاینبودکهازعصرچقدرسیگارکشیدهایم.

گفتیزندگیهرلحظهممکنهتمومبشهچندتاسیگاربیشترهیچفرقینمیکنه.
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ذهنمنمداممشغولمردیبودکهحتییکبارهمدرستوحسابیندیدهبودمش.

نوشیدنیسفارشدادی.گفتییکعصررومانتیکبانوشیدنیطوالنیترمیشهوطوریبانیشخنداینراگفتیکهمنمطمئننبودمشوخی

میکنییاجدیمیگی.چینوشیدم.متوجهشدمکهتواینحسرومانتیکهمحواستبهصورتحسابتهست.احساسخوبیداشتم.

هنوزازراستبهچپوازچپبهراست،نورچراغماشینهاییکهردمیشوندرامیشمارم.هفتتاازراستوبیستودوتاازچپ.بهگمانمن

دراینساعتآدمهایبیشتریدرشهردررفتوآمدهستند.تواینحالتیکهدرازکشیدهامبیشترفضایخانهسمتچپقرارداردوتوسمت

راستمخوابیدهای.میخواهمدرتاریکیچیزیبگویم.هرحرفیاالناشتباهاست.دوستدارمدرموردماشینهاییحرفبزنمکهکاشکیاینآدم

ازچهارساعتپیشبامنمیشمردشان.ماتورستورانراجعبهخیلیچیزهاصحبتکردیم.عادیومّهم،ترکیبیشاملیکگفتگویدلچسب

واقعی.وقتیبهدستشوییرفتممتوجهشدمکههنوزلباسکارتنماست.یکبلوزدامنمشکیباکفشهایرسمی.بایکنگاهبهساعتمتوجه

شدمبیستویکساعتهکهسرپام.معموالًکمپیشمیآمدکهچنیناحساسخوبیبکنم.خیلیکوتاهدقیقاًمثلاینلحظه،زمانیکهنگاهمبه

آینهافتادوخانمیدررابازکردوازبیرونصدایموزیکیمیآمدکهمندوستداشتم.بعدازآنبودکهایناحساسبهمندستدادکههمه

چیزروبهراهاست.

توتختُولمیزنم.نمیتوانمیکجایراحتپیداکنم.همهچیزناخوشاینداست.دوبارهبهمردیفکرمیکنمکهوقتیآدممیدیدش،میفهمید،

اوهممطمئناًدریکجایناراحتدرازکشیده.دوستداشتمطوریبخوابمکهخودمرابهبازویتبچسبانم.زمانیکهنگاهماندرهمگرهخورد،

درموردنوعرابطهمانصحبتکردیم.گفتیهورمونیبهناماگزیتوسینهست.اینهورمونباعثاحساسشادیمیشودزمانیکهآدمکسیرادر

بغلمیگیردونوازشمیکند.هورموننوازش.ازخودمپرسیدمآیااینرابرایهرزنیتعریفکردهای.همرابوسیدیم.پیشخدمتچراغراخاموش

کرد.نگاهمانبههمافتاد،جوشرویچانهاتتوجهمراجلبکرد.صورتحسابراپرداختکردی.بلندشدیموکافهراترککردیم.بیرونهنوز

تاریکبوددوبارههمرابوسیدیمچیزمشکوکیوجودداشت.
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رویشکمخوابیدهاموبوییکبالشغریبهرانفسمیکشم.بهاینفکرمیکنمکهچهقدرخوبمیشدکهمنهرشباینجابخوابمازرویغریزه

جایکلیدچراغراپیداکنم،درازبکشموهرروزبویتنترادرمالفهوروبالشیپیداکنم.قبلازخوابباتوهمآغوششومدرابتداهمیشهقبل

ازخوابوبعدبعضیوقتها.دستترارویکمرمگذاشتی.

پشتبهریلراهآهنوغرقدربرنامهیحرکتقطارهابودم.ازسرکاربرمیگشتم.قطارواردایستگاهشد.صداییناآشناوبعدازآن،صدای

نداشت. کردن ترمز برای فرصتی راننده بود. پرید قطار جلوی او را. مرد آن فریاد صدای همچنین شنیدم. را عجیب فشفشی صدای و بخار

دوبارهبهپشتمیخوابم.حاالدستترویشکمماست.بهاینفکرمیکنمکهآیاآدمهاییوجوددارندکهارزشترمزکردن،متوقفشدن،و

صحبتکردنراداشتهباشند...دوبارهبهنورچراغهانگاهمیکنم.کسیناگهانترمزمیکندونوردروسطاتاقمیماندصدایجیرجیرچرخها

شنیدهمیشود.درماشینبازوبستهمیشود.صدایپچپچمیشنوماّماچیزیمتوجهنمیشوم.کسیمیخندد.درماشیندوبارهبازوبسته

میشود.موتورروشناستونورچراغهاازرویسقفمحومیشود.کسیجلویپایکسینگهمیدارد.

گفتیرنگتپریده.بیاچیزیبنوشیموآنمردرافراموشکنیم.
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بررسی جامعه شناسانه ی چند داستان كوتاِه » صادق چوبک«

مهدي رضایي
صادقچوبک،درسال1295هجريخورشیديدربوشهربهدنیاآمد.پدرشتاجربود،اّمابهدنبالشغلپدرنرفتوبهکتابرويآورد.دربوشهر

وشیرازدرسخواندودورهکالجآمریکایيتهرانراهمگذراند.درسال1316بهاستخداموزارتفرهنگدرآمد.اولینمجموعهداستانشرابا

نام»خیمهشببازي«درسال1324منتشرکرد.درایناثرو»چرادریاطوفانيشد«)1328(بیشتربهتوصیفمناظرميپردازد،ضمناینکه

شخصیتهايداستانوروابطآنهاوروحیاتآنهانیزبهتصویرکشیدهميشود.اولیناثرشراهمکهحاويسهداستانویکنمایشنامهبود،تحت

عنوان»انتريکهلوطیشمردهبود«بهچاپسپرد.آثاردیگرويکهبرایششهرتفراوانبهارمغانآورد،رمانهاي»تنگسیر«و»سنگصبور«

بود.تنگسیربه18زبانترجمهشدهاست.امیرنادري،فیلمسازمعروفایراني،درسال1352براساسآنفیلميبههمیننامساخت.چوبکبه

زبانانگلیسيمسلطبودودستينیزدرترجمهداشت.ويقصهمعروف»پینوکیو«رابانام»آدمکچوبي«بهفارسيبرگرداند.شعر»غراب«اثر

»ادگارآلنپو«نیزبههمتويترجمهشد.

قفس
دوستداران و مخاطبان بر خوبي نسبي تأثیر ایران، نوین داستاننویسي اول نسل سرشناس داستاننویسان از یکي عنوان به چوبک، صادق

داستاننویسيوخوانندگانادبیاتداستانيگذاشتهاست.ويآینهشرایطویژهاجتماعيوفرهنگيروزگارخودبود.آثارشنمودارزندگياجتماعي

وبرآمدهازذهنیتخاصاودرشناختجامعهبود.آثاراوبهدلیلوجودپارهايازناهنجاريهايزبانيوبیاني،ازسويدستگاههايفرهنگيمورد

بيمهريقرارگرفت.
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نگاهتیزبینويدرآثارکوتاهشبسیارنموداراستکه

»عدل«، »قفس«، چون آثاري به نمونه براي ميتوان

»دزدقالپاق«و»پاچهخیزک«اشارهکرد.اودراینچهار

تصویر به را روز آن اجتماع کلیت از تصویري داستان

ميکشد.بههیچوجهقضاوتنميکندوتنهاراوياثرش

شخصیتهاي با مخاطب گذاشتن همینتنها و است

تیپیکاثر،رابطهايعمیقراایجادميکند.

داستان»قفس«اینگونههوشمندانهشروعميشود:

»قفسیپرازمرغوخروسهایخصیوالریورسمیو

کلهماریوزیرهایوگلباقالییوشیربرنجیوکاکلی

ودمکلوپاکوتاهوجوجههایلندوکمافنگی،کنارپیادهرو،لبجوییخبستهایگذاشتهشدهبود.تویجو،تفالهچایوخوندلمهشدهوانار

آبلمبووپوستپرتقالوبرگهایخشکوزرتوزنبیلهایدیگرقاتییخ،بستهشدهبود.«

درواقعاینهمهاساميکهبردهميشود،نماديازقومیتهايمختلفنژاديدرکشوراست.قومیتهایيکهدرکناریکدیگرقرارگرفتهاندواو

فضايداخلواطرافقفسراچنانزیباوسیاهبهتصویرميکشدکهتکرارآندرادبیاتایرانکمنظیراست.

»توهممیلولیدندوتوفضلهیخودشانتکمیزدندوازکاسهیشکستهیکنارقفسآبمینوشیدندوسرهایشانرابهنشانسپاسباالمیکردند

وبهسقفدروغوشوخگنومسخرهقفسمینگریستندوحنجرههاینرمونازکشانراتکانمیدادند.

درآندمکهچرتمیزدند،همهمنتظروچشمبهراهبودند.سرگشتهوبیتکلیفبودند.رهایینبود.جایزیستوگریزنبود.فرارازآنمنجالب

نبود.آنهابایکمحکومیتدستهجمعیدرسردیوبیگانگیوتنهاییوسرگشتگیوچشمبهراهیبرایخودشانمیپلکیدند.«

ويباتوصیفاتيبههمینزیبایيوسادگيجامعهدرمنجالبفرورفتهوبيتکلیفآندورانراروایتميکند.اینداستانگرچهبیشازهزارکلمه

همنميشوداّمایکيازماندگارترینآثارچوبکاستکههمچناندربارهآنبحثوگفتگوميشودودرجلساتآموزشيبسیاريموردتدریس

قرارميگیرد.

 عدل
درسهاثر»عدل«،»پاچهخیزک«و»دزدقالپاق«هرسهبانقطهاوجبحران،داستانآغازميشود.درداستانعدل،ماباتصویراسبيمواجههستیم

کهپایششکستهودرجويآبيبيحرکتماندهاست.

»اسبدرشکهايتويجويپَهنيافتادهبودوقلمدستوکاسهيزانواشخردشدهبود.آشکارادیدهميشدکهاستخوانیکدستشاززیرپوست

حنایياشجابهجاشدهوازآنخونآمدهبود.کاسهزانويدستدیگرشبهکليازهمجداشدهبودوبهچندرگوریشهکهتاآخرینمرحله

وفادارياشرابهجسماوازدستندادهبودگیربود.سمیکدستش– آنکهازقلمشکستهبود– بهطرفخارجبرگشتهبودونعلبراقسابیدهاي

کهبهسهدانهمیخگیربودرويآندیدهميشد.«

شخصیتهايمتفاوتيبهصورتگذراواردداستانميشوندونظريدربارهاسبونجاتدادنشميدهند.اّمانظراتخوبينیستند،درواقعاین

روشهانجاتدهندهاسبنیستوتنهاشرایطاوراوخیمترميکند.هرچندکهشایدپیشنهادخوبيهمعنوانشود،اّمادرانتهابازهمهیچاقدام

درستيازسويمردمانجامنميگیردوتصویرپایانيداستانایناست.

»بخارتنکيازسوراخهايبینياسببیرونميآمد.ازتمامبدنشبخاربلندميشد.دندههایشاززیرپوستشدیدهميشد.رويکفلشجايیک

پنجانگشتگِلخشکشدهداغشدهبود،رويگردنوچندجايدیگربدنشهمگليبود.بعضيجاهايپوستبدنشميپرید.بدنشبهشدت

ميلرزید.ابداًنالهنميکرد.قیافهاشآراموبيالتماسبود.قیافهیکاسبسالمراداشت،باچشمانگشادوبياشکبهمردمنگاهميکرد.«

اینتصویرکهختمداستاناستطوريبهتصویرکشیدهميشودکهانگاراسبميداندازدستاینمردموایناجتماعهیچراهچارهايبراياو

نیستوبدونهیچبيقراريدرانتظارمرگاست.
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پاچه خیزك
پاچهخیزکهمفضایيمانندفضايداستانکوتاهعدلدارد.اینبارمحوریتداستاننهیکاسبکهیکموشاستکهپسازمدتهاتالشدر

بقالِيدکانمشحیدربهدامافتادهواوبابهدامانداختنموشوراهانداختنسروصداکهناشيازخوشحالياستنگاههاومردمرابهدورخود

جمعميکند.اینجاهمماشاهدشخصیتهایيهستیمکههرکدامنمایندهقومیت،موقعیتوفرهنگاستوهرکدامنظريبرايکشتنموش

ارائهميکنند.هرکدامسعيميکنندکهبدترینروشممکنرابرايکشتنموشارائهدهند،درحاليکهگرفتنجانیکموشسادهاستواصاًل

ميشوداورانکشتوبهجايدیگريانتقالشداداّمامشحیدربهشدتمصممبهکشتنموشاست.درانتهاموشراآتشميزنندوموشبهسمت

تانکرنفتيميرودکهدرطولداستانبهخوبيآنرابهتصویرکشیدهاستوتالقيزیبایيبافرارموشآتشزدهپیداميکندوفاجعهميآفریند

کهبازهمنشانازعدمتصمیمگیريجامعهدرموردیکمعضلسادهدارد.

دزد قالپاق
داستانکوتاه»دزدقالپاق«همنسخهدیگريازبهتصویرکشیدنجامعهمنتقموبيرحمدارد.ابتدايداستانبادستگیريیکدزدقالپاقتوسط

مردمشروعميشودوضربوشتميکهازسويآنهاصورتميگیردوسپسآمدنصاحبماشینکهباخشونتيبدترازمردمشروعبهزدن

دزدميکند.

»مردمراهدادندوحاجیآمدتوخیابانباالیسرپسرککهدستشتودلشبودوآسفالتخیابانازشاشوخونشترشدهبودوبارسیدنبهاو

لگدیخواباندتوتهیگاهپسرککهرنگپسرکسیاهشدونفسشپسرفتوبهتشنجافتاد.«

آدمهايچوبکدربرخوردبامشکالت،ناتوانایيهايجسميوفکريخودرابهنمایشميگذارند.دربرابرناهنجاريهاواکنشنشاننميدهندیا

واکنشآنهافاقدپشتوانهعلمياستودرنتیجهعقیموسترونباقيميماند.اینآدمهايناآگاهوبیمار،علتالعللناهمواريبيسامانيهاورنجها

وگرفتاريهاياجتماعرانميشناسند.
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تحلیل و بررسی داستان »چراغ آخر«

)تحلیل رویکردی به روشنفکری در ادبیات دهه 40 ایران(

حامد فریاد

صادقچوبکدر14تیر1295دربوشهربهدنیاآمد.چوبکازاولینکوتاهنویسانقصهفارسیاستوپسازمحمدعلیجمالزادهوصادقهدایت

میتوانازاوبهعنوانیکیازپیشروانقصهنویسیجدیدایراننامبرد.ویدرقصههایشذهنوروانقهرمانهایشراموردتوجهقراردادوسعی

کردبهشخصیتهایشعمقببخشد.همینتالشبرایعمقبخشیدنبهشخصیتها،برنحوهبیانویتاثیرگذاشت.ویدر13تیر1377در

برکلیکالیفرنیادرگذشت.بنابهوصیتشیادداشتهایباقیماندهازاووجسدشراسوزاندند.

داستان»چراغآخر«همچوننمونههایدیگرادبیاتداستانیدهه40بازنمودیازدغدغههایمتداولروشنفکریخاصجهانسومیاست.داستانی

دربارهتأثیرخرافاتبرمردماناینسرزمینوچگونگیسوءاستفادهراویانخرافاتازآنهاوهمچنینشیوههایبرخوردروشنفکرانایندیاربا

آنهااست.

جواددانشجوی22سالهایاستکهدرخارجازایران)کلکته(درسمیخواندودراینداستانبازنمودگونهایازروشنفکریایرانیاست.اوکههر

باربرایبازگشتبهکلکتهازکشتیاستفادهمیکند،اینباربهکشتیایواردمیشودکهدرطیمسیرشابتدابهبصرهمیرودوزائرانایرانیرادر

عراقپیادهکردهودرادامهیمسیربهسمتهندوستانرهسپارمیشود.کشتیدراینداستاناستعارهایاستازجامعهکهچوبکبرایبیانافکار
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خودازآنبهعنوانیک»قالب«استفادهمیکند.نکتهیقابلتوجهدیگرایناستکهجواددرزمانورودشبهکشتیباتوصیفیکهازطبقات

مختلفآنارائهمیکندواینکهطبقاتباالیکشتی،قسمتهایدرجهیکودرجهدوکشتیبودهودراختیارافرادمتمولتراستبهنوعینظام

طبقاتیحاکمبرجامعهراترسیممینماید.اولینموضوعیکهدراینداستانبهچشممیخوردایناستکهنویسندهکهازاینپساورادرشکل

جواددرداستاندنبالخواهیمکردازابتدامسیرشراازمسیریکهزائرانمیروندجدامیکندچنانکهگوییازهمانابتداموضوعتقابلاساسی

بینروشنفکرایرانیوتودهمردمرادرقالبجامعهیایرانیمطرحکردهوبراینموضوعکهمقصدروشنفکرازمقصدعوامجداست،صحهمیگذارد.

جوادازاینکهپولکافیدراختیارنداردتایکیازاتاقهایدرجهدومکشتیراکرایهکندودرونآناتاقبتوانددرتنهاییخودغوطهورشدهو

جذبآرامشدریاشودحسرتمیخوردوازاینکهمجبوراستباآدمهاییدمخورشودکههیچگونهاحساسقرابتیبهآنهانمیکندناراحتاست.

دراینجاچوبکحداقلجایگاهاقتصادی-اجتماعیراکهبرایروشنفکردرنظرمیگیردطبقهیمتوسطاستبااینحالدرگیریذهنینویسنده

ازتعیینجایگاهاقتصادی-اجتماعیروشنفکرتاآخرداستانمبهممیماند،آنجاکهجواداشارهمیکندافرادطبقاتباالییکشتیبدوناینکهدر

ماجراهایافرادطبقهپائیندرگیرباشندتنهاازباالبهتماشایآنهامیپردازنددرحالیکهخودشکاماًلدردغدغههایافرادطبقهیپائینکشتی

درگیراستونسبتبهموضوعاتآنهاواکنشنشانمیدهد)هرچندازرویاجبار(.

جوادپسازاستقراردرکشتیسعیمیکندتاجاییدورترازمسافرانبرایخودبیابدوبرخالفهمسفرانشکهرویزیراندازیابارهایخود

نشستهاند،تختسفریاشرابرپامیکنداّماباتوجهبهموقعیتفیزیکیکهدرآنقرارگرفتهنهایتاًنمیتواندخیلیدورترازدیگرانقرارگیردو

همچنانازدیدنوضعیتموجودمسافران،ازمحتوایگفتگوهایشانوازدرگیریشاندرموضوعاتروزمرهکالفهاست.بهآسماننگاهمیکندو

باخودشمیگوید:»کاشبرایآزادیآدمیزادیکفلسفهباشد،تنهایکفلسفهیجهانگیرپیداشودکهمانندخورشیدکههنگامروزنورستارههای

دیگرراازبینمیبرد،همانگونهادیانوفلسفههایاحمقانهیدیگرراازمیانببرد.«شایدبتوانگفتاوجاندیشهینهفتهدرداستانیاطرزفکر

روشنفکرایرانیدراینجملهازداستانمطرحمیگردد.دینخوییسرشتبیچونوچرایحاکمبرایننوعاندیشهیروشنفکریاست،روشنفکر

بازهمبهآسمانمینگردوانتظاردررسیدنفلسفهایازباالرادارد،همچنینمیتواننوعیازانفعالوعدمپراگماتیسم)عملگرایي(رادرایننوع

روشنفکریمشاهدهنمود،دیگراینکهعدمگرایشبهکثرتگراییوپلورالیسمودلبستهیاندیشهایواحدبودنونوعیگرایشبهایدهآلیسمو

حقیقتمحض،همهوهمهازمشخصاتفکریروشنفکریایرانیوناشیازخویدینیاواست.

درستدرزمانیکهجواددرایناندیشههابهسرمیبردسروکلهسیدپردهخوانبهعنواننمادافرادسودجوییکهازبیسوادیوگرایشبهخرافات

مردمارتزاقمیکنند،پیدامیشود.جوادازهمانابتداخصومتشدیدیرانسبتبهاودرخودشاحساسمیکنداّمانمیداندکهچگونهدربرابر

مردمیکهباتماموجودبهسیدپردهخوانگوشفراردادهاندعکسالعملنشاندهد،ابتدامیخواهدبامنطقبرخوردکندولیبهبیفایدهبودنآن

میاندیشدوبازباخودتکرارمیکند:»یکفلسفهآزادیبخشهمهراخردمیکنه«.سیدکهمشخصاًنمادتحجروواپسگرایيدرداستاناست،خود
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بههیچکدامازحرفهایيکهبرايمردمميزنداعتقاديندارداوتمامتالشخودراميکندتابتواندهرچهبیشترمسافرانراسرکیسهکند.مهارت

سیددرانجاماینکارآنقدرزیاداستکهحتيجوادهمباتماماحساسنفرتيکهنسبتبهاوداردبهاینموضوعمعترفاست.جوادهمچنانبعد

ازپایانپردهخوانیسید،اورازیرنظرداردومتوجهمیشودکهسیددرخلوتدرحال»عرق«خوردناست.بااینحالبازهمازاینکهبخواهداین

موضوعراعلنیکندمیپرهیزد.موضوعیکهدراینقسمتازداستانبهچشممیآیدباوربهعدمپذیرشروشنفکرانازجانبعامهافرادجامعه

است.روشنفکرایرانیدستازافشاگریوزیرسؤالبردنخرافاتمیکشدچونمعتقداستازطرفمردمپذیرفتهنمیشود.نتیجهاینکهتقابل

روشنفکریوعوامدرایرانیکتقابلدوسویهاستازطرفیمردمروشنفکرراازجنسخودنمیدانندوازطرفدیگرروشنفکرنیزبهاینعدم

پذیرشواقفاستوبهانفعالرویمیآورد.

نهایتاًجوادتصمیممیگیردتازمانیکهپردهخواندرخواباست،ضربهخود

وجعبهی پردهخوانخوابیدهمیرود بهسمتجاییکه او واردکند. او به را

پردههایاورابرداشتهوبهدریامیاندازدتابااینکاربهبساطپردهخوانپایان

دهد.نکتهايکهدراینقسمتداستانخودنماییمیکندایناستکهجواد

بااینکهبهکارخودایمانداردولیمرتباًنگرانایناستکهاگرمردماورادر

تصمیم جواد و بدهد جوابی چه باید ببینند پردهخوان وسایل برداشتن حال

میگیردکهدرصورتلورفتنبهدروغجوابهاییازجنساعتقاداتمردمبدهد

تامشکلیبرایشپیشنیاید.»البداگرمنرودرهمینحالتاینجاببیننباید

بگماومدمازصاحبپردهمرادبگیرم.باحربهخودشونبایدکوفتتومغزشون.«

آمرزش« داستان»طلب با ميتوان لحاظمضمون به را آخر« داستان»چراغ

هدایتمقایسهنمود.وجهیمشخصههردوداستاندرایناستکههردوداستان

اززبانراوياولشخصبیانميگرددبااینتفاوتکهنگاههدایتدرداستان

»طلبآمرزش«ازدرونساختاراجتماعينشأتميگیرد،راويداستاِنهدایت

خودیکياززّواراستکهبهعلتاحساسگناهشدیديکهدارداصطالحاًبهدنبالشریکجرمميگردداّماچوبکدر»چراغآخر«ازمنظريبیروني

بهموضوعنگاهميکندوجواددرنقشیکدانايکلدرداستانظاهرميشود.شخصیتهايداستانهدایتبهدلیلاحساسگناهمشترکيکه

دارنددریکرابطهیلیبیدونال)پیوندعاطفی(بهپیوندياجتماعيباهمدیگرميرسندکهميتواندسببازبینرفتناحساسگناهدرآنهاشدهو

ازترسآنهابکاهد،بهنظرميرسدهدایتبهدلیلآگاهيبهاینموضوعانتظارنداردکهبتوانتغییريدروضعموجودایجادنمود.هدایتبرخالف

چوبکنميخواهدراهکاريبرايتغییروضعموجودارائهدهدوتنهابهنشاندادنآناکتفاميکنداّماچوبکدرمقامیکروشنفکردستبهاقدام

عمليميزندوباتمامتردیدوترسيکهازمواجههیآشکارباموضوعداردنسبتبهآنواکنشنشانميدهد.

موضوعدیگريکهميتوانردپايآنرادرداستان»چراغآخر«دنبالنمودمسأله»ناسیونالیسم«یا»مليگرایي«است.گرایشبهمليگرایيو

اعتقادبهاینکهوضعیتاجتماعيتوصیفشدهدرداستانبهعلتاستیاليدین،فرهنگوزبانعربياستآنجاخودرامينمایاندکهنویسندهاز

زبانجوادعنوانميکند.»حیفزبانفارسيکهدردهاناینرجالههااست،بهترميشداگراینهاگدائيشانراهمبهعربيميکردند.«اّمابااین

حالنویسندهدرهیچجايدیگريازداستانبهاینموضوعبرنميگردد.مسألههویتمليیکيازموضوعاتجایگزینيبودهاستکهروشنفکران

ایرانيدربرخوردبامذهبهموارهمطرحنمودهاند.باوربهاینکهبرايمقابلهبامذهب)حداقلآنبخشازمذهبکهبیشترخرافاتاستتا

آموزههايالهي(ميبایستجایگزینيفکريبرايافرادتعریفنمودراميتواندراندیشههايبسیاريازروشنفکرانایرانيمشاهدهنمود.شایدبتوان

اینموضوعرایکيازعللعدمتوفیقروشنفکرانایرانيدانستزیرابانگاهيدقیقبهمناسباتاجتماعيدرایراناینموضوعمشخصميگردد

کهدرجامعهایران»هویتقومي«بهجاي»هویتملي«مبنايهویتیابيافرادقرارميگیردبهخاطرهمینموضوعتالشروشنفکرایرانيبراي

ایجاد»هویتملي«تقریباًهموارهابترماندهاست.

نهایتاًميتوانداستان»چراغآخر«رابهعنواننمونهايکالسیکازطرزفکرروشنفکراندهه40ایرانمعرفينمودکهباهمهانتقاداتيکهبرآنها

وارداست،نقشبسیارزیاديدرآگاهيبخشيبهنسلهايبعدازخودایفانمودهاند.
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oنظرچوبکدرارتباطبااینمتنایناستکهایندیدار

ازخود وچنانکه است نبوده برایمصاحبه بههیچوجه

مطلببرمیآیددیداریدوستانهبودهوشکلسؤالوجواب

ندارد.

درازنای سه شب پرگو1
نصرت رحمانی

شب یکم
نصرترحمانی،شاعروصادقچوبک،نویسنده،درهفتهگذشتهشبهاییراباهمگذرکردند.

برخوردشاعر»میعاددرلجن«ونویسنده»روزاولقبر«کهروزهایگرمرویآشناییراپشتسرنداشتند،نوعیبههمرسیدن،جوششجانوتعاطی

درداست.

نهگفتوشنید،نهمفاوضه،نهمعرفینویسندهامروز،عناوینینیستکهدرستوبهجابرایننوشتهبنشیند.شایدبتوانگفت:شبنویسیشاعریاز

نویسندهای.

بههرحال،سهشبرا،نصرترحمانیوصادقچوبک-درخانهچوبک-بهسپیدیبامدادگرهزدند،حرفزدند،نوشیدندوآتشهزاررنگ

آتشکدهکوچکسالنپذیرائیچوبکراتماشائینشستهوسرانجام،اینکنصرترحمانیروایتگرشبانههایشاعرونویسندهاست.

قالبکار،آشفتگیهایرحمانیراکاماًلمنعکسمیکندکهآشفتگیهایشرامیدانیمونمیپیرائیمزیرامیترسیمنوشتهخاموشوتاریکشود؛

پرحرفیهمهستکهروزنامهاینمیتواندباشد،اّماماللنمیآورد.

...واکنونشباولمیعادرحمانیوچوبک.

بگریزیم

بهپیشپلنگی

1-روزنامهآیندگان،سال1348.بهنقلازدفترهنر،سالدوم،شماره3اسفندماه1373)ویژهنامهصادقچوبک(
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کهدراینبیشهیارمناست

بیتشویش

وآرام

زیرچنگالهایبرندهاو

ومیان

دندانهایتیزاو

بهخوابرویم

ازپستانهایپرمهرش

شیرنوشیم

وازلیسزبریهایزبانچسبندهاو

نوازشگیریم

داستانهاگوئیم

وافسانههاشنویم

بگریزیمازآندیارکه

صدایماطنین،ندارد

هایهویندارد

نگاهماعگسنگیرد

وعگسمانگاهنپذیرد

بگریزیمبهدیاریکه

زبانرابهچرخشآریم

وخامهرابهگردشدرآریم

وبگریزیمازآندیار

کهیکلبخندویکنگاهآشنادرآنقحطاست.

***

نفسیکشیدازسرخستگیولحظهایخاموشماند.

نگاهشرابهچهرهامپاشید،همراهباتلخخندی.گفت:همهچیزغرقدر

بیهودگیست.

بهترکههرچهزودتربگریزیم.

پیدرپی و مرتب زمان نبض اّما شد. گسترده اطاق خلوت در سکوت

سکوتراقطعه،قطعهمیکرد.

نگاهمبیاختیارگرداگرداطاقبهجستجویضربانمتداومیکهویرانگر

خاموشیبودگردید.بررویپاندولساعتیکهاینسووآنسومیرفت

قرارگرفت!

گفتم:

-صادقطنینصدایاینساعتاندیشهاترادرهمنمیپاشد؟

گفت:
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-نه...،منبهاینصداکهیادآورگذشتَدماستخوکردهام.

کتابموالناکناردستشبودبهکتاباشارهکردوادامهداد:

-عرفانماهمباهمهشکوهشجزهمینصدایمکرر»پوچ«چیزینمیگوید.

گفتم:یعنیچه؟روشنترمکن.

گفت:

-عرفانمامیگویدَدمراغنیمتبایدشمرد!َدمراغنیمتشمردنیعنیآنقدرکهبتوانیَدمرابهغنیمتبگیری.بهتربگویمَدمراغنیمتشمردنیعنی

زمانرامتوقفکردن،پساگرمنبتوانمدرزمانوقفهایجادکنم،توانستهامَدمراهمغنیمتبشمرمواینمحالاست.

آنگاهدرحالیکهجامیلبالبازمیرابرمیداشتاینشعرراخواند.

برلببحرفنامنتظریمایساقی

فرصتیدانکهزلبتابهدهاناینهمهنیست

ومیاشراالجرعهسرکشید.

مننیزپیالهامرابهسالمتیاشنوشیدم.

اّمانمیدانمچرابیناندیشهصادقوپاندولساعتکهآسیمهسرهرلحظهبهسوئینوسانداشت،یگانگیمشترکیاحساسکردمواحساسمرا

اعترافکردم.واوفقطبایککلمهجوابمراداد:

دیوانه!

***

منوچوبکخیلیدیرباهمآشناشدیم،آشنایسینهبهسینهوالبتهازسالهابسدورودیربهنامهموآثارهمآشنابودیم.

اّمااینکافینبود،آشنائینزدیکمامیرفتبهدرهمآمیختگیودرهمرهاشدنوشیفتگیبرسد!چهزودنیزچنینشد!

اینتفاهمدربینکسیکهباشعرسروکارداردواختصاروابهامرا

زیربنایکارشمیداندبانویسندهایناتورالیستکهگسترش،نحوه

وشگردکاراوست،تغایردارداّما...،منبرخالفهمهیپسوندهای

ایستوایسم،برایشناخت»چوبک«اینجملهراگرچهکلیاست

وتشخیصدهندهتمامشیوهاونمیتواندباشد،بهکارمیبرم:

صادقنویسندهایاستکهباچشمهایبازازتاریکیهامیگذردو

هرگزباچشمانبستهگامدرروشنائینگذاشتهاست.

قصدتعریفازآثارچوبکدرمیاننیستواینمهمنهدرحدمن.

آنچهازایندستمیرود،طنینآوایدوعابراستکهدرتیرگیدمگرفتهشبانگاهیدرکوچهایغریببههمخوردندوتمامشبراباهمبهمویه

گذراندندوسپیدهدمازهمجداشدند!

آنگاهبهمنگفت:

-ُخبشاعرنوبتیهمباشد،نوبتتوست؛شعریبخوانکهباآنرطلگرانتوانزد.

درجوابششعریازحافظخواندم.

رطلگرانمدهایمریدخراباتشادیشیخیکهخانقاهندارد!

درسترویزاویهایکهچوبکدروهلهاولدیدارباآنمخالفتکردهبود،ناآگاهانهحرکتمیکردیموباآنکهمخالفتیباعرفاننشاندادهبود

غرقدردریایعرفانبودیم.

گفت:

-بیتیکهازحافظخواندیتفسیربرمیدارداّما...چهبهترکهازاینکاربپرهیزیم،چراکهوقتیآلنپوشعرمعروفخودغرابراساختناقدیندرباره

آنبهنقدبرخاستند.
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آلنپودرجوابشعرغرابراتفسیرکردکه

بهاصطالحشیرفهمکند،ازآنپسشعرغراب

شکوهوارجشراازدستداد.

گفتم:نیمایخودمانهمدراینبارهعقیدهای

از نمیخواهد«. مدخل »شعر میگوید دارد.

نیماگذشتهشعررودخانهایاستکههرکس

گیرد. بهره آن از میتواند ظرفش اندازه به

که بود انداخته کرک کم کم حرفهایمان

خانمشدرآستانهدرظاهرشد.بایکجهان

گفت: لبخندزنان محبت دنیا یک و مهربانی

اطاق آن بفرمایید دیگه حاال نشدید؟ خسته

چیزیبخورید،موزیکیگوشبدهید.

عوض منزل حالیکه در کنان نقنق صادق

میکردگفت:

ازایناطاقبه -اینهمشدهزندگیماهمهاش

آناطاق،آخهاطاقبااطاقفرقشچیستگاهی

گور نبش میکنم احساس اطاق تبدیل هنگام

دارندمیکنند.

اّما...،خانمباسرسختیگفت:دستازلجبازی

بردار،سرماخوردهایاجاقراروشنکردهامآنجا

گرمتراستیاالبچههاتکانبخورید.وبعدرو

بهمنکردوگفت:

-چوبکسالهاستازدوستیمیگریزد،نمیدانم

چهشدهکهباشماچنینازسرشوقوشوردرهمجوشیدهاست.

درهمینموقعسگیهمبهجمعمااضافهشد.چوبکبهمعرفیاشپرداختوگفت:

-اینسگمناستنامش»آتما«است.

)»آتما«یککلمهسنسکریتاست،یعنیروحجاودان(

بهمعیت»روحجاودان«بهاطاقدیگریرفتیم.اتاقیجالببود.اجاقیچونآتشگاهدرکنارآنشعلهسرمیکشید.وجودخانمآرامشوصمیمیتی

بهمحیطدادهبود.

اولینچیزیکهتوجهمراجلبکرد،عکسجالبیازصادقهدایتبودکهسالهاپیشباپسرکوچکچوبکگرفتهبود.کتابخانهبسیارمرتب،

تابلوهایجالب،اّماسختخودمانی،دلپسند.

خطدیدنگاهمنتوجهچوبکراجلبکرد،اوهمبهعکسصادقهدایتخیرهشد.

بهچوبکگفتم:

دربارهصادقهدایتتاحالبهاندازهکافیسخنرفتهاست،اّمامیخواستمبدانمبهنظرتوهدایتچهکسیبود؟چراتو،بیشازدیگرانبهاو

نزدیکبودهای؟چوبکهمانطورکهبهعکسخیرهماندهبودگفت:

-هدایتبهنظرمنیکانسانکاملبوددرهمهچیز.درانساندوستی،درجوانمردی،دروطنپرستیوبیطرفی،انسانبینظیریبود.اّما...،اگرمنظورتان

دربارهیآثاراوستبایداعترافکنمکههدایتدرنویسندگیبزرگترازآناستکهبتوانآثاراونقدکرد.
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وبعدبازیرکیادامهداد:

-اگرمنظورتانآگاهیهدایتاززبانخارجیواطالعکافیازکارنویسندگانخارجیهمدورهاشمیباشد،دراینبارههرکسیهرچهالفزدهاست،

بیهودهوگزافاست.صادقهدایتآنقدرازخودشجوهرداشتکههمیشهگوشهایازدامنسخاوتاوبهدستدیگرانبود.

گفتم:اّمااگردقتکنیمبهنظرمیرسدکهتقریباًنویسندگانیکدورهآندستهکهبینشجهانیدارندبیشتردریکخطفکریحرکتمیکنند.

برایمثالاگرنوول»استرات«ژانپلسارتررابخوانیموبعدبیگانه»آلبرکامو«رانگاهکنیمبهتقریبآنهاراتحتتأثیرهمخواهیمیافت.

چوبکگفت:

-دراینموردحرفیندارم.میدانم،خوبمیفهممچهمیخواهیدبگوئید.همهنویسندگانیکعصرتحتتأثیرزمانخویشمیباشند،چنانکهاغلب

نویسندگانآمریکاازتأثیراتجنگویتنامخارجنیستند.

گفتم:راستیراجعبهخودتان،چراتاکنونبهآنچهدرموردکارهایتاننوشتهاندبهغلطیاصحیححرفینمیزنید؟

چوبکدرحالیکهپیالهراپرمیکردبهمنگفت:

-اینبهمنمربوطنیست،هرکسازدیدگاهخویشمینگرد،میاندیشد،عملمیکندیامینویسد،رویهمرفتهبهمنمربوطنیستدربارهآثارم

چهمیگویندیاچگونهبهرهمیجویند.اگراثریتوانستمبهوجودآورمکهاحساسکردمالیقانتشاروارائهدادناست،کارخودراانجامخواهمداد.در

اینجاکارنویسندهبهنظرمنپایانمیگیرد.اّماقلمزنانیکهعلیقمطبوعاتراتهیهمیکنندوانبوهیازاینموجوداتکهچونزالوخونآثاردیگران

رامیمکندبیآنکهکمتریندانشیداشتهباشند،بهخوداجازهدخلوتصرفدرهرکاریرامیدهندبایدبدانندکهمنخوراکمطلوبیبرایمطبوعات

نیستمونمیخواهمباشم.

-معذرتمیخواهمآقایچوبکیعنیمیفرمائیدکهروینوشتهکسینبایدانتقادکرد؟

-ایباباچیمیگی؟مثلاینکهتازهوارداینشهرشدهای؟کداممنتقدیرامیشناسیکهمعنینقدرابداند؟خیالنکنیخیلیازمرحلهپرتهستم،

شایدمنظورتازمنتقدینمحترمکسانیمیباشدکهبرایهربینامونشانیشجرهمیسازندودرانتظارندتادرویشیخرقهتهیکندوبهدورشضریح

اّمامزادهایبسازندتاخودمتولیاشگردندوتنبهکثیفترینفریبهابدهند.باشدبهاینوسیلهبهنامیننگینبرسندوشکموشهوتو بکشندو

جیبهایشانراپرکنند؟

-ایندرست،اّماخیلیهاهمهستندکهدرموردآثارارزندهزندهمردانیقلممیزنند.

-بله...،خوبآنهارامیشناسموسیلهکارشانهمیکمشتناسزاوتهمتوتهدیداستوسرمایهایجزرذالتندارندپناهگاهشاننیزبرایهمه

شناختهشدهاست.

-همین؟

-ازاینهمبدتر،منبهراستیدراینروزگارکمترکسیرامیشناسمکهغیرازاینگونهاراذلباشدوبس،اگرتوکسیرامیشناسیبهمنمعرفیکن

تادرجهلبیشترازاینباقینمانم.

-اگربهمجالتنگاهکنیم،میبینیمکهبرایمثالدربارهخودشماوکارهایتانکسیمدتهاقلمزدهوصفحاتبیشماریراپرکردهاست.

-منخودمرانمیتوانمتااینحدفریببدهمکهخیالکنمنویسندهومتفکریچنینوچنانباشم،کهبیاومپرس.ازطرفیوقتوحوصلهمجله

خواندنراندارم،وایبهوقتیکهپرحرفیهایبیارجوپوچوبیارزشیدربارهیمنیاآثارمنوشتهشدهباشد.میدانیرفیق،تحملشنیدنوخواندناین

مطالببیپاخیلیحماقتمیخواهد!

-میخواهیدبگوئیدآنچهدربارهسبکونحوهوروشآثارتانتاکنوننوشتهاند،بدوناطالعیاکسباجازهازطرفشمابودهاست؟

-بیشک،اصوالًمنحقندارمحتیازکسیکهبیهودهدربارهمنشهوتنوشتندارداطالعقبلیبخواهم،آنچهشمایادمیکنیدوبهآنپارهنوشتههایی

کهاشارهمیکنید،چنانبرایمنمبتذلاستکهبهترمیدانمبایادآنهاحالخودراازدستندهیم.منچهکسیهستمهنگامیکهشکوهوفریاداز

مردانیچونهمینحافظوموالناراازاعماققرنهامیشنویمکهاز»من«بودندرستوهبودهاندوچهشکنجههاکشیدهاندکه»من«خودرانابودکنند

تابهسرمنزل»ما«برسند!
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چوبکسیگاریبهآتشکشیدوبهفکرفرورفت،هردوبهآتشیکهدراجاقشعلهمیکشیدوهرلحظهرنگمیگرفتومیباختوصدای

نالهچوبهاییکهمیسوختندوخاکسترمیشدنددراطاقمیپیچیدگوشنهادهبودیم.احساسکردمدردلمباوریمبهمبهخاکسترنومیدی

میگراید.خانمچوبکوارداطاقشد.بامهرمیزبانیذهنپریشانمراالتیایمدادوگفت:

-چیشدهبازکهخاموششدهاید،بیائینچایبخورید،خستهشدهاید،چوبکازجابرخاست،بهسویدررفت.

خانمشگفت:آنقدربیمباالتینکن،یکچیزالاقلبهرویشانهاتبیندازوازاطاقخارجشو،هوایبیرونسرداستوتوهمسرماخوردهای.

کمیبهفکرخودتباش.

چوبکمثلیکبچهلجبازازاطاقخارجشد.چندلحظهبیشترنپائیدکهبرگشتیکبغلهیزمهمراهآوردوبهرویآتشهایاجاقکهدرشرف

خاموشیبودریخت.لحظهبعداجاقبهآتشکدهایپُرلهیبمبدلشد.

یادنوشته»هرمانهسه«بهنام»دمیان«افتادم،بهیادآنقسمتکهقهرمانداستانپیشکشیشیمیرودوباآنکشیشبهخرمنآتشورقص

شعلههاخیرهمیشوندتاطرحهایگوناگونیکههنگامسوختنبهوجودمیآیدکامیابشوند.

گفتم:چوبک»هرمانهسه«خواندهای؟

گفت:

-دیوانهجانچطورمیشودآنآلمانیغولراکهحقارتشکستجنگراباپناهبهبودیستدرخودالتیامدادفراموشکرد؟

وبعداضافهکرد:

-بااینهمهبهنظرمنیکآلمانیهمانقدرمیتواند»بودا«رابشناسدکه»گوته«توانست»حافظ«رابشناسد!برایشناختن»حافظ«بایدخیلیایرانی

بود،خیلیشرقیبود!مستشرقینهمانحدتوانستهاندشرقرابشناسندکهمثاًل»هسه«توانسته»بودا«رابشناسدو»سیندرارتا«بنویسد.اینداستان،

داستانقطرهودریاست!

»حافظ«رابرداشتوباآنگوییمیخواستفالبگیرد.

برایاینکهحرفراعوضکنمازخانمچوبکپرسیدم:عقیدهشماراجعبهچوبکچیست؟

خندهکنانگفت:بایداعترافکنمکهپسازسیوسهسالزندگیدرکنارهمهنوزنتوانستهاماورابشناسم،میدانیدچوبکگاهچناندرخویش

غرقمیشودکهگویینزدیکترینکسانشرانمیشناسد،گاهچنانبازندگیمیجوشدکهگوییجهانومردمفقطمتعلقبهاوتنهاهستندواز

خودبیگانهآنسانکهگویینامخودراازیادمیبرد!

چوبککتابرابستوبالجبازیگفت:

-ببینتورابهخداچگونهمراغیرمستقیممیخواهدبهجنونمتهمکند،درصورتیکهبرایدیوانگیهایمندالیلخیلیسادهتریدارد.

گفتم:مثاًلچهدلیلی؟

گفت:سروکلهزدنباتو،همینکافینیست؟

گفتم:برایمنچرا!

ازچوبکپرسیدم:عقیدهاتراجعبهنویسندگانایرانیچیست؟

-مثاًلکدامنویسنده؟

-مثاًل...،مثاًلابراهیمگلستان،چیزیازشخواندهای؟

خندهاشگرفتوگفت:

-جونور!

گفتم:راستیگلستانراچطورمیبینی؟

گفت:گلستانتنهادوستیبودکهبعدازصادقهدایتتوانستمدوستشداشتهباشم.اومردیباهوشونویسندهیخوبیست،همین.

-ازاوچهخبر؟

-یکسالاستازاوبیخبرمومیخواهماینطورباشد!



سال اول، شماره اول، خرداد و تیر 1393
داستان

41

-همین؟

-همین!

گیالسهایمانرابهمزدیم،شبخیمهگستردهبود،احساسکردمبانقاهتیکهداردسختخستهاشکردهام.

گفتم:چوبکمنمیروم،کاردارم.

خانمشدرمیانصحبتدویدوگفت:مگرمیشودشامنخوردهرفت.

گفتم:شاممهمانم.

اّما...،مجالبهانهنگذاشت،مرابهپایسفرهکشاندند.دیگرشبپیرشدهبود.

***

وقتیازمیانخیابانکوتاهیکهدردوطرفشسرویلهدادهبودمیگذشتیمموهایسفیدچوبکاززیرکالهبرهایکهبهسرگذاشتهبود،درنورمهتاب

میدرخشیدوسگشبهدنبالمانسالنهسالنهراهمیپیمود.فکرکردمقصدچوبکهمراهیتادمدراست،اّما...اینطورنبودباآنکهحالشخوبنبود،

حاضرنشدتنهابازگردم،ماشینشراآمادهکردومرابهتهرانرسانید.درموقعخداحافظیاحساسکردمواقعاًبایکمردطرفبودهام.

گفت:

-بقیهحرفهافرداشب،حتماًازشبباهمبگذریم.

گفتم:حرفهایدیگربرایشبدوم.

گفت:

-شبدوم،دیوانهمنتظرتخواهمبود.

اورابوسیدم،ازهمجداشدیم...ومنتظرشبدومماندیم...

***

شب دوم
خطارتباطیدقیقوحسابگریدرمیانگفتگوهایشبانهمنوچوبکنخواهیدیافت.

صورتسؤالهایقالبیوازپیشآمادهشدهایرادرمقابلاونگذاشتهامتادرمقابلجوابهایمرتبنظمیافتهایقرارگیرم.

ازچنینشیوهایکهبنیادمصاحبههایروزنامهایاست،سختگریختهاماگرچهبرایارائهمطلبیدرکادرروزنامهچنانشکلیکهیادکردمبیشترمورد

پسنداست.

سخنکوتاه:مننهخبرنگارنهمصاحبهچینهرپرتربودهام.چوبکهمقلندریاستزیرک،دیرجوشازقیلوقالدرگریزنهازعشقحال!

وازچنینمردیمگربرایمثلمیتوانپرسیدرازموفقیتشماچیست؟مردیکههیچمفهومیبرایموفقیتقائلنیست.فکرکنیدمثاًلچهجوابیبهاین

سوالخواهدداد؟یامثاًلازاوبپرسید:استادمحترمبهنظرشماآبهویجبهتراستیاآبپرتقال؟پسآنچهازایندسترفتازمزایایهرگونهمطلب

روزنامهبیبهرهاستجزشبگوییوشبشنویبینشاعریکهچندانادعایینداردونویسندهچنانتر!وچیزینیستونبایدهمباشد.

اصوالًمنخودنمیدانمچهشدکهسخنبهدرازاکشید،تاآنجاکهپیبردهاممقدماتپختنچنینآشیراپرویزنقیبیازماههاپیشباعثآمدکه

خدایشببخشاید.وچنینرفتکهلبدوختهایکنارهگزینچونچوبک،پریشانگوییهایشبانهیمرابیجوابنگذاشت.

اگرارجیدربرداشتنچنینگامیهاییباشدپاسدارشحریمصفاومردانگیاست.

یاهونصرت
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شبخودراباغلظتمیآراست،تابرآشیاندورافتادهآنعزلتجویازنامونشاندرگریز،خویشخویشتندرستیزرادرآغوشکشد!

ومامیرفتیمتاهمراهآنافسانهسازشبراافسونکنیموازدهلیزتیرهآنبگذریم.تنهانبودم:جهانگیرهدایتبهپاسداریآشنایی،مراودونفر

دیگرازدوستانمانرابااتومبیلبهسویخانهصادقمیبرد.

ناآگاهانهاینشعررازمزمهمیکردم:

چهدردناکشبیبود

سکوتبودوجنونبود

فضابرادهیآهن

ستارهلکهیخونبود

غریبیازخمرهرفت

صدایگامشغم،غم

طنینبهخلوترهبست

گرفتپنجرهماتم

چهدردناکشبیبود

دیگربهخانهصادقرسیدهبودیمومنفکرمیکردمچگونهازدوستانخودجداشوم؛ازدوستانمعذرتخواستموبهآنهاگفتم:

-منبهصادقخواهمگفتکهشمامرارساندهاید،ایندیگربااوستکهاگرخواستشماراهمبپذیرد،اگردیرکردمشمابروید،درانتظارمننمانید.

درخانهبازبود،واردشدمازکنارسروهاکهدردوطرفخیابانکوتاهیبهساختمانمنتهیمیشدگذشتموواردساختمانشدم.

صادقرادرکتابخانهاشیافتم.

کتابخانهصادقتنهاپایگاهیستکهتقریباًمیتوانبهیقیندانستکهصادقراهنگامیکهبهکلیازیافتنشمأیوسشدیدرآنجاپیداخواهی

کرد.

گفتم:سالمبرچوبک!

گفت:سالم.بیاباال،گرفتاریتازهراببین.

خانهچوبکیکپارچهازچوبساختهشدهاست،همهچیزشکلیروستاییداردوبسزیباست،مخصوصاًکتابخانهاش.

حسنقائمیاننویسندهودوستقدیمیهدایتوچوبکبرایمگفتهبودکهچوبکاینخانهراسالهاپیشدرجوانیخودشطرحریزیکردوهمه

چیزآنرابهسلیقهخودساختهوپرداختهاست!

گفتم:پسچرابهجاینویسندگیدنبالمعماریرانگرفت؟

قائمیانخندیدوگفت:

-خبآنموقعچوبکخیلیجوانبود،عقلمعاشدرستوحسابیمثلهمهماننداشت،عقلشنرسیدکههرچیباشدباالخرهمعماریتواینُملک

سگشمیارزدبهنویسندگی!

برایشگفتمکهچهفکرمیکردموعلتعالقهاشبهچوبراپرسیدم.خندیدوگفت:

-دیوانه-چوبزندهاست.داستانیدیگردارد،سنگنیست،نقشهادارد،میسوزد،خاکسترمیشود،مثلخودمکهباهمینچوبهاآشیانهام،

زندانم،قفسمراساختم.اینکخودمداردمیشکندوباالخرهروزیچونآنچوبهاکهدراجاقمیسوزدمندرایناطاقهایچوبیخواهمسوخت

وصدایسوختن،بهگوشکسینخواهدرسید،جزمشتیخاکسترهیچچیزباقینخواهدماند.

بعدگفتبیااینکتابهاراکمککنبگذاریمدراینقفسههاییکهتازهساختم.درحالیکهبهاوکمکمیکردمگفتم:

-چوبکجانچندنفرمحبتکردهاندمرابهاینجارساندهاند،برومبهآنهابگویمبروندوبرگردم.پرسید:

-کیهستند؟

گفتم:
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-چندتادوست.

گفت:

-آخهجونورتوروچهبهاینکهبدانیجایدوستکجاست؟جایدشمنکجا؟

خندهامگرفت،اّمالجبازیکردمونخندیدم.

گفت:بهمنچهخودتمیدانی.اگرمیخواهیبیارمشانتو،اونجاببینچهپیدامیشهپذیراییکن.چوناینجاکسینیستخدمتکند.معذرت

بخواهوخودتهمبیاباالتاکارراتمامکنیم.

دوستانرابهاطاقپذیراییبردم.

خودمپیشچوبکرفتم،کارشراتمومکردهبود،بامنپایینآمد،ازدوستانمعذرتخواستوگفت:

-چونخانمممریضاستوماکلفتونوکرهمنداریم،چهمیشهکردعادتکردیمتنهاباشیم،کارهایمانراهمخودمانانجاممیدهیم.

بعدمنبهمعرفیدوستانمپرداختم.چونبهجهانگیرهدایتکهخویشنزدیکصادقهدایتبودرسیدگفت:

-منشماراندیدهام،حتماًخیلیبچهبودهاید.

آنوقتبهدختریکههمراهمنآمدهبودگفت:هایدختربروازبیرونیککمیهیزمبیاروبریزدراجاق.

دخترخانمگفت:چشم!ودنبالآتشدوید.

چیزینگذشتکهجهانگیرهدایتبرخاستواجازهمرخصیخواستوبایکیازدوستانرفت.منماندمودخترخانمیکهدوستمبودوصادق.

وآندخترکهچشمانزیبایشبهخواباحتیاجداشت،ولیتاصبحدماننشستوازحرفهایمایادداشتبرداشت.صادقهمانطورکهنشسته

بود،آهستهنگاهشراازآتشبرداشتوبهرویعکسصادقهدایتدوخت،بعدگفت:اینآقایجهانگیرهدایتبرخالفآنعزیزصادقهدایت

خیلیدیرجوشبهنظرمیآمد.عجیببود.

گفتم:راستیچوبک،صادقهدایتبهرسالتوتعهدنویسندهنسبتبهاجتماععقیدهداشت؟

-بهتراستازکلمهیدیگریاستفادهکنیم.اوعهدومیثاقیجاودانبامردمشباحیوانانرنجدیدهداشت!اواگرمیدیدبهیکاسبدرشکهظلممیشود

بهتظلمبرمیخاست.اووظیفهورسالترادردادنشعارهایکلیشهاینمیدانستبرایاومسجدوکنشتمطرحنبود،قبلهاوبشریتبود.هنگامیکه

حاجآقایشرانوشتمنبهاوگفتم:

-هدایتازچاپایناثرصرفنظرکن!

اّماهدایتگفت:فکرنکنیایننوشتهرضایتخاطربهمنمیدهد؟نهمیدانمخودفریبدادناستاّمابگذاراینتفآخرراهمانداختهباشم.اوکهیکی

ازپیشرفتهترینوآگاهترینانسانهایقرنمابودمیگفت:

-همیشهنویسندهتنهابیانکنندهدردهایروانفرسایدرونخویش،کهبیشکدرآنهاهموجهمشترکیباانسانهایدردمنددیگردارد،نیست.باید

آگاهبودکهدرکجاهستیم.برخالفمنافعوطبقهخویشایستادنذاتیاوبود،هدایتازفرزانهمردانیبودکهدراینخاکنظیرشانرانمیتوانیافت!

درمورداوگپزدنوپرگوییکردنکارآسانینیست.بهیادشجامیبگیریم.

جامهارابهگرددرآوردیم.

درهمینموقعچندتندیگربهجمعمااضافهشدند،یکنقاشآلمانیکهپرترهجالبیازچوبککشیدهاست،بایددید،کارجالبیست.اّماخود

اوعقایدششگفتانگیزترازکارشبود.

آلمان اوگفتمکدام به بود،وقتی آلمان،کهگوییپیشوااحضارشکرده به باآنهیکلاشمیگفت:میروم بودخداحافظیکند،چنان آمده

میخواهیبروی،آنآلمانیکهاینطوریمیخواهیبرویدیگرروینقشهجغرافینیست،بلندشدوفریادزد،توراگرهخواهمزد!

بهدادفقیررسیدندوگرنهازنصرترحمانیجزیکگرهپاپیونچیزدیگریوجودنداشت.نمیدانمشایدهمغمغربتچشیدهبود.

خواهرچوبککهدرجمعبود،بهچوبکمیگفت:خانداداش.وخواهرچوبکچندزبانرابهخوبیصحبتمیکند.اوچنانشیفتهخانداداشش

استکهگوییفقطتنهازنیستکهخانداداشدارد!

واّما...دلمپرپرمیزد،تااینچوبکپرانرژیراکهیکلحظهنمیتوانستیکجاقرارگیرد،غلغلکیبدهمشایدسخاوتگفتارشبیشترشودو

تحرکشکمتر،نقنقکنانبهاوگفتم:
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-آقایچوبکهیچمیدانیچهحرفهایتازهایدربارهاتسرزبانهاست؟

گفت:دیگهچیمیخواهیبگیخوشمزه!

گفتم:بهمنمربوطنیست،اّمابعضیهاالبتهگناهشبهگردنخودشان،میگویندچوبکگهگاهنیمهشبهادرهتلهیلتونباآنتیپومویو

ریشکهدلازعارفوعامیمیبرد،باژستمخصوصیقلموکاغذدستمیگیردومیرودگوشهایوبهیادداشتنویسیوپزدادنکهبیاوتماشا

کن.یعنیکهاینمائیمکهصادقچوبکایم.

ضربهکارینبود،گفت:خوبچهعیبیدارهاراذل-یکیعرقمیخورد،یکیچاقومیکشد،زنانراُقرمیزند،یهنفرهممثلبچهآدمیادداشت

مینویسدکهچیزیرافراموشنکند،آیامنایناجازهراهمندارمباقلموخاطراتمبازیکنم؟

گفتم:معنیبچهیآدمراهمفهمیدیم.

ازتهدلبارغبتکاملبرایدهمینباربهمنگفت:

-جونور!

گفتهبودم:زمانچوبکگذشته،دیگرمردمباتایدوفابشستشومیکنند!

گفت:دیوانهاشتباهمیکنی،هنوزهماگردقیقشویمیبینیکهمردمیکهازتایدوفاباستفادهمیکننددرمقابلملتیکهازچوبکاستفاده

میکنندچهناچیزند.

دراینوقتخیلیحرفهایبامزهدیگرهمگفتوچونگفتم،همهرامینویسم،گفت:نه.اعتراضمیکنم.

منهمروراستجاخوردم.

راستیمناگرجایچوبکبودم،شایدوضعناجوریپیدامیکردم،درآنواحدچندتارادیوگرامراباهمبازکردهبود!یکیسمفونیواگنرمیزد،

یکیآوازموسمگلرامیخواندازیکیهممثاًلصدایژولیتگرکوبلندبود.تازهبهمنمیگفت:آنشمستبریزیراورداریکشعربخوان.

پیشخودمگفتمکهخدایایعنیآخرعاقبتشاعریهممثلآخرنویسندگیست؟

اّمامثلاینکهکمیبلنداینحرفراپیشخودمگفتبودم،چونشنیدمکهدخترخانمیکهزحمتمیکشیدوصحبتهایماراگهگاهرقم

میزدگفت:

-کجایکاری،اولشاعری،مثآخرنویسندگیست!

چندلحظهبعد،هریکازگوشهایفرارفتند،شبدرهمشکستهبود.ازشوخیبگذریم.

چوبکسختخودرارهاکرده،درچنگهایپرحادثهیعشقوکتابوشعروموسیقیوغم.

یادمنمیرودوقتیکه»تنگسیر«شراخواندم،آنهمهحوادثعجیبوغریبکتاب

چنانمراازنویسندهتلخاشکهاززیباترینچشمهازشتیهارابیانمیکردوعمری

برتاروپودمچنگانداختهبود،باهرقصهایتارهایوجودمرامیلرزاندجداکرد،که

بانیشوکنایهنوشتم:

»مناگرجایچوبکبودمبهجاینوشتن»تنگسیر«تفنگ»ارنستهمینگوی«را

میخریدم.«

آنروزمثلهمیشهصادقهیچجوابیبهمنندادومراخمارگذاشت!تااینکهباالخره

جوابمراازالبهالیدنداهایشبیرونکشیدم.اوبهمنگفت:

-برایاینکه»تنگسیر«رابهتربفهمیبایدبدانیآنچهدرآنجابهعنوانداستانمیخوانی

واقعیتبیرحموعریانیستکهمنخودشاهدآنبودهام.برایدرکاینواقعیتبایدبه

شنزارهایجنوببهدریابهمردمیکههستهخرمامیخورندمتعلقباشی.

مندوبارهتنگسیرراخواندم.برایتاننمیگویمدرایندوبارهخوانیآیاعقیدهامنسبت

بهآنعوضشدیانه،ولی»سنگصبور«دگرچیزیاست.

»سنگصبور«دیگرکتابیست،صادقدرآنجریاندارد.بهاوگفتم:
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-چراآنقدرخودترامحدودمیکنی،چرابهتاراجخودتدستزدهای؟

دیگرچوبکعقدهاشترکید:

-چهمیگویی؟چهبکنم؟چراپاازخانهامبیرونبگذارم،چرابامردمیروبهروشومکهبهمن

میگویند:ُمسیو!ایندردناکنیست؟چگونهدراینجدولمحدود،روانمراپرورشدهم؟یک

هنرمندبایدعشقبورزد،بایدهرکاریدلشمیخواهدبکند.

بدونسینوجینوموأخذه!همهانسانهامیدانند،زنجیرودارومحدودیتبرایهنرمند

ساختهنشدهاست.مثاًلهمینآقای»سالینجر«که»ناطوردشت«رانوشتهوخواندهایتاابد

دررفاهوآسایش،هرلحظهدرجاییهردمبرسرمیزوبزمیاست.هیچمحدودیتیبرایش

نیست!آنوقتتواینجایکقهوهمیخوریوهزارجورحرف.یکیتورافرعون،یکیاوناسیس،

چهمیدانم،هرکسبهاندازهیفهمشمیکوشدتورازجربدهد...آه...

اینشعرخیامراخواند:

ایکاشکهجایآرمیدنبودییااینرهدوررا،رسیدنبودی

ایکاشپسازهزارسالازدلخاکچونسبزه،امیدبردمیدنبودی

غمدرگفتارصادقمیلولید،ازاینکهاوراتااینجاکشاندهبودم،راضینبودم.دلممیخواستعادتبهمردهاهماجازهدادهبودتادرسوگغم

همبگریند.

سپیدهدمیدهبودوشامآخریندرپیشو...یهودابرسرمیزمسیح.

شب سوم
اینک شام آخرین

یهودا و مسیح، در كنار هم و از یک باده سر مست ...
***

زمانآنستکهنگاهیازسرشتاببرآنچهرهآوردشبانگذشتهبودبیفکنم،باشدتابهتربدانیم،ازاینسوزوسازوبرخوردعقاید،چهبهرهبردهایم.از

شوخیهاوکنایههاوبیشترازهمهباچندطرحتندازمحیطفضاومکانیکهصادقدرآنزیجنشستهاستبرمیخوریم.همینطرحهاستکهمارااز

گفتوشنودهایپُروپرتبینیازمیکند.

نحوهدیدوعقایدصادقرادوستدارانشدرآثارشهممیتوانندیافت.بایدبادلیچونآئینهبهدیارآگاهانرفت.شایدباتصویرنقشیازحرکاتورفتار،

حتیازاشیاءودرودیواریکهصاحبقلمیرابهخلوتگرفتهاستبهتربتواناششناخت!

اینجاستکهاندیشهوزبانازگفتگوبازمیماندواشیاءسخنمیگویند!چنیناستکهکوشیدهامبرجیراکهنویسندهایدرآنپنهاناستبیشتر

بنمایانموبازهمبهاینروالادامهدهم.

امید،دلمنآئینهمحدبیامقعرنباشد.باآنکهمیدانمهرتلخکنایتیواشارتیکهازآنبویحقیقتبرخیزد،صادقرانخواهدآزردواگرگاهزخمهای

میزنم،بهاینامیدکهازتارهایسازصدایدیگریبرخیزد.

***

درازنایشبتلخ،درهمشکستهاست.

منوچوبکنگاهخستهرابرخاکسترهیمهیاجاقبستهوبهامیدسپیدهدماندردلشبنشستهایم.باخوددراندیشهامکهآیامناوراتامرز

ماللپیشبردهام.

هردومیدانیمچهمیاندیشیموهردومیدانیمبهگفتهدرنخواهدآمد.باخودمیگویم:منکهبااسبچوبینتروآوارددروازههایاینقصرچوبین

نشدهامتاازتیرگیشبانگاهیاستفادهکنموازغفلتیمددگیرم.درپنهانییکبمِبساعتشماردرداخلاینقصربگذارموبگریزم.
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بهچشمانگویایصادقنگاهمیکنم.واوبانگاهشمیگوید:برتوستوهم؟

چهنگاهپاکومعصومیازچشمانشجاریست.میخندموخنجررادرآستینپنهانمیکنم.

***

صدایضربههایساعتوحرکتپاندولهرلحظهاندیشهرابهسوییمیبرد.باگذشتهرلحظهبهاوپناهمیبرم،ازسرتسلیموبهتکرارضربهای

دیگروازاومیگریزم.واحساسمیکنمدرالبالیآسیاسنگهایقراروفرارچوندانهایُخردوخاکمیشوم.پسبهتراستخودرادریابم.

میخندیم،شایدازآنمیخندیمتاخندهسپراشکهایمانشود!

چوبکباجامشبازیکناناینشعرحافظرازمزمهمیکند.

ترسمکهبمیرمغمبیپدرشوداینطفلنازپرورمندربهدرشود

امروز،صادقبامنسرناسازگاریداشت.

وقتیبهاوتلفنکردم،گفت:نصرتمریضم،اینجاسختدربسترافتادهام.خانممنیزحالشخوبنیست،دکتررفتهاست.

زودپیبردمکهبامنقهرکردهاست!

گفتم:ازمرگمیترسی؟

گفت:چرابترسم.

بهاوگفتم:پساگرنمیترسیچراعزرائیلراجوابمیکنی؟

گفت:چیمیگی؟چهکسیبهتوگفتهکهنیا!

وقتیآمدم،دیدمراستیحالشخوبنیست،اّماحالشخیلیزودجاآمد.

صادقواقعاًدلنازکترازیککاسهیچینیدارد،بایکتلنگرکوچکجرینگبهصدادرمیآید.سرکوچکترینچیزیمیرنجدوقهرمیکند.

باکوچکترینمحبتیهمهوجودشسرشارازشورومهرآشتیمیشود!خوبدیگرچهمیشودکرد،صادقچوبکاست.ماهمکههزارتاصادق

چوبکنداریم.

مطلعغزلزیباینظیرینیشابوریبهیادمآمدوبرایشخواندم.

بهموییبستهصبرمرشتهتاراستپنداریدلمازهیچمیرنجد،دلیاراستپنداری

شایدهمینشعرقهراوراشکستواورابرسرمهرآورد.

صادقوقتیمیخواهدمحبتکند،نمیداندچهکند،چونکودکیهرسومیدود.دلشمیخواهدتمامکارهایجهانازدستشبرآیدوبیدریغ

برایانجامآنبکوشد،هرسومیدود،چهتحرکیدراینمردوجوددارد!

برایتصفحهمیگذارد،بهاطاقمیرودکتابهایشرازیروزبرمیکند،تنهاکتابیکهبرایشماندهبرایتمیآورد.بهاطاقخوابشمیرودچند

سیگارخارجیکهبرایشسوغاتآوردهاندودیریازآننگهداریکردهاستپیدامیکندوبهزورتعارفمیکند،چهتعارفی.

عاشقیشتابزدهاست.کودکینگران،جوانیپیروپیریجوان.ریشسپیدوموهایپریشسپیدشنقابیاستکهنمیتوانداوراپیرجلوهدهد.اّما

...اوراخیلی»موسیو«مینماید.آنوقتازمردمگلهداردکهچرابهاومیگویند:موسیو.

بهاینتوجهنداردکهخودشراموسیوکردهاست!

بهکتابهایشنگاهکنید،اغلببهزبانهایدیگرترجهشدهاست.شبپیشسخناز»حاجیآقا«یهدایتگفتهبود،حالمیخواستمزخمهبه

تارهایوجودشبزنمتابهصدادرآید.

گفتم:چوبک،راستییادمآمد،سالهاپیش،دربارهیکتاب»توپالستیکی«توشایعهایبرسرزبانهابود.

گفت:وآنچگونهباشد؟

گفتم:اینطورشنیدمکهمیگفتندبهچوبکقولدادهاند،اگربهدارودستهآنهابپیوندد»توپالستیکی«اشرابهزبانروسیترجمهخواهندکرد.

ازکورهدررفت،حقهمداشت،گفت:
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-چیمیگی،»توپالستیکی«درفالنتاریخترجمهشدهاست،الاقلتاریخزیرهرماجراییرادرنظربگیر،بعدهرچهمیخواهیبگو!واقعاًچهمردمرذلی.

خندیدم،میدانستممنظورشازمردم،منم.اّماصادقمیداندچگونهازهرکلمهایاستفادهکند،گاهکلمهرذلراچنانادامیکردکهدرست

معنیمخالفآنرامیدارد!

گفتم:کسیکهکتاب»سنگصبور«رانوشتهبایدکمیهمصبورباشد.

بناگاهبرخاستورفتویکبغلهیزمآورد،اجاقراپرازآتشکرد.

گفتم:دلتنمیخواهدراجعبه»سنگصبور«حرفیبزنی؟

گفت:چهحرفی؟

گفتم:مثاًلتوضیحیبدهی.راستیفکرنمیکنیکهگاهدرنوشتپارهایازقسمتهایآندرستبرخالف»تنگسیر«ازشتابکاریعالوهبراینکه

کنارهگرفتهایبیشازحدصبوریوشکیباییبهکاربردهای؟

صادقدربارهآثارشکمترحرفمیزند،اّماچنانسختبهاوپیچیدمتاتوانستماینچندجملهراازالبالیسنگردندانهایشبیرونآوردم.باری

گفت:

-»سنگصبور«برخالفنوشتههایدیگرچونشعردارایکلیدمفتاحاست،بایدسمبلهارا

شناخت،ازگذشتهآگاهبود.بایدگذشته،زمانومکانوفضاهمهچیزرادرنظرگرفت،درهر

خطصفحهآنگرهیخفتهاست.کلیدمفتاحدرخماینسمبلها،اینگرههاست.پسازچنین

شناختیآنوقترمزناآشنایآن،آشناخواهدشد،تازهآنوقتاستکهخواهیفهمید»سنگ

صبور«یعنیچه...

اگرمنبهکتابیببالمبه»سنگصبورم«است!

بهنقاشیرستموسهرابکهبهدیوارآویختهبودخیرهشد!

آنگاهبهمیزیکهرویآنپرازکتابهایگوناگونوکاغذهایدرهمریختهبود،اشارهکردو

گفت:»سنگصبور«و»تنگسیر«آنجانوشتهشدهاست!

منبهنقاشیهاییکهزینتبخشاطاقشبودنگاهمیکردم.

باسمهایازتابلویمعروف»پیکاسو«کهدرزمانجنگکشیدهاست.بهیکطرفویککپیه

رنگوروغنازبراک،تابلویبسیاربزرگیازیکیازنقاشانایرانی،چندکارخیلیخوبرنگ

وروغنازپسرشکهاکنوندراروپاسرگرمتحصیلاستبهدیوارآویختهبود.سررفبلندیپرازاللههایقدیمی،مردنگیوقلیانوتُنگو

گیالسکنارعکسپسرش،عکسیازخانمشآویختهاستکهنشاندهندهیزیباییوتحملعجیباوست.اینهااطاقرامیپیراست.وهرکدام

برایمنگویایحرفیواشارهایوحکمتیبود.

باخوداندیشیدم،چراواقعیترادرالبالیسطوردرابهامبگذارم.صادقبچهجنگاست،جنگگذشتهراحسکردهاست،لمسکردهاست.

قهرماناناومردانیهستندکهمتعلقبهآنزمانند.شوفرکامیون،عشقهایداغزودگذر،حوادثقابللمس.نگاهیبه»وقتیدریاطوفانیمیشود«

بکنید،میبینیدصادقآئینهیتمامنمایچهزمانیست.

اینک،بهمنمربوطنیستکهاودررفاهوآسایشاست،خیلیازبقالهاوالستیکفروشهادرزمانجنگمیلیاردرشدند!

بهچهحقنتوانیمنویسندهیرادررفاهتاحدبینیازیببینیم،نویسندهایکهخودساختهوبهرویپایخودایستاده،یکعمرکارکردهاستو

هنوزهم...

اّما...گوییصادقدرهمانمرزدرمیانهمانمردمماندهاست،چنانآندورانراخوبشناختهاستکهنوشتههایدیگرشراتحتالشعاعقرارمیدهد!

***

بعد،چندقطعهشعرخواند.

پارهایازآنهابهراستیزیبابود.

ازاوپرسیدمکهچهکارتازهایدردستداری؟



سال اول، شماره اول، خرداد و تیر 1393
داستان

48

-»بیمبزرگ«نامآخرینکارمخواهدبود.

»بیمبزرگ«

چهنامگویایی.

»بیمبزرگ«رانخواندهاممیخواهمفقطازنامشمددبگیرم.

بیمبزرگ،گویینهنامکتابی،کهنامفصلیاززندگی»چوبک«است.اینبیمچوبکراچنینآسیمهسرکردهاست.

بیمازچه؟بیمازدسترفتنلحظاتفّرارزمانبیمتنهازیستن؟بیمبرایچهزیستن؟بیمبهناچاردربرجعاجنشستن.چوبکمیگوید:

-آهایاراذلچهفکرمیکنی؟

-هیچی،بهریشتوهروقتنگاهمیکنم،یادسبیل»سالوادردالی«میافتم.

-تومیتوانیوقتیپیشمنیآنقدریاداینوآننیفتی؟

-نهچوبکجان.

-بسهدیگربیا.بیاگیالسترازهرمارکن!

-تندرستی!

-بریزتوخندقبال،آنقدرشعارنده.

-هایهایخوشمانآمد.

چوبکُزلُزلمرابانگاهشمیجود،میگوید:تقصیربامناستکهنگذاشتم،آننقاشآلمانیقویهیکلگرهاتبزند.

»آتما«سگصادقنصفاطاقراگرفته،درستمثلیکتانکمنتظرفرمانفرماندهاشدندانقروچهمیکند.

باخودمیگویم:

-یاپوریایولی...اگرجستمازدستپیرمرد– منوکنجویرانهپیرزننوبتُکرُکریخواندنچوبکاست.

دربارهسکش»آتما«روحجاودانصحبتمیکندکهچهسگمهربانیاست:

»برایمنمیمیرد،لببههیچچیزنمیزندچهسگمغروروباعاطفهای.«

گفتم:منظورتازهیچچیزنمیخوردایناستکهغذایحیوانینمیخوردیااصاًلغذانمیخورد.

زیرچشمیمیگوید:

-اوغذایخودشرادرمواقعبخصوصیمیخورد.منظورمایناستکهلببهچیزهاییکهمامیخوریمنمیزند.

پیشخودمگفتم:چهسگخوبوپاکوپرتقواییاست،سگیکهویسکیبایخنمیخورد!

چوبکبدقلندر،مثاینکهفهمیدچیفکرمیکنمکهادامهداد:

فقطروزییکیدوتاگربهراکهمیخواهدازکنارخانهماردشوندمیگیردبیآنکهبهآنها

آزاربرساندبایکضربهازکمرآنهارابهدوقسمتمیکندوبعدبیآنکهبهآنهامحل

بگذاردسرشرامیاندازدزیرومیروددربستریمیلمد.

دستیبهکمرکشیدمدیدمنهخیردهن»آتما«ازکمرمنخیلیبزرگتراست.

رفتمتوفکر...

-توفکری...

نهداشتمبهعاطفهومهربانی»آتما«جانفکرمیکردم.

-بهتبگویمپیشمننمیتوانیبهاومتلکبگویی،اوکهزباننداردجوابترابدهد.آخهانصاف

همخوباست.

منظورشازانصافحتماًنصفکردنگربههابود.

میگویم:نهصادقجانانصافبرایمنخوبنیست،صادقمرامرعوبکردهاستومغموم.
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باخوشحالیجامشرامیگرداند،»تیغشبُرا«

اّمازودعقیدهاشدرتغییرفریادمیزند:»آتما،بروبیرون!«

روحجاودانازجابرخاستومؤدبازقفسچوبینمابرونرفت،نقنقزنانمیگویم:ازهیکلگندهاشمعلومههمچنینجوهریهمندارد.

میگوید:مگربههیکلاست.

میگویم:نهخیربهریشوسبیلاست.

باخشممیگوید:میگویمبیایدتوها...راستیقصهایراکهبرایشنوشتهامخواندهای؟

-بلهگمانکنمبهکتابخیمهشببازیآنرااضافهکردهای.

رضایتشرامیبینمازموقعیتبهرهمیگیرمتاانحرافدربحثبهوجودآورم.

میگویم:راستیسگهمبرایخودشکلیداستاندارد.سگتو،سگهدایت،سگکافکا،سگچخوف،سگجکلندن...

چوبکمیگوید:آنوقتهاکهصادقسگولگردشرامینوشتمنبهگربهعالقهداشتم.

راستمیگوید،ازچوبکجزعکسیکهباگربهاشگرفتهبودتاکنونعکسیندیدهبودم.

راستیباخودمیاندیشم،آیاهماننقطهایکهباعثآمد،صادقهدایتاززندگیاشرافیخستهگرددوبرعلیهطبقهخودشعصیانکند،نقطهی

تحریفدیگرینیست،نقطهایکهدرستعکسآناستوچوبکرابهزندگیشکالتیپیوندزد؟

چوبکهمازطبقهخویشگریختهاستباتمامپیوند،نهباحرفوقصهواندیشهو»بیمبزرگ«شایدطنینهمینزندگیست.هدایتچناناز

عاداتورفتاراشرافیتگریختهبودکهاگرمیخواستمثاًلمشروبیهمبخورد،دستهتربچهایراباآبروانجویمیشستوباعرقکشمشدر

سادهترینشکلبیریاییمیخورد!

هدایتدیگرهمهبندهاراپارهکردهبود،خودشبود،برهنهیبرهنه!

اّماچوبک...،چوبکهمتقواوزهدریایینمیفروشد،منتهیعرقخرمارارهاکردهاستوویسکیمیخورد،آنهمتازهنمیدانمویسکیمخصوص

فالنبهمان!

چوبکهمممکناست،تربچهبخورد،اّمااولدستورمیدهدآنرااستریلکنند!

خیلیتندمیرومبگذاربروم،بگذارمردمراخالیکنم.منفقطخودمنیستم،اینجابهچشمانمنمردمبهتماشانشستهاند.اگرراههدایتدرست

بودبیشکراهچوبکهمدرستاست!اّماهدفدررسیدننیست،کدامراه؟کدامسرمنزلمقصود،هدفدردویدناست،بگذاریکیپیادهبدود،

یکیهمبااتومبیلاتوماتیکش!

بهپوچیپوکیمیاندیشم،چهفاصلهعظیمیبینایندونهفتهاست.

-راستیچوبکجاناینتئاترنویسهایتازهپاوسختبرجانشستهدرصدرتیکهزدهزمانراخواندهای؟

-منظورتکدامشاناست؟

-چهمیدانمازیونسکووپونسکوگرفتهتابکتوبرشت؟

-ای...ورقشانزدهام.

-شیفتهآنهانشدهای؟

شیفته!...نه،اّماخواندهام،رویهمرفتهاینموجاگردرکشورهایسوسیالیستیبهوجودمیآمدچندانتعجبآورنبود،کلیهمحرفبهدنبالمیکشید.

اّمادرکشورهاییکهآنهارشدکردهاند،کشورهاییمانندفرانسهونروژوسوئدکهمیشودهمهحرفیزدسمبولیسمآنهابیمعنیاست.وقتی

میشودحرفزدچرابایدبهاللبازیواشارتوکنایتبسندهکرد؟

شایدهمینایهاموهمینسمبولیسمپایهاینگفتاراستپارهایمعتقدندکارآنهاراهیبهشارالتانیسمدارد.

چوبکگفت:

-نهآنهاموجدیگریهستندوباحرفهایدیگریونحوهدرآمددیگری،هیچکارشانراهبهشارالتانیسمندارد،مگرمیشودبهایناراجیفتوجهداشت.

اّمارویهمرفتهشخصمندرکارآنهاچیزتازهاینیافتم،همانطورکهگفتماینآثاراگردرکشورهایسوسیالیستیبهوجودمیآمد،سمبولیسموایهام

آنهاموردومحلیداشت.میتوانستروزنهایبازکند.
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ولیدرکشورهاییآزادبافرهنگگستردهغنیچهبساباآنهابتوانروزنهایهممسدودکرد!روزنهایمان،بهجهانعاطفی،به...

***

حرفهایمنوصادقبیپایاناست،درازنایهمهشبرااگرباهمبگذرانیمبازهمبهکرانهاینخواهیمرسید.

اینکمنوچوبک،یهوداومسیح،هردوبرجلتجتایچوبی،درکاخچوبیندرمیانکتابهایچوبینوبرصلیبچوبیندرمیانویسکیهای

چوبین،دربیمبزرگچوبینهردویکدیگررامصلوبکردیم.

سپیدهدمیدهاست.اگرهمنمیدمید،انتظارینداشتیمواینپارهشعرنیماآویزگوشهایماست:

چهبساحرفهامیتوانزد

میتوانچونیکیلکهیدود

نقشتردیدبرآسمانزد

میتوانچونشبیماندخاموش

ماهردوبهاندازهکافیدلیلداریمکههمدیگررادرعصراندیشههایمتغایرخویششهیدکنیم.

میتوانیمازپشتتادستهخنجردرکتفهاییکدیگرفروکنیموبعدهمبرایتبرئهاینجمله»بروتوس«رابگوییم:

اگرکسیگفتکهبیشترازبروتوس،سزاررادوستداردبیشکیاوهگفتهاست.

واگرپرسیدپسچرابروتوِسسزارراباناجوانمردیکشتی؟

-بهاومیگویم:بهخاطر»رم«اینکارراکردهام.

ولیمنبهخاطرکدامرم،اینسردارچوبینرابکشم؟مگرماچندتاصادقچوبکداریم.

چندتا،چندتا...

ایندیگرباشماستازالبالیتابلوهایمینایاتورتانقاشیهایابستره.ازالبالیتاردرویشخانتاآثاراستراوینسکی.

ازموالناتابکت.

برایخودیکموسیودرآوردیدیایکتنگستانیکههنوزهمازتنگستانمینالد.

گرچهمنمدتهاکنارشازنیستاننالیدم.

بیمبزرگبرآشیانبرقصربرقفسچوبینخیمهگستردهاست.

قفس،قفساست.میلههایشازطالباشدیاازچوبیاازهیچوچوبهایاجاقخاکسترشدهاند!

بابوسهایازاوجدامیشوم.

یادوایلدمیافتمکهدر»نالههاییازریدینگ«شایدکهچنینسرودهباشد:

همههمدیگررامیُکشند

جوانمردانباشمشیر

وپارهایبابوسه

امید

منازجوانمرداننباشم!

صادقمیگوید:

-نصرت،سریبهمنبزن،تلفنبکن.شبیراباهمبگذرانیم.

بهاونگاهمیکنم،خستگیمرادرهمشکسته،فکرمیکنماگرریششرابزندبازهمموسیواست!

میگویم:چوبکجانیاهو،مگرمیشودتورافراموشکرد!
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اطالعیه

مرگنابههنگامنویسندهارزشمندصمدبهرنگیرابهاطالعنویسندگانجامعهایرانمیرساندوخودرادر

اینضایعهبزرگعزادارمیداند.بهرنگیازمعدودکسانیبودکههمهزندگینویسندگیخودرابرایمردمو

بهخاطرآنانگذراند.اوروحروستاهاووجدانبیدارکسانیبودکهقلمخویشراجزبهراهحقوتنویرافکار

درجهتیکهمنجربهساختنانسانیسازندهوروشنمیشودبهکارنمیبرد.فقداناوخالئیجبرانناپذیر

برایمابهوجودمیآوردوخسرانیاستبرایجامعهماکهدرراهتحققبخشیدنبهآرمانهایبشریگرد

همآمدهایم.

بیستمشهریورماه1347 
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oمقالهذیلنقداحمدشاملوبراطالعیه»کانوننویسندگانایران«

دربارهدرگذشت»صمدبهرنگی«است.الزمبهیادآوریاستاحمدشاملو

ازاعضایسرشناسوتأثیرگذارکانونبودهاست.

ای كاش این هیوال هزار سر می داشت!1

احمد شاملو
»درعصریزندگیمیکنیمکهدامنهاعمالنفوذوسیاستبازیدول،حتیبهحیطهعلموهنرنیزکشیدهشده.

افشامیکنندومیانمردمرواجمیدهندکه»سیاستروز«جهان تاآنجا ...(را اقتصادوفلسفهو حقایققاطععلمی)درفیزیکونجومو

میخواهد.علموهنرتاآنجامجازشمردهمیشودکهتزلزلیدرقالبهایذهنیمردمایجادنکند.بلکهآنهارادراعتقادبهقالبهایفکریساخته

وپرداخته»سیاستروز«جهانپابرجاترکند.

الزمنمیبیننددانستهشودکهمسافرتفضائیونشستنبرسطحکرهماهخودبهخودبعضیقالبهایذهنیپیشرادرهممیریزدوفکرهاینو

نتیجهمیدهد.بهنظرشانهمینقدرکهدوسطرخبرراستودروغدرروزنامههاخواندهشودیانشودکافیاست...«

صمدبهرنگی 

)نقدیبرکتاب»ساختمانخورشید«(

زمینه در کوتاه و دراز مقاله کودکان،چند برای بلند و کوتاه قصه ازهفتهشت آثارش مجموعه که آزادهای روشنفکر  – تجلیچهرهصمد

مسائلتربیتی،وچندیادداشتازفلکورآذربایجانبرنمیگذردمیبایدبرایجامعهروشنفکریماهمچونکالهبوقیبلندیتلقیشودکهدر

مکتبخانههایقدیمبرسربچههایتنبلمیگذشتند.

میپرسیدچرا؟

میگویمبرایاینکهشعشعهچهرهیکیچونصمد،پیشازآنکهبهخاطرواالئیارزشهایانکارناپذیرشخصاوباشدمعلولبینوریوخاموشی

»جامعهروشنفکریما«است.-میبینیمکهچونوجودارزندهومغتنمینظیرصمدبهرنگیازدستمیرود،نخیازیکطنابنمیبردوحلقهای

ازیکزنجیرنمیگسلدومبارزیازخیلمبارزانبرخاکنمیافتد.بلکه)بهزغمکانوننویسندگانایران(»فقداناوخلئیجبرانناپذیربرایما

بهوجودمیآوردوخسرانیاستبرایجامعهما«!چنیناست.وهمبدینسبببایدافزودکهنیزایناوجرسوائیاستبرایجامعهما،کهنمیتواند

خالءصمدراباصمددیگرپرکند.اّماهمچناناز»جامعهما«دممیزند!
شاملو،احمد،صمدبهرنگیباموجهایارسبهدریاپیوست!انتشاراتآبان،چاپدوم،تهران2537.ص27 -1
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اینکهجامعههنرمندانونویسندگانوروشنفکرانماازقوموخویشیباصمد

دممیزندمطلبیدیگراست،اّمااگربهحقیقتاحترامبگذاریم،حقایناستکه

صمداز»ما«نیست.حقایناستکهاورادرشماروارستگانبیمرگبشماریم

به و نوحمیکرد، عمر نمیرفت، ارس آبسرد به گرماگرمجوانی در اگر حتی

مرگطبیعیدرمیگذشت.چراکهبیگماندرروزگارماکه»دریافتن«و»دم

برنیاوردن«همچونسرمایهایعظیمپشتوانهزندگیمادیروشنفکرانمیشودو

درسراسرجهان،هنرودانشراچراغیمیکنندکهچونپیشپایغارتگرانماده

ومعنایخالیقبگیرند،از

از منافعغارتگریهادستمزدهایعظیمنصیبمیبرند،پذیرفتنزندگیسرشار

محرومیتیهمچونزندگیصمدپذیرفتنریاضتیاستکهشهادتشهدائیچون

منصورحالجدربرابرآنبهحالوتعروسیبادخترزیبایقاروناست.– وآیا

بهراستیدرزمانهایکهدرشهرهایپرنازونعمت،فکروهنروخالقیترابهگرانترینقیمتهامیتوانفروختوازرهگذراینچنینکسب

پربرکتیبهنعمتهاوقدرتهاوامنیتهایحسرتانگیزمیتوانرسید،عمروجوانیبیبازگشترابیدریغبهکوهوصحراریختنوبارتعهدی

کمرشکنرابرشانههایضعیفخویشکشیدنوبافریبوریادرافتادنویکپاچارقویکپاگیوه،کولیوار،آوارهکوهوصحراشدنوبهنان

خشکیساختنوخورجینیازکتاببردوش،ازکورهدهیبهکورهدهیرفتنوزندگیراوقفتعلیمکودکاندیههایدورافتادهکردنو)به

قولجالل(وجدانبیداریکفرهنگتبعیدیشدن،تن

دادنبهشکنجهاینیستکهاززخمشمشیرونیزهبرداشتنوبهخاکهالکافتادن– حتیاگربهدفاعازحقانیتخویشباشد– بسیتلختر

است؟وآبادزندگیایازایندست،هرچهدرازتربگذردتلخیبیشترینمیچشاند؟

پسدماز»جامعه«مانزنیم.یااگرمیزنیمسخناز»خالءجبرانناپذیر«بهمیاننیاوریم.کهاگر»جامعهما«ئیوجودمیداشتمرگاوخلئی

ایجادنمیکرد،بلکهتنهاحسرتیودریغیبهمرگانسانیخوبوبزرگازخیلانسانهایخوبوبزرگ:-حسرتوفروریختنباورنکردنیبامی

بلنددرشهری،پرپرشدنگلیجانبخشدرباغی،خاموششدنشمعیدرچلچراغی،وازپادرآمدنمبارزیدرسنگری.

اّما)متأسفانه(همهمیدانیمکهچنیننیست.وآنچهمرگصمدراتلخترمیکندازدسترفتنموجودییگانهاست:مرگیکهبهراستیایجاد

خالءمیکند.

-شهریاستکهویرانمیشود،نهفرونشستنبامی.باغیاستکهتاراجمیشود،نهپرپرشدنگلی.چلچراغیاستکهدرهممیشکند،نهفرو

مردنشمعی.وسنگریاستکهتسلیممیشود،نهازدرافتادنمبارزی!

صمدچهرهحیرتانگیزتعهدبود.– تعهدیکهبهحقمیبایدبامضافغولوهیوالتوصیفشود:

غولتعهد!

هیوالیتعهد!

چراکههیچچیزدرهیچدوروزمانهایهمچون»تعهدروشنفکرانوهنرمندانجامعه«خوفانگیزوآسایشبرهمزنوخانهخرابکژیهاو

کاستیهانیست.

چراکهتعهداژدهائیاستکهگرانبهاترینگنجعالمراپاسمیدارد:گنجیکهنامشآزادیوحقحیاتملتهااست.

وایناژدهایپاسدار،میبایدازدسترسمرگدوربماندتاآنگنجعظیمراازدسترستاراجیاندوربدارد.میبایداژدهائیباشدبیمرگوبیآشتی.

وبدینسببمیبایدهزارسرداشتهباشدویکسودا.اّمااگریکسرشباشدوهزارسودا،چونمرگبراوبتازد،گنج،بیپاسدارمیماند.

صمدسریازاینهیوالبود.

وکاش...کاشاینهیوال،ازآنگونهسر،هزارمیداشت؛هزارانمیداشت!
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به یاد آنکه بهرنگ بود!
امیر خوش سرور

»...خوبکچلجانحاالحسابکنببینمالحاجعلیبرایتحاللاستیانه؟حاجعلیپولهاراازکجامیآورد؟ازکارخانههایش.خودش

کارمیکند؟نه.اودستبهسیاهوسفیدنمیزند.اوفقطمنفعتکارخانههارامیگیردوخوشمیگذراند.پسکیکارمیکندومنفعتمیدهد

کچلجان؟مختراخوببهکاربینداز،یکچیزیازتمیپرسمدرستجواببده.بگوببینماگرآدمهاکارنکنندکارخانهچطورمیشود؟جواب:

تعطیلمیشود.سوال:آنوقتکارخانهبازمنفعتمیدهد؟جواب:البتهکهنه.نتیجه:پسکچلجان،ازاینسوالوجوابچنیننتیجهمیگیریم

کهکارگرهاکارمیکننداّماهمهمنفعتشراحاجعلیبرمیداردوفقطکمیبهخودآنهامیدهد.پسحاالکهثروتحاجیعلیمالخودش

نیست...«

)کچلکفترباز(

o

»کالغهگفت:اینگناهاستکهدزدینکنم.خودموبچههامازگرسنگیبمیریم.اینگناهاستجانم.اینگناهاستکهنتوانمشکممراسیرکنم.

اینگناهاستکهصابونبریزدزیرپاومنگرسنهبمانم.«

)اولدوزوکالغها(

o

»کرمشبتابگفت:رفیقخرگوشمنهمیشهمیکوشممجلستاریکدیگرانراروشنکنم.جنگلراروشنکنم.اگرچهبعضیجانورانمسخرهام

میکنندومیگویند:بایکگلبهارنمیشود.توبیهودهمیکوشیبانورناچیزتجنگلتاریکراروشنکنی.

خرگوشگفت:اینحرفهامالقدیمیهاست.مامیگوییم:هرنوریهرچقدرهمناچیزباشدباالخرهروشناییاست.«

)اولدوزوعروسکسخنگو(

o
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»مرگخیلیآسانمیتوانداالنبهسراغمنبیاید،اّمامنتامیتوانمزندگیکنمنبایدبهپیشوازمرگبروم.البتهاگریکوقتیناچاربامرگروبرو

شدم-کهمیشوم-مهّمنیست،مهّمایناستکهزندگییامرگمنچهاثریدرزندگیدیگرانداشتهباشد...«

)ماهیسیاهکوچولو(

o

»...سعیکنبیاعتناباشی.اّمانهاینکهکارنکنیوبیکارباشی.آها!غرضرفتناستونهرسیدن.زندگیکالفسردرگمیاست.بههیچجاراه

ندارد.اّمانبایدایستاد.اینکهمیدانیمنخواهیمرسید،نبایدایستاد.وقتیهمکهمردیم،مردیمبهدرک!«

)نامهصمدبهرنگیبهبرادرش(

***

زندگی كالف سردرگمی است.
آنچهدرپیمیآیدمختصریاستدربارهیانگارههایتئوریک»صمدبهرنگی«.درهمینراستانیزنقشوکارکردانگارههایفوقرادرداستانهای

اوبهکندوکاومینشینیم.همچنیندرخاتمه،»ماهیسیاهکوچولو«بهمثابهیبرجستهتریناثرداستانی– سمبلیک»صمدبهرنگی«،اجماالًودر

قالب»مکمل«موردتحلیلوبررسیقرارمیگیرد.

»منوچهرهزارخانی«درمتنیکهبهمثابهیمدخلدرآغازمقالهی»جهانبینیماهیسیاهکوچولو«بهرشتهتحریردرآوردهاستبااشارهبه

نکتهایحائزاهمیتاّمامهجورماندهمینویسد:»وقتیصمدبهرنگی،هنرمندخلق،درگوشهدورافتادهایازشمالُمرد،مرگشازطرف»هنراطوکشیده«

و»رسمی«کهدرجنوبمشغولرقصشتریبود،بابیاعتناییتمام،زیرسبیلیردشد.وچهبهتر!

این،نشانهآنستکهدوجورهنرودوجورهنرمندداریمومیانآنهاهیچوجهاشتراکیجزتشابهاسمینیستوبهدودنیایکاماًلمجزاومتضاد

تعلقدارند:

یکیهنِر»مردمبیهنر«،بههمانسادگیوروانیزندگیروزمرهابتدائیشان،هنریکهحقزندگینداردوقاچاقینفسمیکشد،هنریکهتو

سرشمیزنند،مسخرهاشمیکنند،وجودشرامنکرمیشوند،»قالبی«و»ضدهنری«و»فرمایش«اشمیخوانندزیراکهاززندگیزمینیوواقعی

خالیقبرمیخیزد؛هنرمحکوموتحتتعقیِبدوهزاروپانصدساله.

یکیهمهنِر»مسلط«،هنرمعطراشرافیوصاحبامتیاز،هنرخواص،هنرتمامرسمیوشقوَرق،باتعلیمیودستکشسفیدونیمتنهکشمیر.

هنر»کثیراالنتشار«وانحصاردارتماموسایلسمعیوبصریوشستشویمغزی،هنرمخصوصجعبهآینهفستیوالهایتقلیدیوسختسربه

راهومطیعباسابقهخدمِتجداندرجدی.

»بهرنگ«باهنررنگوروباختهوزهواردررفته»رسمی«کههیچچیزبرایگفتنندارداالهذیاننامفهومبیماریبرلبگور،کارینداشت.اواز

سازندگانآنهنردیگربود؛نفیکنندهارزشهایازاعتبارافتادهوواضعارزشهاینوینیکهزندگیفرداطلبمیکند،جهتدارونهگیجوسر

بههواوگمراهکننده،غنیوپرمحتواونهفقطشکلیاحمقانهوتوخالی.«

بهباورنگارنده،اینوصفمختصر،بهبهترینوجهممکنگویایسیمایواقعی»بهرنگ«است.چراکهاونویسندهایباجهتگیریهایمشخص

وملموسطبقاتیاستکهقالبادبی»داستان«رابرایبیاندغدغههایاشبرگزیدهاست.بههمیندلیلنیزمینویسد:»نبایدفقطمبلغمحبت

ونوعدوستیوقناعتوتواضعازنوعاخالقمسیحیتبود.بههرآنچهوبههرکهضدبشریوغیرانسانیوسدراهتکاملجامعهاستبایدکینه

ورزیدواینکینهبایددرادبیاتکودکانراهبازکند.«

نگرشفوقازآنجانشأتمیگیردکه»اگرمیخواهیداستانبنویسیبرایبچههابایدمواظبباشیدنیایقشنِگالکیبرایشاننسازی.«

اّماچرانبایدبرایبچهها»دنیایقشنِگالکی«ساخت؟پاسخبهاینپرسشرابابازگشتبهتجربیاتدورانکودکیومتعاقباًدرسیرتکاملی

پروسهی»بلوغ«میتوانیمبهدستآوریم.

»پتکهوشیاری«دیریازودوبدونسوختوسوزبرسرهر»کودک«یکهبهسن»بلوغ«گاممینهدفرودخواهدآمد.بیتردیدبسیاریازکودکان

کهدرخانوادههایفقیروبیبضاعت،پایبهعرصهیگیتیمینهنداینپتکسهمگینرازودترازسنبلوغ،نوشجانمیکنند!

بهبیان»موریستورز«)دبیرکلحزبکمونیستفرانسه(:»فرزندانخلقزودتربزرگمیشوند.«
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این»پتکهوشیاری«چیزیجزءمواجههسهمگینبا»واقعیتموجود«نیست.فقر،فحشا،دروغ،سرکوب،ریا،تزویرودههاوصدهامعضلاجتماعی

دیگرمحصولبالشکنظامطبقاتیاست.کودکیکهآمادگیمواجههباواقعیاتموجودراکسبنکردهباشد،پسازآنکهازرویاهایزیبایکودکی

فارغشود،بهسرعتجذبفرهنگنهادینهشدهایخواهدشدکهبهبازتولیدمکرر»وضعیتموجود«مشغولاست.

اینآرزویمحالدرواقع،تصویِر بهدورانکودکی. بازگشت نیزمیپروراند؛ را ناخودآگاهخود،»آرزویمحال«ی ازسویدیگرفرد»بالغ«در

چارهناپذیری»وضعیتموجود«رادرذهنفردبالغترسیممیکند.

دراینمیاننیزروانشناسیبورژوامنشباذبحعلمیِ!واقعیاتاجتماعیوبارویکردصرفدروننگر،بادوبرچسب»جامعهستیز«و»عقدهیحقارت«

بهکمکپاسداران»وضعیتموجود«میشتابد.

کوشش»بهرنگ«برخالفرویهیمتداول،برپایهممانعتازجذب»کودک«درفرهنگنهادینهشدهومسلطموجوداستواربود.درهمینراستاو

براساسکنشسلبی/ایجابیمزبور،آرزویمحالفرد»بالغ«مبنیبربازگشتبهدورانکودکینیزاز»پرورانیدن«بازمیماند.

»بهرنگ«مینویسد:»ادبیاتکودکانبایدپلیباشدبیندنیایرنگیِنبیخبریورویاهاوخیالهایشیرینکودکیودنیایتاریکوآگاِهغرقهدر

واقعیتهایتلخودردآوروسرسختِمحیطاجتماعیبزرگترها...بایدجهانبینیدقیقیبهبچهداد.معیاریبهاودادکهبتواندمسائلگوناگون

اخالقیواجتماعیرادرشرایطوموقعیتهایدگرگونشوندهدائمیوگوناگوناجتماعیارزیابیکند.«

افشایسمبلیکاّماواضحومبرهنمصائِب»وضعیتموجود«وآمادهساختنذهنکودکبرایمواجههباآن،مقدمهیضروریفراخوانبهمبارزه

باعواملسازندهی»وضعیتموجود«است.لذا»آگاهی«درمنظومهیفکری»بهرنگ«،نهمفهومیانتزاعی)بهمعنایکسباطالعاتسیاسی(بلکه

باتوجهبهغلبهیرویکردمعرفتیوجامعهشناختی،بارانضمامیملموسوسازندهایمییابد.

»بهرنگ«مینویسد:»بچهها،بیشکآیندهدردستشماستوخوبوبدشهممالشماست...زندگیاجتماعیراباهمهخوبوبدشصاحب

میشوید.فقر،ظلم،زور،بیعدالتی،شادیواندوه،بیکسی،کتک،کاروبیکاری،زندانوآزادی،مرضوبیدوایی،گرسنگیوپابرهنگیوصدها

خوشیوناخوشیاجتماعیدیگرمالشمامیشود.میدانیمکهبرایدرمانناخوشهااولبایدعلتراپیداکرد...ورشکستگی،زورگفتن،دروغ،

دزدیوجنگهمناخوشیهاییهستندکهفقطدراجتماعناسالمدیدهمیشوند.برایدرماناینهمهناخوشیبایدعلتآنهاراپیداکنیم.همیشه

ازخودتانبپرسید:چرارفیقهمکالسمرابهکارخانهقالیبافیفرستادند؟چرابعضیهادزدیمیکنند؟...«

درمطلبفوق»بهرنگ«،پسازبیان»اطالعاتسیاسی«بااشارهبهمقولهی»علت«)ریشه(،ذهنمخاطبرابهسوی»آگاهیسیاسی«سوقمیدهد.

از اینهاهمهاجتماعیاستکهشما ارائهراهکارهایعملیکهدرقالب»آگاهیسیاسی«)انضمام(میگنجد،میافزاید:»... با »بهرنگ«سپس

پدرانتانبهارثخواهیدبرد.نبایدمیراثپدرانتانرادستنخوردهبهفرزندانخودبرسانید.بایدازبدیهاکمکنیدیاآنهارانابودکنید،برخوبیها

بیفزاییدودوایناخوشیهاراپیداکنیدیاآنهارانابودکنید.اجتماعاّمانتینیستکهعیناًحفظشود.«
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الزمبهذکراستکهنفیارایهی»دنیایقشنگالکی«بهمعناینادیدهانگاشتنضرورتِارایهیکدنیایزیبابهکودکاننیست.تمامیبحثبرپایه

»حقیقی«یا»مجازی«بودندنیاییاستکهبرایکودکانترسیممیکنیم.لذاآنچهدرنگرشتربیتی»بهرنگ«بهمثابهی»پاشنهآشیل«نمود

مییابد،ارایهآگاهیهایالزمومکفیبهکودکان،باتوجهبهسطحشناختوزبانمورداستفادهکودکاست.سیرتکاملیرویکردمزبور،یقیناًبه

ارتقایآگاهیهایکودکدرمالءپیرامونیخودومتعاقباًبهکنشخالقانهیانساِنآگاهمیانجامد.

آگاهی،سنگبنایکنشخالقانهیانساندرمواجههبا»وضعیتموجود«است.هدفغایی»بهرنگ«کهدرپرتویکسبوارتقایآگاهیکودکان

مستتراست،درتربیتانقالبیتودههاوتدارکزمینهیفکریالزمبهمنظورایفاینقشهوشمندانهوخالقانهدرپروسهیتکاملیاجتماععینیت

مییابد.ازهمینرو»بهرنگ«بهاعتبارفراخواندنکودکانبهکسبوارتقایآگاهیهاومتعاقباًمبارزهوامیدبهآینده،مبلغدنیاییزیباوحقیقی

است.بیفزاییمکهدراینجا»زیبایی«نیزمفهومیطبقاتیاست.

ازمنظرکدامطبقهیاجتماعی،چهچیزیزیباییاست؟پاسخبهاینپرسش،خاستگاهطبقاتیونوعبرخوردفرد»بالغ«با»کودک«رادرقالب

مفهومبنیادین»زیبایی«نمایانمیسازد.

»بهرنگ«درکتاب»ادبیاتچیست؟«درنقد»عباسیمینیشریف«مینویسد:»تبلیغونوعدوستیصرفازجانبکسانیکهکفهسنگینترازو

مالآنهاست،البتهغیرمنتظرهنیست.اّمابرایصاحبانکفهسبکترازوهمارزشیندارد.وصفیکهآقاییمینیدراثر!خوداز»بچهبد«و»لولو«

میکند،درست،وصفمیلیونهابچهفقیروکارگرقالیبافوولگردماست.ایشانخیالمیکنند،بچههایایرانوحتیدنیا،مثلآنچندبچه

تیتیشماّمانیدوروبرشانهستندباموهایروغنزدهوشانهخوردهکهاطویشلوارکوتاهشان،خیارتَررابهدونیممیکندوهرگزدرمالءعام،

فحشازدهنشانشنیدهنمیشوددادوبیدادنمیزنند.تویخاکروبههانمیلولندوصبحتاشامتویخیابانهاورستورانها،بلیطبختآزمایی

نمیفروشندوچوبرختیوروپوشلباسوآبیخوغیرههمدورهنمیگردانندودرزیرزمینهاینموروتاریکهمقالینمیبافندو...بسنیست؟

اینهمهبچهکهصبحتاشامدرکورهتجربههایتلخزندگیمیپزندوجزغالهمیشوند،بهنظرآقاییمینیبچههایبدیهستند،اّماآنچندبچهای

کههنرشانفقطدادنزدنوفحشندادنوتروتمیزبودنوباقاشقوچنگالغذاخوردنواطاعتازپدرومادراست،بچههایخوبونمونهاند.«

ازمحتواینقد»بهرنگ«چنینبرمیآیدکهاوبراینباوراستکهادبیاتکودکمیبایستباتوسلبهبیانواقعیتهایموجوددرپهنهیزیست

مال ترازو برعلیه»کسانیکهکفهسنگین بهعصیان فراخوان متعاقباً و تردید بذر افشاندن بهکودکان، آگاهیبخشی انسانها،رسالت جمعی

آنهاست«رابازتابدهد.

اینکه»بهرنگ«چنینمیکردودیگرانچنیننمیکردنددقیقاًازاختالفاتعینیمنبعثازتضادطبقاتیفیمابین)درنظروعمل(نشأتمیگیرد.

»بهرنگ«مینویسد:»چرادستگیریازبینوایانراتبلیغمیکنیموهرگزنمیگوییمکهچگونهآنیکی»بینوا«واینیکی»توانگر«شدکهسینه

جلومیدهدوسهمناچیزیازثروتخودرابهآنبابایبینوابدهدومّنتسرشبگذاردکهآریمنمردخّیرونیکوکارموهمیشهازآدمهای

بیچاره...«

»بهرنگ«درجایدیگرمینویسد:»هنرداستاننویسیدرموردکودکانتاکیمیخواهدبهبچههاامرونهیکندکهموقعغذادستترابشور،با

ادبباش،سحرخیزباشتا...بچهبایدبداندکهپدرشباچهمکافاتیلقمهنانیبهدستمیآوردوبرادربزرگترشچهمظلومواردستوپامیزند

وخستهمیشود.«

بیتردیدکسباینگونهازآگاهیها)انتزاعتوأمبا

انضمام(درسیرتکاملیخودکهمنتهیبهپروسهی

»احساس« یک انسانی کانال از میشود »ارتقا«

گذرمیکند؛خشم!

کینه تنفر، ماندگاری از و تنفر خشم، ازدیاد از

پروراندهمیشود.ازدیادخشموماندگاریتنفررابا

پندواندرزهایبزرگمنشانه!نمیتوانخنثینمود.

انسانزخممیخوردوسوزش تاهنگامیکه
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آن،چنانعمیقوجانگاهاستکهبهراحتیازیادهازدودهنمیشود،خشمبهتنفر،وتنفربهکینهبدلخواهدشد.لذاازاینطریقمانعیبرسر

راهبروزورشد»کینه«متصورنیست.یگانهراهاصولی،صرفاًمبارزهباعاملپدیدآورندهی»خشم«است.

ازسویدیگرانسانموجودیاستبااحساساتدرونیمتناقضدریکزمانمشخص.اگرنسبتبهپدیدهایاحساسخشم،تنفروکینهمیکنیم،

درنقطهمقابل،بهپدیدهیپارادوکسیکالپدیدهیمغضوب،احساسمحبتودوستیداریمیاحداقلنسبتبهآننوعیگرایشعاطفی)سمپاتی(را

دردرونخوداحساسمیکنیم.تنهااخالقیاتمنحطارتجاعمذهبیوبورژواییاستکههمگانرادوستداردوباپنبه،سر»همگان«رامیبُرد.

اخالقیاتمنبعثازآگاهیطبقاتی،بالشک،نمودعینی»احساساتدرونیمتناقضدریکزمانمشخص«است.»بهرنگ«چنینارزشاخالقیرا

بهمخاطبعرضهمیدارد،آنهنگامکهمینویسد:»آیامیتواننسبتبهآنمردهمکهبهدستورشبمببرسرمردمریختهمیشود،مهربانبود؟

آیامیشودبهجالدانهیتلریکهکارشانشکنجهآزادیخواهانبود،مهربانیکرد؟نه!بایدبهدشمنانخلقکینهورزید.بایدمحبتودوستیبه

طبقاتمحروم،همراهباکینهوتنفریپایانناپذیربهدشمنانخلقباشدکهمسبباصلیتمامتیرهروزیهایزحمتکشانمیباشند.«

»بهرنگ«،گرچهیکروشنفکرمتعهد،منتقدبرجستهیاجتماعیوپویندهراهآزادیوبرابریبوداّمابهاعتبارمحتوایمقاالتوداستانهاییکه

بهنگارشدرآوردهاست،ویژگیهاییکمعلمخالقدرپارادایمشخصیتیاوغالباست.

»بهرنگ«فراترازتمامیآموزههاییکهبه»کودک«و»بالغ«منتقلمیکند،برارزشهایاخالقیبهمفهومطبقاتیآنبیشترینتاکیدرادارد.

ازهمینرودرتمامیمقاالتوداستانهایاو»اخالقمبارزاتی«نمودحداکثرییافتهاست؛غلبهبر»ترس«بهمثابهیعنصربازدارنده،تالشدر

راستایفائقآمدنبر»مصائب«روزمرهمبارزه،هوشیاریدرقبالتوطئههای»دشمن«و...

ازاینروشخصیتهایاصلیتمامیداستانهایاودرطبقاتمحروموتحتاستثمارجامعهریشهدارندومتعاقباًدرنقطهیمقابل،گوناگونیستم

واستثماربهوضوحمحسوسونمایاندهشدهاست.اینرویکردازآنجانشأتمیگیردکه»بهرنگ«همچونهرفردمعتقدبه»انقالب«،رسالت

خویشرامنحصربهتفسیرجهاننمیداند،اودرمسیرتغییربهینهیزندگیانسانگامبرمیدارد.ضرورتارایهآگاهیازخالل»تفسیر«جهان

ودرراستای»تغییر«جهانموضوعیتمییابد.

بهعنوانمثالاگر»انتقاد«رابهعنوان»تفسیر«ودرقالبمطالبهی»تغییر«بدانیم،ارایه»راهکار«بهمثابهی»بدیل«،جزءضروریومکمل»بسته

پیشنهادی«جریانیافردانتقادکنندهعینیتمییابد.

ازکنارهمقراردادننوع»انتقاد«و»بدیل«ارایهشده،خاستگاهمعرفتیوطبقاتی»بستهپیشنهادی«مشخصمیشود.

»اسدبهرنگی«برادر»بهرنگ«درخاطرهایمیگوید:»اسمبچهمرااوانتخابکرد.کاوهرامیگویم.مامیخواستیماسماورافرهادبگذاریمولی

صمدگفتبگذاریدکاوه.صمدگفت:فرهادآدمعاشقیبودهوبهخاطریهدختربهکوهکنیپرداخت،اّماکاوهچیزدیگریست،بگذارالاقلهمین

اسمکاوهمارابهیادآوردکهبهکاوههااحتیاجداریموبایدداستانکاوهرابخوانیموتکرارکنیم...عصرفرهادکوهشکنحاالنیست.«

دربیانمختصر»بهرنگ«،هم»فرهاد«تفسیرمیشودوهم»کاوه«.ازسویدیگرباترجیح»کاوه«بر»فرهاد«،درقالبمطالبهی»تغییر«وبه

مثابهیارایهراهکارعملی،انتقادبهسرانجامرسیدهو»بدیل«برکرسیواقعیتجلوسمیکند!

اّمااگرمعتقدباشیمکه»بهرنگ«کلماترابیجهتاستفادهنمیکرد،درجملهی»عصرفرهادکوهشکنحاالنیست«،بایدبهکلمهی»حاال«و

مفهوممستتردرآنتوجهیمضاعفداشتهباشیم.»بهرنگ«عاطفهانسانیرانیزبارویکردطبقاتیودرچارچوبمقولهی»آگاهی«مینگرد.

نکتهیدیگریکهبابررسیسیرزندگیکوتاهاّماپربار»بهرنگ«نمودمییابد،عنایتهمیشگیاوبهفرصتهایممکنبرایایجادظرفیتهایالزم

درراستایتحققاهدافاست.»بهرنگ«برایکودکانمینوشتتاآنهاراآمادهپذیرشواقعیتهاکنداّمااوبهخوبیآگاهبودکهمخاطباناش

درکودکانمتوقفنمیمانند.لذابرفرصتکودکان،فرصتافرادبالغرانیزافزودوبایکتیر،دونشانراهدفگرفت.جمعآوریفولکورهای

آذربایجان،نگارشمقاالتمتعددتحقیقیوحتیگفتگوهایرودرروبامردمشهروروستاتماماً»فرصتهایممکن«یبرای»ایجادظرفیتهای

الزم«درراستای»تحققاهداف«بودند.

»بهرنگ«معتقدبود:»هرنوریهرچقدرهمناچیزباشد،باالخرهروشناییاست.«

اینگزارهمختصر،پاسخآرمانیودرعینحالواقعبینانهی»بهرنگ«بهتمامیکسانیاستدسترویدستمیگذارندوتوجیهمیکنندکهبا

یکگلبهارنمیشود.»بهرنگ«بابیانسمبلیکاذعانمیکندکهازقضا،رویشیکگل،مبشرونویدبخشبهارپرگلاست.
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اگرتردیدداریدبهطبیعترجوعکنید!

اّمانکتهیدیگریدراینبخش،اشارهیمختصریبهعصیانِ»بهرنگ«برعلیهسنتهاینهادینهشدهیجامعهاست.»ماهیسیاهکوچولو«اوج

عصیانمزبوررابهنمایشمیگذارد.

»بهرنگ«بهزبان»ماهیسیاهکوچولو«خطاببهنسلگذشتهکهاووهمنسالناشرابه»حفظآرامش«،»دنبالهروی«،»عقالنیت«،»برخورد

حسابگرانه«،»رویکرداصالحطلبانه«،»پرهیزازچپروی«،»نفیخشونت«و...فرامیخواندند،میگوید:»نهمادر،مندیگرازاینگردشهاخسته

شدهام...اینرافهمیدهامکهبیشترماهیهاموقعپیریشکایتدارندکهزندگیشانرابیخودیتلفکردهاند.دائمنالهمیکنند...منمیخواهم

بدانمکهراستیزندگییعنیاینکهتویکتکهجاهیبرویوبرگردیودیگرهیچ.یااینکهطوردیگریهمتویدنیامیشودزندگیکرد؟...«

مضمونتمامیداستانهای»بهرنگ«پرسشآفریناست.پرسشهاتماّماًحولمحور»چرایی«وضعیتموجودو»چگونگی«برونرفتازآننضج

مییابد،»چرااینگونهاست؟«،»چرابایداینگونهباشد؟«،»آیاراهیبهرهاییهست؟«،»چگونهمیتوانبهشرایطبهتررسید؟«و...

»بهرنگ«تالشداشتتاباتعالیمسنجیدهومتکیبرواقعیتها،کودکانراازمرزهایفکریگذشتهگانعبوردهدودراذهانایشانبذرتردیدو

عصیانبپاشاندتابدینسانتقدیرُمقدررابهسخرهبنشیند.

محصولبالشکداستانهای»بهرنگ«افشاندنبذرتردیدوفراخوانبهعصیاندرمیان»کودک«و»بالغ«است.

پاسخ»مادر«ازاینقراراست:»بچهجانمگربهسرتزده؟دنیا!...دنیا!...دنیادیگریعنیچه؟دنیاهمینجاستکهماهستیم،زندگیهمین

استکهماداریم...«

با کوچولو« سیاه »ماهی مواجهه از

میشود، آغاز نسلها »مادر«،شکاف

در و مینماید بالیدن به رو ادامه در

نهایتبهرویاروییمابینآنهامنتهی

مزبور رویارویی در اینکه میشود.

از فراتر است نهایی پیروز کسی چه

و »حلزون«ها به بستگی چیزی، هر

»مارمولک«هادارد.

و»مارمولک« قراردهد.»حلزون« موردخطاب اینچنین انتقاداتی با را پیشین نسل تمامی استکه آن از بیفزاییمکه»بهرنگ«هوشمندتر

نمایندگانپیشروینسلگذشتههستندکهبهیارینسلجوانشتافتهاند.یکی»آگاهی«میدهدودیگری»سالح«نبردبرکِف»ماهیسیاه

کوچولو«مینهد.پاسداشتنسلگذشتهدرهمیننقطهیتعیینکنندهمعنامییابد.

»بهرنگ«بارویکردیانسانگراطالب»اصالت«بودودشمنسرسخت»ابتذال«.بههمیندلیلنیزآموزههایاشدرنقطهیمقابلاخالقبورژوایی

وآنچهاخالقاسالمیمنبعثازفلسفهیاسکوالستیکنامیدهمیشود،قرارداشت.اوبهکودکاننمیآموختکهسربهراهباشندبلکهتمامی

هدفآنبودکهسربهراهنباشند!»بهرنگ«برایاولینباردرایران،کودکانراازحصارخشکوبیروحاصولاخالقیقابوسنامهرهانیدوبهآنها

نهیبزدکهنبایدچوناحشامرامدرمزرعپیشینیانبهچراپرداخت.آنچهازایننگرشبرمیآیدتالشدرراستایمبارزهباقیودتحمیلی،افکار

ارتجاعیوتوجیهاتاپورتونیستیاست.مکملاینمهمچیزیجزءنوسازیافکارنمیتواندباشد.

»بهرنگ«مینویسد:»خوانندهعزیز،قصه»خوابوبیدار«رابهخاطراینننوشتمکهبرایتوسرمشقیباشد.قصدمایناستکهبچههایهموطن

خودرابهتربشناسیوفکرکنیکهچارهدردآنهاچیست؟«

واّمانکتهپایانیدراینبخش؛پسازمرگمشکوک»بهرنگ«انواعواقسامروایتهاوتحلیلهاراراجعبهچگونگیاینفاجعهشنیدهایم.بهباور

راقماینسطورچگونگیمرگ»بهرنگ«ازاهمیتثانویّه)حاشیهای(برخورداراست.

زندگیوآموزههای»بهرنگ«بسامهمترازچگونگیمرگاوستحتیاگربهیقیناوراکشتهباشند.آنچهمورداعتراضاستتمرکزبیشازحد

معمولبهاینموضوعاست.چراکهعمداًیاسهواًبهنادیدهانگاشتنتفکراجتماعی-سیاسیاومنتهیشدهاست.

متأسفانهایناتفاقنامیموندررابطهبافروغفرخزادنیزبهمنصهظهوررسیدهاست.
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تادیروزنقلمحافلروشنفکریزندگیزناشوییفروغوپرویزشاپوروچگونگیرابطهاشباابراهیمگلستانبودوامروزپرسشاصلیایناست:

»چهکسیفروغراشست؟«

فراموشنکنیم»بهرنگ«یک»سوسیالیست«بود!

ماهی سیاه كوچولو؛ تمثیلی از »رد تئوری بقاء«
»ماهیسیاهکوچولو«اثرجاودانهی»صمدبهرنگی«تصویروتمثیلیاستازصحنهیعصیانماهیکوچکیکهبرروزمرگیشوریدهاست.عرصهی

اینداستانفراتراززمانومکان،بهوسعتتاریخوبهپهنایجغرافیایوجودماهموارهگستردهاست.

بیتردیدعصیانبرروزمرگیدرقالبچالشباسنتهاینهادینهشدهومسلطجامعهعینیتمییابد.

اثررامیتوانداستانینوگرادانستچراکهآغازآنبا سمبلیک»صمدبهرنگی«است.این اثرداستانی–  »ماهیسیاهکوچولو«برجستهترین

سرانجاماشپیوندیدگرگونهدارد.ایندگرگونیرامیتواندرچگونگیآغازداستانبهنقلازماهیپیرکهدوازدههزارتنازبچههاونوههایاشرا

مخاطبقرارمیدهدباخاتمهیآن،کههمانماهیپیر،بچههاونوههاراتشویقبهخوابیدنمیکندمشاهدهنمود.ازسویدیگرداستانباعصیان

»ماهیسیاهکوچولو«آغازمیشودودرانتهابهعصیانضمنی»ماهیسرخکوچولو«ختممیشود.بیفزاییمکهگرچهازختمداستانمیگوییماّما

خوانندهمطلعآگاهاستکهختمداستانمزبور،آغازداستاندیگریاستکهدرذهنخواننده،آغازبهبالیدنمیکند.

همچنینداستاندارایفرم»سوررئال«ومحتوای»رئال«است.گرچهاینمّهمدرقالبادبیاتکودک

متداولاستاّماسنجیدگیفرمومحتوادراینداستانازنکاتتحسینبرانگیزیاستکهبرجاودانگی

اثر،تأثیریتعیینکنندهداشتهاست.

اّمافراترازجنبههایداستانیمزبور،مضمون)درونمایه(آنازاهمیتیمضاعفبرخورداراست.بهباورراقم

اینسطوراینداستانرامیتوانتمثیلیاز»ردتئوریبقاء«ارزیابینمود.درهمینراستا»ماهیسیاه

کوچولو«نیزدرقالب»موتورکوچک«وبهمنظوربالفعلدرآوردن»موتوربزرگ«عینیتمییابد.

الزمبهیادآوریاستکهداستان»ماهیسیاهکوچولو«درزمستانسال1346وجزوهی»ضرورتمبارزه

مسلحانهوردتئوریبقاء«درسال1349بهرشتهتحریردرآمدهاند.لذابدیهیاستکه»صمدبهرنگی«از

بارویکرد»اخالقمحور«مورد اّمادرصورتیکهجزوهی»ردتئوریبقاء«را آنچهتوسط»امیرپرویرپویان«بیانشدهاطالعینداشتهاست.

بازخوانیوبازاندیشیقراردهیمبهاینهمانیهردواثراشرافمییابیم.بیفزاییمکهدراینجاتاکیدبررویکرد»اخالقمحور«بهمعناینادیده

انگاشتنجنبههایاستراتژیکایندونیست.بلکهغرضارایهنگاهیدگرگونهودرعینحالمکمِلجنبههایاستراتژیکآنهااست.

یکیازبدیهیاتعرصهیمبارزه،تفاوت،تعارضوحتیتضاد»کنشتهاجمی«با»کنشانفعالی«است.متعاقباینامررویکردهایاخالقیمتفاوت،

متعارضوحتیمتضادنیزبهمنصهظهورمیرسد.بنابرایندرعرصهیمبارزه،نهفقط»کنشتهاجمی«بلکه»اخالقتهاجمی«ونهفقط»کنشانفعالی«

بلکه»اخالقانفعالی«راشاهدهستیم.بیفزاییمکهدرنظرگرفتن»نسبیت«باتوجهبهمراحلمبارزهوبرخیاشتراکاتقابلرویتدرهردونوعاخالق

فوقالذکرازمسائلپیچیدهیدنیایسیاستاست.

عدمدرکاینمّهم،امررابربسیاریازکارکشتگانعرصهیسیاستمشتبهساختهاست.

پسازخرداد1342وانسدادتمامیروزنههایمبارزهمسالمتآمیز،»کنشتهاجمی«جنبشمسلحانهدربرابر»کنشانفعالی«تشکلهاییچون

»حزبتودهایران«،»جبههملی«و»نهضتآزادیایران«،بهپدیدآییاخالقیاتمتفاوتنیزمنجرشد.

بیتردیداخالقیاِتمتفاوِتمنبعثازکنشهایمتفاوت،درمراحلمتفاوتمبارزاتیبهتعارضودرنهایتبه

تضادمنتهیمیشود.

ایننوشتارهمانطورکهدرباالذکرآنآمدمعطوفبهتأملوبررسیاخالِق»پنهان«درجزوهی»ردتئوریبقاء«واخالِق»پیدا«درداستان

»ماهیسیاهکوچولو«است.

»امیرپرویزپویان«درپیشگفتارجزوهی»ضرورتمبارزهمسلحانهوردتئوریبقاء«مینویسد:»مبارزهمسلحانه

درایراندرشرایطبسیاردشواریآغازگردید،شرایطیکهخلقامیدیبهمبارزهسیاسینداشتوآنرابیثمر

میپنداشت...دراینجاتجربهنوینیبرایبازگردانیدناعتمادبهپیشآهنگبهتودههاالزامیبود.
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باآغازمبارزهمسلحانهوادامهآن،ازیکسوشکستناپذیریسلطهدشمندرذهنخلقخدشهدارگردیدوازسویدیگر،قاطعیت،دالوریو

جانبازیهایپیشگامانرزمنده،اعتمادبهپیشآهنگرابهآنانبازگردانید.چنینبودکهخلقازخودجوشیدوعناصرابتداییشورشوطغیانرااز

درونخودبیرونداد.«)تأکیدازمناست.(

مطلبفوقگویاییکدرکاستراتژیکازوضعیتموجوداست.بهکلماتیکهزیرآنهاخطکشیدهشدهتوجهکنید.ازاستراتژیبهسویاخالق

پُلزدهمیشود.برانگیختنامیددرمیانتودههاگرچهمقولهایاستراتژیکاستاّماماندگاریامید،مقولهایاخالقیاست.فردامیدواردرعرصهی

مبارزه،گونهایخاصازاخالقراوفردناامید،گونهایدیگرازآنرانمودمیدهد.تجربهینویننیزبههمینترتیباست.کسانیکهتجربهی

گذشتهرابارویکردیدگماتیستی)سیاهوسفید(مینگرند،چهدرقالبسلب)نفی(وچهدرقالبایجاِب)تائید(رویکردگذشتهازتجربهینوین

گریزانند.الزمبهذکراستکسانیکهبارویکردسلبی)نفی(بهاستراتژیگذشتهمینگرند،کلیتاستراتژیراباعالمتسوالمواجهمیدانندونه

چگونگیاجرایاستراتژیمزبوررا)تاکتیک(.وازهمینروتجربهینویندرباورایشانفقطباجایگزینیاستراتژیگذشته)بااستراتژیجدید(

مترادفاست.لذاچنینرویکردیخودراازدرکگونهیخاصیازتجربهینوین)تغییرتاکتیک(درچارچوباستراتژیگذشتهمحروممیسازد.

اینگریزودرنهایت»محرومیت«گرچهدراستراتژیقابلرویتتراستاّمااخالقیاترابهشدتمتأثرازخودمیسازد.بهمناظرههاومنازعههای

موافقانومخالفانمبارزهمسلحانهتوجهکنیدتاعالوهبراختالفدراستراتژیبهاختالفدراخالقنیزاشرافبیابید.

آنچهدراینجاحائزاهمیتاستنوعاخالقمنبعثازاستراتژِیاعالمشدهاست.تازمانیکهزیربنایاخالقرادرکنکنیمخوداخالقرانمیتوانیم

تحلیلکنیم.توجهداشتهباشیمکهگرچهاستراتژیزیربنایاخالقاستاّماخوداستراتژیزیربنایدیگریداردبهنامارزشها)اصول(وبازخود

ارزشهازیربنایدیگریدارندبهنامخاستگاهطبقاتی.

»ماهیسیاهکوچولو«ازهمینروبا»ردتئوریبقاء«قابلمقایسهاست.چراکهقهرمانداستانعالوهبر»کنشتهاجمی«،»اخالقتهاجمی«نیز

دارد.نهتنهابارویکرداصالحطلبانهقنددردلشآبنمیشودکهازقضاباتاکیدبر»اخالقتهاجمی«آنرا»فتنه«میداندوباادبیاتگزندهبه

پیشوازمدعیاناصالحاتمیشتابد.اوهمیشهبالبخندیاستهزاءآمیز،فقطبهدریامیاندیشد.بهنوعبرخورد»ماهیسیاهکوچولو«باهمسایهها

درجویبارتوجهکنید.همچنینبهزمانیکه»ماهیسیاهکوچولو«وماهیریزههادرکیسهمرغسقاگرفتارمیشوند،توجهکنید.

ازسویدیگر»ماهیسیاهکوچولو«ازاینکه

بااستفادهازراهکارهایمناسبوحتیفریِب

بگشاید پیشروی به راهی ماهیخوار مرغ

گریزاننیست.»یکگامبهپس؛دوگامبه

پیش«یعنیهمین.

»امیرپرویزپویان«مینویسد:»اکنوندیگر

موضعگروههاوافراد،نهباادعابلکهباعمل

روشنمیشودوفرصتطلباندیگرمانند

گذشتهنمیتوانندعناصرصادقرابهسویخودجلبکنند.«

جملهیفوقرابگذاریددرکنارنوعبرخورد»ماهیسیاکوچولو«با»کفچهماهیها«وادعاهایآنها.ناداندانستنموجوداتیکهدارایاصلو

نسبهستندومعتقدندکهخوشگلترازآنهادردنیاپیدانمیشود،کنشواخالقتهاجمیرانمودمیدهد.مماشاتدرداستانهیچجایگاهی

ندارد.هرچههستتهاجماست.

»برایاینکهباقیبمانیمبایدتعرضکنیم.«اینجملهیکوتاه»پاشنهآشیل«درکاستراتژیواخالقِی»ردتئوریبقاء«است.»ماهیسیاهکوچولو«

باهرآنکسکهسدراهرسیدناوبههدفباشدسرستیزدارد.اینستیز،آشکاراجنبهی»تهاجمی«دارد.

»امیرپرویزپویان«درادامهمیافزاید:»فرصتطلبانیکهبدینسانمشتخودرابازشدهمیبینندوخودرادرمعرضنگاههایمالمتگرمییابند،

باخیرخواهیعوامفریبانهخودشهادتهایارزندهترینرزمندگانصدیقخلقرابامسئله»بقاء«وادامهجنبشمغایروانمودکردهوبهاینترتیب

میکوشندبیعملیخودراتوجیهکنند.آنهابهخاطرسرشتخردهبورژوائیخودکهتعیینکنندهموضعگیریآنهاست،نمیتواننددرکاستراتژیک

ماراازمسئله»بقاء«دریابند.آنهاتنگنظرانیهستندکهآگاهیودرکصحیحیازجریاناتتاریخندارندچراکهثمرهاینشیوهمبارزهرادرایران،

درمحدودهکوتاهیمیجویندکهدرنهایتازطولزندگیخودشانتجاوزنمیکند.
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آنهاازسنگراپورتونیسمبهحمالتخودبهمبارزهمسلحانهپیشاهنگانخلقادامهمیدهند،نمیدانندکهدرکمااز»بقاء«ازدیدگاهانجامتاریخی

وجنبهاستراتژیکآناست.برداشتماازبقاافرادوگروههایانقالبیازنظرتجربهایاستکهبرایمراحلبعدیجنبشمیگذارند،نهصرفاًباقی

ماندنخوداینافرادوگروهها.درحالیکهنقشفعالوضروریخودرابازینکردنودرنتیجهبرجامعهوجنبشبیتاثیرماندن،ودرقبالاین

موضعمنفعلبهبقاصوریخودادامهدادنازدیدگاهتاریخی»بقاء«نیست،بلکهدرنهایتنابودیاست.ولیتعرضکردنوتجربهازخودباقی

گذاشتنوآنگاهازبینرفتندرصورتیکهژرفوتاریخیقضایارابررسیکنیموجوددارد،باقیماندناست.«)تأکیدازمناست.(

مجدداًبهکلماتیبهزیرآنهاخطکشیدهشدهتوجهکنید.تماماًبرپایهتحلیلاستراتژیک،توأمبابرچسبهایاخالقیاست.»کنشتهاجمی«بدون

»اخالقتهاجمی«معناندارد.اصاًلوجودندارد.کسانیکهدرپشمینهی»قدیسان«فرورفتهاند،سوداییجزتسلط»کنشانفعالی«نداشتهوندارند.

ازسویدیگردردهه50متناسبباشرایطزمانی،عمرچریکفقط6ماهبود.بههمیندلیلوظیفهپیشآهنگ،درهرشرایطی،هیچچیزجزءتعرض

کردننیست.اگراینمؤلفهیاستراتژیکراازوظایفپیشآهنگحذفکنیم،اساساًمقولهایبهایننامموضوعیتندارد.»ماهیسیاهکوچولو«دقیقاً

درهمینراستاگامبرمیدارد.عمرکوتاهاواززمانیکهاز»جویبار«حرکتمیکندوتازمانیکهبه»دریا«میرسدفقطیکروزاست.اّماپیاماو

چنانماندگاراستکههفتهها،ماهها،سالهاو...رادرمینوردتابهگوش»ماهیسرخکوچولو«برسدوبدینسان»خواب«راازچشماناوبرباید.

اینپیامتاریخیمملوازاخالقیاتمبارزاتیاست.

امروزمیتوانیمبهاستراتژی»میرزاکوچکخان«انتقادکنیم،به»محمدمصدق«،به»حسینفاطمی«،به»محمدحنیفنژاد«،به»بیژنجزنی«

و...اّمانمیتوانیمبگوییمچرادرمقابلاستبدادسینهسپرکردندوزندانوشکنجهواعدامرابهجانخردیدند.اینکهچرانمیتوانیم،دقیقاًمتأثر

ازپیامتاریخیآنهاستکهبهمثابهی»اخالق«بهمنصهظهوررسیدهاست.

درکارنامهی»ماهیسیاهکوچولو«اشتباهنیزثبتشدهاست.زمانیکهاوماهیریزههاراباخودهمراهمیکندمرتکبیکاشتباه)=ضربه(مهلک

میشود.آنهابرایدراّماندنخود،اباییازکشتناوندارند.خوانندهایکهتجربیاتسالهایاخیررابههمراهدارد،ممکناستازاشتباه»ماهی

سیاهکوچولو«برآشفتهشود.اّماتجربهیمبارزهآموختهاستکهاشتباهدر»تاکتیک«)=ضربه(جبرانپذیراست،اشتباهدر»استراتژی«)=ضربه(

نیزجبرانپذیراست،آنچهکمر»ماهیسیاهکوچولو«رامیشکند،تردیددر»اصول«است.اّماتازمانیکهخودشبهایناصولباورداردوپایبند

استاگرازآسمانسنگببارد،اگرزمیندهانبگشایدواگردریاشکافتهشود،اوبهراهخودادامهمیدهد.بیفزاییمکهدراینجانیزاصاًلبحث

ارتباطیبه»درست«یا»غلط«بودناصولندارد.پافشاریبر»اصول«وادامهراه،نوعیازاخالقاست.

»امیرپرویزپویان«مینویسد:»برایماپیروزیدرنقطهایبسیاردوردرفراسویراهیدشوارقراردارد.ماباآگاهیبهایندشواریهاقدمبهراه

نهادهایم.«

اوهمچنیناذعانمیکند:»مانههمچونماهیدردریایحمایتمردم،بلکههمچونماهیهایکوچکوپراکندهدرمحاصرهتمساحهاومرغان

ماهیخواربهسرمیبریم.«

فراموشنکنیمکهاخالقمقولهایانسانمحوراست.لذاهیچگاهباتبییناتمتافیزیکیسروکارنداشتهاست!!!هرگونهتبیینمتافیزیکیازاخالق،

فریبعوامودرخدمتمنافعجریانمسلطاست.هرطبقهومتعاقباًهرفردوجریانسیاسی– اجتماعیآگاهبهمختصاتطبقاتیخود،اخالقیات

خاصخودرادارد.دلیلاینامرچیزینیستجزءخاستگاهطبقاتیوارزشهایمنبعثازآن.اینمّهمدرعرصهیمبارزهبهعیانترینشکل

ممکننمودمییابد.

تازمانیکه»کنشتهاجمی«بهمثابهیاستراتژیکالنموردقبولیکجریانسیاسیاست،»اخالقتهاجمی«درهرشرایطی)شکستیاپیروزی(

نمودمییابد.امربدیهی،بدیهیاست!

اینمّهمدرابعاد»ُخرد«دررابطهباعملکرد»ماهیسیاهکوچولو«درمواجههباهرگونه»تهدید«نیزبارزاست.

درپایانذکرایننکتهضروریاستکهبهغیرازمواردفوقالذکر،پارامترهایدیگریرانیزمیتواندرهردواثر،باتاکیدبررویکرد»اخالقمحور«

ودرچارچوبامر»مبارزه«موردتأملوبررسیقرارداد.بهباورراقماینسطورهمینمختصربهگشودندریچهایهرچندکوچکدرراستای

شناختبهینهیاخالقمبارزاتیمددمیرساند.

اگروقتیاریکندوعمرباقیبماند،طرحناقصاینمبحثرابهکمالمیرسانم.
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عشق كم رنگ

حامد فریاد

بماندچقدرکهازمنميگذري

اندوهنگاهتهربارترانهبرميداردازتنهایيمن

تادرحضورهمه،دستانباغچهاتدرمندانهبکارد

وجوانهامکهازبارانگونههایتخیساست

ازشکافسینههایتباالبیاید

حاالهيتوازپائیزبهانهبگیر

تادستایندل

کهدیوانهعشقکمرنگاست

آسمانمرانقاشيکند.
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عقربه های زنگ دار
حامد فریاد

بغضيکههزارپايبچهگيامراکفشميپوشاندمادرنبود

مادرپهلويخیابانپهلويخوابیدهبود

کهوليعصرسررسیِدسالهايجوانيشد

تصویرگنگمندرونقابدیوارهايشهر

پنجرهپنجرهپنجرهآبشدازخجالتدستانتو

تاقرارمابرعقربههايزنگدار

یکربعماندهبهچهارراه

برايجنازهيکفخیابانسکهايپرتابکند

کناردستانتو

-شاید-

ازانکارخداپردهبرميداشت

تادرونباغچههمسایهبکارتبکارد

ميدانستمدستانقابلهيمحلهما

قابلیتارتجاعيداردمشروطبهحذفبهقرینهمعنوي

اّماازمولويبازهمخروسالريافغانيکمدرميآید

منبارانميشود

توضدزنگميزندبهبیابان

تاغزاليضامنآهو

نگارمناّمافارغالتحصیلميشود

ازمکتبفرانکفورتتادیوارچهارراهکالجراخطخطيکند
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هایکوها
مهرنوش دقیقی

ایکاشهایترامیشنومازمیانخوابت

تاهرآنچهراکهانکارمیکنی

زندگیکنمبهجایت.

...........................

وایبهحالنقاشیها

اگرپروانهسرشرادرخاکفروبرد.

..........................

یکساعتوپنجدقیقهازمتروتااینجا

خوابمیدیدمابرها

نمناکیتنمرامیکشندبرایباران

...........................

مردکالغراقربانیمیکند

برایدرآوردنروزیش

کهشبدستانشراپرکند.

............................

کاراکترتاجاییپیشرفت

کهنویسندهتهیشده

آنگاهباشالقبهجاننویسندهافتاد.
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جنگ

مرتضی محمدی1

جنگحتیبهخوابهایمراهپیداکردهاست

تانکهاپشتپلکهایمراهمیروند

آتشبهمدرسهیمارسیدهاست.

نقاشیدوستانم

نیمکت

دیوار

وتخته،سیاهترازهمیشهاست.

جنگحتیبهخوابهایمراهپیداکردهاست

ومنازاخبارجنگوحشتدارم

منازگرگهاوحشتدارم

شاعرافغان -1
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منازتاریکیوحشتدارم.

من؛کودکفلسطینی

من؛کودکسوری

من؛کودکعراقی

ومیترسم

حتیدرخواب

جنگ،مادرمراازمنبگیرد.
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جیغ انفجار

محمدسرور رجایی1
باکدامینچراغ،شهرراروشنکنم

باکدامینحنجره،فریادبزنم

دلمبهبیگناهی»پُِلسوخته«میسوزد

بهمرجانهاییکهبیجانمیشوند

بهمظلومیتشمشادی

کهدرقامت»جانعلی«)1(سوخت.

*

ماهوارهها،تلویزیونها

حتیروزنامههایکاهلکابل

بیخوابیبادراتفسیرمیکنند

وآتشکدهانفجاررااحترام

دلمبهبیگناهی»برچی«)2(میسوزد
1- شاعرافغان
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بهبیکسی»داراالمان«)3(

نحوستکدامرییسجمهوری

قصرراخاکسترافشاند؟

جیغانفجار،تاواندریغکیست؟

سربازکدامکشور،چشمماهرامیبندد

وقتیکهکودکانلبخندشانرامیسوزانند

تاگرمشوند؟

دلمبهآسمان»آسمایی«)4(میسوزد

بهتنهایی»شیردروازه«)5(

کاشنهشیریداشتیمونهدروازهای

ونه»زنبورکشاهی«.)6(

دموکراسی،شیونیاستکهازآسمانمیآید

ازآسمایی،سانههای)7(پاریسرانشانمیدهد

اَتَِن)8(تنبهتَِنواشینگتنرا

شبهازیر»پلمحمودخان«)9(میخوابد

وروزها»شار«)10(رافشارمیدهد.

چهمیشودکرد؛

حقوقبشریعنیهمین.

___________________________________________

1.افسرپلیسیبودکهبابغلکردنیکمهاجمانتحاریدرکابلنگذاشتویواردمرکزپلیسشودوخودشبراثرانفجاربهشهادترسید.

2.منطقهایدرغربکابل.

3.منطقهایدرغربکابل.

4.کوهیدرکابلمعروفبهکوهتلویزیون.

5.شاهظالمیکهمیگوینددیوارکوهشیردروازهرااوساختهاست.

6.کوهیدرکابلمعروفبهکوهچنداول.

7.کاباره.

8.رقصسنتیویژهمردان.

9.پلمعروفدرکابل.

10.شهر.
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مسئله ذهن و بدن: دوگانه انگاری

مانی رشتی پور

دوگانهانگاریدرفلسفهبهبسیارگرایشهاییاطالقمیشودکهدررویکردشانبهیکمسئلهبهمقوالتیدوگانهکهازیکدیگرمتمایزومتفاوتهستند

دستمیاندازند.مثاًلخالقومخلوقدراالهیاتیاخوبوبددراخالقمصادیقدوگانهانگاریهستندواّمادرفلسفهذهندوگانهانگاریبهطورخاص

بهایندیدگاهاطالقمیگرددکهبافرضوجودجهانفیزیکیمیانپدیدارهایاینجهانوپدیدارهایذهنیجداییوتفاوتقائلمیشود.این

قسمدوگانهانگاریاززمانافالطونکهمعتقدبودجواهرحقیقیجسمانینیستندوباوجودهایجسمانیتفاوتدارنددرفلسفهرواجداشتهاست،اّما

تاکیدآنلزوماًبرتقابلبدن)علیالخصوصمغز(بهمثابهجسمیکهدرجهانفیزیکیقرارداردوذهنبهمثابهجایگاهآگاهینبودهاست.اینصورت

دوگانهانگاریدردورانمدرنوبارنهدکارتفرانسویشکلگرفتودراینجستارکوشششدهاستکهشرحمختصریازآندراختیارخوانندهقرار

بگیرد.درادامهدونوعهستیشناختیدوگانهانگاریراکهبرمبنایفرضوجودجهانهایمستقلذهنیوجسمانیقراردارندمعرفیمیکنیم.
دوگانه انگاری جوهری1

قدیمیتریننوعدوگانهانگاریدررابطهبامسئلهذهنوبدندوگانهانگاریجوهریاست.ازلحاظتاریخیخاستگاهایننظریهبهدکارتبازمیگردد.

ایننوعدوگانهانگاریدوقسمدارد:
Substance dualism -1 
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الف(نخستینقسممبتنیبراینفرضاستکهاصلیکفرد2چیزیاستبهکلیمتمایز

ازبدنش.

ب(قسمدیگرمدعیاستکهاصلیکفردچیزیاستمرکبکهبخشیازآنبدناستوبخش

دیگرچیزیمتفاوت،مثاًلروح.

بهطورصریحمشخصنیستکهدیدگاهدکارترادقیقاًمتعلقبهکدامیکازایناقساممیتوان

دانست،اّمابهطورکلدکارتبهوجوددوجوهرمجزاقائلبود،جوهرمادیوجوهرغیرمادی.

ذهننزددکارتجوهریاستغیرمادیومتمایزازبدنکهویژگیذاتیآناندیشیدناست،از

اینروویآنراres cogitans3مینامد.

نخستیندشواریپذیرفتناینادعاایناستکهاگرذهنامریاستغیرمادیپسچگونه

میتواندبربدنمادیتاثیربگذارد.بایددرنظرداشتکهاینجوهرغیرمادیالجرمفاقد

مکانمندیاستوازآنکهتاثیرعلینیازمندوقوعمکانیاست،توضیحرابطهعلیذهنوبدندشوارمیشود.دکارتبرایرفعایندشواریاین

ادعارامطرحمیکندکهجوهرمادیبسیاررقیقیبهنام»روححیوی«وجودداردکهمیانجیارتباطمیانبدنوذهنمیشود،اّمااینفرضبسیار

دلبخواهیاستودستآخرهممعلومنمیشودکهروححیویچگونهمیتواندچنینکاریرابهانجامبرساند.

دکارتبرایاثباتمدعایخوددستکمسهبرهانمیآوردکهمیتوانآنهارابرهانتجربی،برهانتصورپذیریوبرهانتقسیمپذیرینامید.

الف(برهانتجربی:دکارتبابهرهگرفتنازاینبرهانمحاجهمیکندکهبدنتواناییانجامافعالذهنی– بهعبارتیاندیشیدن-راندارد،چراکهتنها

قوانینحاکمبررفتاربدنقوانینمکانیکهستندوهیچمشخصنیستکهاینقوانینچگونهمیتوانندموجبوقوعحاالتذهنیشوند.

ب(برهانتصورپذیری:مدعایاینبرهانچنیناستکهمنمیتوانمبهروشنیوراحتیامکانوجودخودمرابدونوجودهیچبدنیتصورکنم،لذا

اگراینامکانوجودداشتهباشدُمحالاستکهمنبابدنماینهمانباشم.البتهبایدتوجهداشتکهدکارتصرفاًخیالرامدنظرندارد،بلکهمدعی

استکهمیتواندخودرابهروشنیوبهطورمتمایزبدونبدنادراککند.

ج(برهانتقسیمپذیری:اینبرهانبراینفرضابتناداردکهمنبهعنوانسوژهتجربهجوهریبسیطوتقسیمناپذیرهستم،حالآنکهبدنمنقابل

تقسیمبهاجزایخوداست.بدینترتیببهواسطهوجودچنینتفاوتیمیانبدنوذهنایندونمیتواننداینهمانباشند.

همهاینبرهانهابرمبنایقسمنخستدوگانهانگاریجوهریهستند.اّماقسمدومبسیاریازدشواریهایقسمنخسترابافرضاینکهفردامری

صرفاًمتشکلازذهنغیرمادینیستبرطرفمیسازد.درایندیدگاهفرددارایهردوبدنوذهناستوبدینترتیبدرعینحالکهدارایفکر

واحساساست،دارایمکان،شکلوِجرمنیزهستودرضمنباهیچبخشیازبدننیزاینهماننیست.

دوگانه انگاری خاصه ای4
دوگانهانگاریخاصهایدرواقعیکنتیجهمنطقیقسمدومدوگانهانگاریجوهریاست.ایندیدگاهمدعی

استکهگرچهجوهریفرایمغزوجودندارداّمامغزخوددارایویژگیهاییاستکهآنرامتمایزمیسازد.

اینویژگیهاالبتهغیرفیزیکیهستندونمیتوانآنهارابهمفاهیمعلومفیزیکیفروکاست.

و گرفت نوزدهمشکل درسده که است »پیپدیدارگرایی«5 دوگانهانگاریخاصهای قدیمیترینشکل

تیاچهاکسلیازجملهنخستیننظریهپردازانآنبود.بنابرایندیدگاهپدیدارهایذهنیباپدیدهارهای

جسمانیاینهمان،یابخشیازآنها،نیستند،بلکهدرپیآنهاپدیدمیآیند)محصوالتجانبیآنهاهستند(

وبهعبارتیپیپدیدارهستند.بدینترتیباینپدیدارهامعلولفعالیتهایمغزیهستنداّماخود»اثرعلی«

ندارند.ازاینروخودهاکسلیحاالتذهنیرابهصوتبخارتشبیهکردهبودکههیچتاثیریبرسازوکار

person -2
3- جوهراندیشندهدربرابر res extensa یاجوهرجسمانی

Property dualism -4
epiphenomenalism -5
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نیروی فاقد امرکهپیپدیدارها این پدیدمیآید. ازپسکارکردآن اّما ندارد بخار موتور

اثرگذاریعلیهستنددرواقعمهمترینمانعبرایپذیرفتنایندیدگاهاست.اگربپذیریم

ازحاالت بپذیریمکههیچکدام باید آنگاهضرورتاً کهپدیدارهایذهنیپیپدیدارهستند

ذهنیما– مثاًلگرایشهایگذارهایمانندباورهاوامیالو...-تاثیریدربرانگیختهشدن

رفتارهایماندارندورفتارماتابعمحضفعالیتفیزیکیمغزماست،وایننتیجهآشکارابا

شهودطبیعیمادرتضاداستونامعقولمینماید.البتهدرسالهایاخیردانشمندانعلوم

بنجامین پژوهشهای آن نمونه و کنند، ثابت را امر این کوشیدهاند عصبشناختی

وی است. مغزی ناخودآگاه آغازین کنشهای روی بر میالدی هشتاد دهه در لیبت

که است مدعی

برخیازاعمالرفتاریانسانپیشازآنکهمابهطورآگاهانهبهانجامآنهاقصدکنیمآغازشدهاند.البتهدرتفسیرنتایجآزمایشهایویتردیدهای

بسیاریوجودداردونمیتوانبرپایهآنهابهراحتیایننتیجهراپذیرفت.

برایاصالحایننقصپیپدیدارگرایینوعدیگریازدوگانهانگاریخاصهایبهنامدوگانهانگاریبرهمکنشگرا6پابهمیدانگذاشت.ایندیدگاه،

برخالفپیپدیدارگرایی،مدعیاستکهحاالتذهنی)بهعبارتیخاصههایذهنی(برمغزوبدینترتیببررفتارتاثیرعلیدارند.معتقدینبهاین

دیدگاهنیزباوردارندکهاینخواصبرآینده7هستنداّمادرضمنادعامیکنندکهاینخواصتحویلناپذیرنیزهستند.

مهمترینایراداینشیوهمسئلهچگونگیتاثیرعلیخواصغیرمادیبرمغزمادیاست.اینایرادرامیتوانازدوجنبهمفهومیوتجربیصورتبندیکرد.

ایرادهایمفهومی:اینایرادهاازآنجاناشیمیشوندکهازنظرمفهومیرابطهعلیبینچیزهاییچنینمتفاوتتصورناپذیراست.اینایرادهادوصورت

اصلیدارد:یکیمکانمندیعلیت،ودیگریاینامرکهدریکمبادلهعلیمیبایستبرخیخواصعلتبهمعلولسرایتکند.

ایرادنخسترامیتوانبااستنادبهیافتههایفیزیکنوینناموجهقلمدادکرد.ایراددومنیزاساساًبیانگرحقیقتیمفهومینیست– مثاًلچنینسرایتی

درموردحرکتناشیازمیدانمغناطیسیصدقنمیکند-وبنابراینمیتوانازآنصرفنظرکرد.بدینترتیبمیتوانگفتکهایرادهایمفهومی

دشواریچندانیبرایدوگانهانگاریبرهمکنشگراایجادنمیکنند،اّماایرادهایتجربیجدیترودشوارترهستند.

ایرادهایتجربی:فیزیکالیستهاایرادهایجدیایرابردوگانهانگاریبرهمکنشگراواردکردهاند.سادهتریناینایرادهاازسهمقدمهزیرنتیجهمیشود:

»1«درهرزمانیکهیکحالتفیزیکیعلتیداشتهباشد،علتفیزیکیایکاماًلکافیدارد.ایناصلبه»اصلبستگیعلی«مشهوراست.

»2«برخیحاالتفیزیکیدرمیانعلتهایشانحاالتذهنیهموجوددارند.ایناصلرا»اصلعلیتروانتنشناختی«مینامند.

»3«هرگاهیکحالتفیزیکیدرمیانعلتهایشحالتیذهنیداشتهباشد،ایناحتمالوجودنداردکهتوسطآنحالتذهنیوحالتفیزیکیدیگر

بهطورمضاعفمتعینگردد.ایناصلرا»اصلعدمتعیینچندعاملیعلی«8مینامند.

فیزیکالیستباابتنابهاینسهمقدمهامکانتاثیرعلیحاالتذهنیغیرمادیراردمیکندونتیجهمیگیردکه؛

»4«دستکمبرخیحالتذهنیباحاالتفیزیکیمعینیاینهمانهستند.

یکیازپاسخهاییکهدوگانهانگاردردفاعازخودمیتواندبهبرهانباالواردکندتردیددرمقدمه»3«است.اّماراهمطمئنترایناستکهبهجای

مقدمه»1«ازصورتقویآناستفادهکند،یعنی

»*1«هرحالتفیزیکییکعلتفیزیکیکاماًلکافیدارد.

بدینترتیببااستفادهاز»*1«واصلتعدیعلینتیجه»4«منتفیمیشود.رونداینبرهانرابااستفادهازیکمثالمیتوانروشنساخت.فرض

QخودمعلولحالتفیزیکیMباشد)براساسمقدمه»2«(وآنحالتPوجودداشتهباشدکهعلتحالتفیزیکیMکنیدیکحالتذهنی

باشد.آنگاهبراساساصلتعدیQعلتکافیPاستوبدینترتیبشرط»*1«برآوردهشده،وهمچنینMنیزعلتکافیPاستکهباشرطعدم

interactionist -6
emergent -7

Causal non-overdetermination -8
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تعیینچندعاملیعلی»3«سازگاریدارد.

برهانفیزیکالیستدیگریکهعلیهدوگانهانگاریبرهمکنشگرااقامهشدهمتعلقبهدانلددیویدسناست.

مقدماتاینبرهانچنینهستند:

»1«برخیوقایعذهنیباوقایعفیزیکیبرهمکنشعلیدارند.دیویدسنایناصلرا»اصلبرهمکنش

علی«مینامد.

قرار موجبّیت صریح قوانین حاکمیت تحت دارند رابطه هم با معلول و علت مثابه به که وقایعی »2«

میگیرند.دیویدسنایناصلرا»اصلمنشقانونمدارانهعلیت«9ناممینهد.

»3«هیچقانوناکیدموجبّیتیدرروانشناسیوجودندارد.ایناصل»اصلقانونگریزیامرذهنی«10است.

ازاینمقدماتالزممیآیدکههرحالتذهنیکهعلتحالتیفیزیکیباشدالجرممیبایستبایکحالتفیزیکیاینهمانباشدوبدینترتیب

نتیجه»4«قبلمجدداًبهدستمیآید.اگرچهاینبرهانرانمیتوانمانندبرهانپیشینمصادرهکرداّماتردیدهایبسیاریدربارهمقدمات»2«و

»3«آنوجوددارند.

Nomological character of causality -9 

Anomalism of the mental -10 
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مسئله دشوار آگاهی
دیوید چالمرز

حامد فریاد

مسالهاینجاستکهدرموردآگاهیتنهایکمشکلوجودندارد.آگاهیاصطالحياستمبهمکهبهپدیدههايبسیارمتفاوتيارجاعدارد.هرکدام

ازاینپدیدههااحتیاجبهشرحدارند،اّماشرحبعضيازاینپدیدههاآسانترازبرخيدیگرازآنهاست.برايشروعبهتراستکهمسائلمربوطبه

آگاهیرابهدوگروهدشواروآسانتقسیمکنیم.

مسائلآسانآنهایيهستندکهبهنظرميرسدبهطورمستقیممستعدآزمونپذیريازطریقروشهاياستانداردعلومشناختيهستندکهبهمیانجی

آنهایکپدیدهبرحسبسازوکارهایرایانشی1یاعصبی2شرحدادهميشود.مسائلدشوارآنهایيهستندکهبهنظرميرسددرمقابلآزمونو

روشهايعلومشناختيمقاومتميکنندوبهمیانجیآنهاقابلسنجشنیستند.

مسائلآسانآگاهیپدیدههايزیرراشاملمیشوند:

-توانایيتمیز،طبقهبنديوواکنشدادنبهمحرکهايمحیطي

-یکپارچهسازياطالعاتبهوسیلهیکسامانهشناختي

-توانایيگزارشدهيحاالتذهني

-توانایییکسامانهبرايدستیافتنبهحاالتدرونيخودش

-تمرکزتوجه

-کنترلاراديرفتار

-تفاوتبینحالتبیداریوخواب
Computational-1 

Neural-2 
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تمامياینپدیدههابامفهومآگاهیهمراههستند.برايمثالگهگاهگفته

ميشودکهحاالتذهنيزمانيآگاهانهدرنظرگرفتهميشوندکهبهصورت

یکگزارشکالميعنوانشوندیادردرونفردقابلدسترسباشند.یازمانی

گفتهمیشودکهیکسامانهازاطالعاتبخصوصیآگاهاستکهبتواندبر

مبنایآناطالعاتواکنشنشاندهد،یابهطورقويتر،وقتيکهنسبتبه

آناطالعاتتوجهنشاندهدیاوقتيکهبتواندآناطالعاترایکپارچهساخته

اعمال که هنگامي کند. استفاده رفتار کنترل پیچیده اعمال در آنها از و

اختیاريواراديانجامميدهیمباصراحتعنوانميکنیمکهعملماآگاهانه

بودهاست.همهاینمواردرامیتوانبرحسبسازوکارهایرایانشییاعصبی

توضیحداد.بهعنوانمثالبرايشرحدسترسيبهحاالتدرونيوتوانایي

گزارشدهياینحاالت،تنهاالزماستکهسازوکارآنهارابهوسیلهاطالعاتي

کهدربارهحاالتدرونيبهدستميآوریمودردسترسگزارشدهيکالمي

قرارميدهیمتبییننمائیم.یااینکهبرايشرحیکپارچهسازياطالعاتنیاز

داریمسازوکارهایيدرمورداطالعاتيکهباهمگردآوريميشوندوبهوسیله

فرآیندهايبعديبهکارگرفتهميشوندارائهنمائیم.درهرموردیکویژگي

شناختيیاالگوینوروفیزیولوژیکالميتواندبهروشنياینکارراتوصیف

کند.اگرهمهاینپدیدههامفهومآگاهیبودنددیگرآگاهینميتوانست

یکمشکلمهمبهشمارآید.مسالهدشوارآگاهیمسالهتجربه3است.وقتيکهمافکروادراکميکنیم،یکحرکتدرپردازشاطالعاتوهمچنین

یکتصویرذهنيبهوجودميآوریم.بهعنوانمثالاحساستجربهدیدنماشامل،احساسکیفيازرنگ،تجربهتاریکيوروشنایيوکیفیتعمق

حوزهدیدارياست،تجربیاتدیگرباادراکاینکیفیاتمتفاوتهمراهميشوندمانندصدايکالرینتیابوينفتالینوغیره...وقتيکهاحساسهاي

بدنيمثلدرددرافرادبهوجودميآیندتصاویرذهنيازآنهابهصورتدرونيایجادميشوند،کیفیتاحساسيهیجانوتجربه،جریانيازآگاهی

فکرياست.همهاینحاالتراتجربهمينامیم.توافقوسیعيوجودداردکهتجربهازپایههايجسمانیبرخورداراستاّماتفاسیرخوبيکهچرایيو

چگونگياینبهوجودآمدنراتوضیحبدهدوجودندارد.

نظریه هاي مربوط به مسئله دشوار آگاهی
بهمنظورتعیینچارچوبهايشناختيوعصبشناختیمربوطبهآگاهیتعداديفرضیهمطرحگردیدهکهدراینجادودیدگاهراشرحميدهیم:

اولیندیدگاه»نظریهنوروبیولوژیکالآگاهی«استکهکریک4وکاک5آنرامطرحکردند.تمرکزاینتئوريبرروينوسانهایيبافرکانس75-35

هرتزدرقشرمخاست.درفرضیهکریکوکاکایننوساناتبهعنوانپایهآگاهیمعرفيشدند.بهنظرميرسیدایننوساناتدرتعداديازکیفیات

متفاوتدرونسامانههايبینایيوبویایيباآگاهيهمبستههستند.همچنینآنهامکانیرميراپیشنهادکردندکهازطریقآنمحتوياطالعات

بههمدیگرمتصلميشدند.فرآیندایناتصالبهگونهاياستکهبهموجبآنتکههاياطالعاتجداگانهدربارهیکموضوعبهمنظوراستفادهدر

پردازشهايبعديباهمجمعميشوند،بهطوريکهوقتياطالعاتدربارهرنگوشکلیکشيادراکميشونداینادراکازیکپارچهشدناطالعاتي

بهوجودميآیدکهازمسیرهايمختلفيبهدستآمدهاند.کریکوکاکاینفرضیهرامطرحکردندکهممکناستایناتصالبهوسیلههمگامشدن

نوسانهایگروههاينورونيدرارتباطبامحتواياطالعاتحاصلشوند،بهطوريکهوقتيدوتکهازاطالعاتباهمدیگرجمعميشوند،گروههاي

نورونيوابستهنوسانهایيبافرکانسهاوفازهايیکسانخواهندداشت.کریکوکاکپیشنهادکردندکهاینفعالیتهاينوسانيمکانیزمهايحافظه

کاريهستند.بهطوريکهممکناستیکمقدارآنهامربوطبهحافظهکاريودیگراشکالحافظهباشند.ایننظریهسرانجاممنجربهیکمقدار
experience-3

Crick-4
Koch-5
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عموميازچگونگيادراکاطالعاتوذخیرهدرحافظهبهمنظوراستفادهدرپردازشهايبعديخواهدشد.کریکوکاکعنوانکردندکهاین

نوساناتدرارتباطباتجربههستند.

دومیننظریهراتوسطبرناردبارس6مطرحکردهاستوبه»نظریهفضايکارعمومي7«معروفاست.برطبقایننظریهآگاهیدریکفضايکار

عموميقرارميگیرد.یکپردازشگرمرکزيبهعنوانمیانجيبیناینفضاویکپردازشگراختصاصيعملميکند.اینپردازشگرهاياختصاصي

دیگر براي اطالعات این تا ارسالميکنند پایهايعملميکند برايسیستم اشتراکي مانندیکحوزه که کاريعمومي فضاي به را اطالعات

پردازشگرهاقابلدسترسيباشد.بارسازاینمدلبرايمشخصکردنمکانبسیاريازجنبههايشناختيانسانوشرحتعداديازتقابالتبین

عملکردشناختيآگاهانهوناآگاهانهاستفادهکرد.ایننظریهشرحميدهدکهچگونهمحتواياطالعاتدریکفضايوسیعدردسترسیکسیستم

قرارميگیرد.همچنینایننظریهچگونگيیکپارچهسازيوگزارشدهياطالعاترانیزتبیینمينماید.سرانجاماینکهمحققانازاستراتژيهاي

مختلفيبهمنظورتبیینمسائلآگاهیاستفادهميکنندکهدرزیربهتعداديازآنهااشارهميشود:

برخيمحققانصراحتاًعنوانميکنندکهمسائلمربوطبهآگاهی،مسائليهستندکهبرايعلمامروزدشواربودهوشایدحتيازحوزهعلمخارج

باشند.دومینموضعانتخابیکخطفکريسختگیرانهتروانکاراینپدیدهاست.برطبقاینخطفکريمافقطميتوانیمعملکردهایيازقبیل

توانایيدسترسياطالعات،گزارشدهيوچیزهایيشبیهاینمواردراشرحدهیموپدیدههاياضافهترکهتجربهنامیدهميشودوجودندارند.شارح

معروفایننظریهدنیلدنتاست.بعضيمحققانسعيميکنندتجربهرادرقالبتمامياحساساتشرحدهند.

برخيمحققانازروشهايخاصيبهمنظورشرحساختارتجربهاستفادهميکنند.برايمثالآنهامعتقدندکهتمایزهايموجوددرسامانهبینایيناشي

ازساختارهايارتباطيمتفاوتدرآناست.ودرآخربرخيازمحققانسعيدرمجزاکردنالیههايتجربهآگاهیدارند.

Bernard Baars -6
Global Workspace -7 
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نقاشی انتزاعی از چشم انداز زیبایی شناسی »امانوئل كانت«

سپیده اقتداری
چکیده

کانتدرنقدقوهحکمازبازیآزادفاهمهوتخیلبهعنوانحالتیذهنیکهمبنایایجابیحکمذوقیاستیادمیکندودراینمیاناهمیت

بسیاریبرایتخیلقائلمیشود.ویتأکیدمیکندکهچنانچهتخیلدرحالتآزادیاشوالبتههماهنگبافاهمهلحاظشودقوهایخالقخواهد

بود.بنابراینازنظراودربینهنرهاشعر،کهمجالبیشتریبهآزادیتخیلمیدهد،جایگاهباالتریدارد.شرحیکهازپیمیآیدکوششیاست

برایبهکارگیریمفهومآزادیتخیلوهماهنگیآنبافاهمهدرمواجههباهنرنقاشیوبهطورخاصنقاشیانتزاعیکهباتوضیحاتیمختصردر

بارهجایگاههماهنگیقوایشناختیدرنظامفلسفیکانتوارتباطآنباهنرنقاشیآغازمیشودوسپسبااینپرسشپیشمیرودکهآیادر

مواجههبانقاشیانتزاعیدامنهآزادیتخیلنسبتبهزمانیکهبایکنقاشیبازنمودیمواجههستیمبیشتراست؟براییافتنپاسخبهنمونههای

تصویریمراجعهمیشودوباتکیهبرمتنکانتوتوضیحنسبتویژگیهاینقاشیانتزاعیباآزادیتخیلمطلبپیگرفتهخواهدشد.درآخرنیز

باتوجهبهآنچهگفتهشدهچنیننتیجهگیریمیشودکهنقاشیانتزاعیدارایخصوصیاتیاستکهبهتخیلاجازهمیدهددراندازهاینزدیکبه

کاملترینوسعتشظاهرشود.یعنیجایینزدیکبهمرزهایشعر.

***

مدتهاپسازورودمبهمونیخیکباردرکارگاهمبهصحنهغیرمنتظرهومسحورکنندهایبرخوردکردم.نزدیکغروببود.تمرینیبراییکنقاشی

انجامدادهبودموباجعبهوسایلنقاشیامبرگشتهبودمخانه.هنوزدرعوالمدیگرودربحرکاریبودمکهازآنفارغشدهبودمکهناگهانچشمم

خوردبهیکنقاشیبسیارزیباووصفناپذیرکهدرنوریباطنیغرقبود.ابتدا،خشکمزدولیبعدبهسویایننقاشیاسرارآمیزشتافتمکهفقط

میتوانستمفرمهاورنگهارارویآنتشخیصدهموموضوعشقابلدرکنبود.بعدناگهانرازاینمعماراکشفکردم:اینتصویریبودکهخودم

کشیدهبودموبهپهلوبردیوارتکیهاشدادهبودم.فردایشسعیکردمآنحسودریافتیراکهغروبروزقبلازآننقاشیگرفتهبودمدرنورروز

بازسازیکنم،ولیخیلیموفقنشدم.حتیوقتینقاشیراکجمیگذاشتمبازمرتباشیارادرآنتشخیصمیدادموجایآنسرخیشفقدرآن

خالیبود.آنگاهبودکهفهمیدمکهوجوداشیابهنقاشیهایملطمهمیزند.
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پیشازآنکهواسیلیکاندینسکیازاینتجربهبهعنوان»آنچهکهحرکتنهاییبهسویانتزاعرادراوبرمیانگیزد«یادکند،ایمانوئلکانتدر

کتابنقدقوهحکمازقانونمندیآزادتخیلدرداوریذوقیسخنگفتهبود.اومعتقداستکهاگرقوهمتخیلهدرحالتآزادیاشلحاظشود

آنگاهقوهایخالقوخودانگیزخواهدبود.بهنظرمیرسدمیتوان،باتوجهبهآنچهکانتدربارهبازیآزادوهماهنگیقوایشناختیمیگوید،بین

وانهادنبازنماییاشیاءورسیدنبهانتزاعدرنقاشیازیکسو،ودامنهآزادیتخیلدرتجربهایننقاشیهاازسویدیگر،ارتباطییافت.چراکه

نقاشیانتزاعیبهتخیلمجالمیدهدتادرتمامابعادودرکاملتریناندازهاشظاهرشود.واینوسعتوجنبشتخیلعاملیاستکهدرداوری

ذوقیبرایکانتبسیاراهمیتدارد.

کانتنقدسومخودرااینچنینآغازمیکند:

برایتشخیصاینکهچیزیزیباستیانه،تصوررانهبهکمکفاهمهبهعینبرایشناخت،بلکهبهکمکقوهمتخیله)شایدمتحدبافاهمه(بهذهن

واحساسلذتوالمآننسبتمیدهیم.بنابراینحکمذوقیبههیچوجهنهیکحکمشناختیودرنتیجهمنطقیبلکه]حکمی[زیباشناختی

استکهازآنچنینبرمیآیدکهمبنایایجابیآنفقطمیتواندمبناییذهنیباشد.

همانطورکهپیداست،ویحکمذوقیراحکمیزیباشناختیمیداندومدعیمیشودکه»مبنایایجابیآنفقطمیتواندمبناییذهنیباشد.«در

چنینحکمی،تصوردادهشدهیکسرهباذهنواحساسلذتوالمنسبتدارد.ایننسبتبرچیزیدرعینمتکینیستبلکه،»دراثرآن،ذهن

چگونگیمتاثرشدنشازتصوررااحساسمیکند.«»اینگلقرمزاست«حکمیشناختیاستکهباارجاعبهعینصحتآنمشخصوکلیتاش

تضمینمیشود.درمقابل»اینگلزیبااست«حکمیزیباشناختیاست.حکمیکهدالبرچیزیدرعیننیستبلکهباذهنواحساسلذتو

المنسبتدارد.ازآنجاییکهدرچنینحکمیعینبهتعبیریدرپرانتزقرارمیگیرد،امکانحکمیزیباشناختیکهدرعینحالبرایهمگان

معتبرباشدبهیکمسألهتبدیلمیشود.اگراینحکمازاعتبارهمگانیبرخوردارنباشدبهحکمیدربارهامرمطبوعبدلمیگردد.حکمیشخصی

درباره»چیزیکهدردریافتحسیخوشایندحواسواقعمیشود«وباعالقهپیوستهاست.اّماازطرفیرضایتیکهدریکحکمذوقیبههمگان

نسبتدادهمیشودبرهیچمفهومیهمنمیتواندمتکیباشدزیرا

دراینصورترضایتازخیرخواهدبود.

پسآیامیتوانادعایاعتبارکلیرادرموردداوریهایذوقیدربارۀامرزیباتوجیهنمود؟پاسخکانتبهاینپرسشمثبتاستچهخوداومیگوید:»این

ادعایاعتبارکلیبهطرزیچنانذاتیبهحکمیکهتوسطآنچیزیرازیباوصفمیکنیمتعلقداردکهاگرایناعتبارکلیرابرایشقائلنبودیمبهکاربردن

ایناصطالحهرگزبهذهنماخطورنمیکرد.«اومبنایایجابیاینانتقالپذیریکلیراحالتیذهنیمیداندکهبایددرنسبتقوایمصورهسوژهبایکدیگر

یافتشود.اینحالتذهنیهماناستکهکانتبازیآزادفاهمهوتخیلمیخواندش.»بازیآزادحالتیذهنیدرفعلتأملدربارهتصوردادهشدهاست.«

اینبازیازآنروآزاداستکهمتخیلهبهوسیلههیچمفهوممتعینیازفاهمهمحدودنمیشوند.زیرابهزعمکانت»اگردربارهاعیانصرفاًبرحسب

مفاهیممتعینحکمکنیمدراینصورتهرتصوریاززیباییازکفمیرود.«

کلی نحو به انتقال قابل داوریها نوع این است معتقد همچنان کانت نیستیم متکی مفاهیم به زیبا امر باره در داوری در اینکه وجود با

دارد.« تعلق شناخت به که جایی تا تصور، و شناخت مگر نیست کلی نحو به انتقال قابل چیز »هیچ که است مدعی همچنین او هستند.

پسدریکحکمشناختیمانهباقاعدهخاصیازشناختبلکهباشناختبهطورکلیروبهروهستیم.چنانکهکانتمیگوید:»برایاینکهتصوری

کهعینیتوسطآندادهمیشودبهشناختیبهطورکلیتبدیلشودبهقوهمتخیلهبرایتجمیعکثراتشهودوبهفاهمهبرایوحدتمفهومیکه

تصوراترامتحدمیکندنیازمنداست.اینحالتبازیآزادقوایشناختیدرتصوریکهبهوسیلهآنعینیدادهمیشودبایدازانتقالپذیریکلی

برخوردارباشدزیراشناختبهمثابهتعینعینکهتصوراتدادهشده)درهرذهنی(بایدباآنهماهنگیکنند،یگانهشیوهتصوریاستکهبرای

هرکساعتباردارد.«

درمواجههباامرزیبا،اعمازاینکهساختهطبیعتباشدویامحصولهنر،توافقیذهنیمیانقوهمتخیلهوفاهمهبرقرارمیشود.دراینحالت

فاهمهبامفاهیممتعینخودمتخیلهرامحدودیاهدایتنمیکند.متخیلهدرحالتآزادیاشباقیمیماند.)اگرچهاینآزادیهمچنانقانونمند

است.اّمااین»قانونمندی«،بهتعبیرخودکانت،»بدونقانون«است.(»]درداوریامرزیبا[رضایتمنحصربههیچمفهوممتعینینیستبلکه

آزادانهباتمامگسترهمفاهیمممکنیکهدرپیشروداریمنسبتدارد....دراینجا،تنهاامکاناطالقوافقگستردهاینمفاهیمواجداهمیتاست.«
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درحکمشناختی»اینگلقرمزاست«عینذیلمفهومیمتعین)گل(قرارگرفتهاستتاوصفی)قرمزی(برآنحملشود.درحالیکهدرحکم

زیباشناختی»اینگلزیبااست«نهبامفهومیمتعینکهباکلقوهفاهمه)درهماهنگیباتخیل(روبهروهستیم.یعنیتماممفاهیمممکنکه

نیرویمتخیلهمامیتواندبیتکلف)وغایتمندانه(باآنهابازیکند،بیآنکهبهمفهومخاصیمحدودشود.اینداوریزیباشناختیدربارهعینیا

تصوریازعین،مبنایلذتحاصلازهماهنگیقوایشناختیاست.

میان تناسب این که شوند. آزادی بازی چنین وارد تخیلمان و فاهمه میشویم مواجه زیبا امر با که زمان هر میرود انتظار پس

شناخت قوه فعالیت تحریک با که است احساسی بر مبتنی ذوقی حکم و است ضروری ذوق برای آن، از حاصل لذت و شناختی قوای

هنری آثار و طبیعی زیباییهای هستیم مواجه آنها با که زیبایی امور کانت برای میشود. عین بارۀ در ما داوری موجب آن آزاد بازی در

بحث ولی میکند. متمایز طبیعت از را هنر او باشد. برخوردار بیشتری اهمیت از او برای طبیعی زیبایی میرسد نظر به اّما هستند.



دربارههنروتمایزآنباطبیعتراتحتعنوانفصلیجداگانهنمیآورد،بلکهبهدنبالاستنتاجاحکامذوقیوپسازصحبتدربارهعالقهتجربی

وعقلیبهزیبا،شروعبهسخنگفتنازهنرمیکند.

بحثکانتدربارههنربهسهبخشتقسیممیشود.دربخشاول،یعنیتحلیلمفهومهنر،ویهنرراازطبیعت)چنانکهپیشتراشارهشد(وهمینطورعلم

وپیشهوریمتمایزمیکند.زیراهنربهعنوانتولیدازطریقارادهایکهعقلرامبنایفعالیتهایخودقرارمیدهد،مهارتیانسانیومشغلهایآزاداستکه

فینفسهخوشایندباشد.پسازآنکانتبرایرسیدنبهمفهومهنرزیبا،بینانواعلذتیکهمیتواندباهنرآزادهمراهشود،تمایزمیگذارد.بدینقرارکهاگر

مقصودبیواسطههرهنرآزاداحساسلذتباشد،آنهنر،هنرزیباشناختیاست.اّما»اینهمیاهنرمطبوعاستیاهنرزیبا.اولیاستاگرغایتشایناست

کهلذتباتصوراتبهمثابهتأثراتحسیصرفهمراهباشد؛دومیاستاگرغایتشایناستکهلذتباتصوراتبهمثابهنحوههایشناختهمراهباشد.«

یعنیاثرهنرزیباشناختیممکناستاحساسلذتراازطریقایجاداحساسخوشیصرفویاباواردکردنقوایشناختیمتخیلهوفاهمهدر

بازیآزادوایجادهماهنگیبینایندوقوهبهوجودبیاورد.اینمورداخیرهماناستکهکانتآنرامبنایذهنیلذتدرداوریذوقیمیداند.

پس»یکاثرهنرزیباعینیاستکهازطریقاختیارومهارتانسانیباهدفایجادلذتدرببینندهبادرگیرکردنقوایشناختیوبرانگیختن

بازیایهماهنگمیانفاهمهومتخیلهتولیدشدهباشد.«

به کانت فلسفی نظام در زیبا هنر آثار این 

سهدستهتقسیممیشوند:هنرهایسخنوری،

حسی. تأثرات بازی هنر و تجسمی هنرهای

از یک هر تعریف به که است جا همین

برمیخوریم. جداگانه طور به زیبا هنرهای

کانتنقاشیراگونهایازهنرهایتجسمیبه

حسابمیآوردوتوضیحمیدهدکهمنظورش

ازنقاشیبهمعنایاخصهنرترسیمطبیعت

است.یعنیدراینجابحثبرسرهنریاست

کهاَشکالیازطبیعترابهشکلتصویربرای

باصرهبهوجودمیآورد.بنابراینمعناییکه

کانتازنقاشیبهعنوانهنرزیبامدنظردارد

همانیاستکهامروزباعنواننقاشیبازنمودی

میشناسیم.یعنینقاشیایکهچیزیراتقلید

یابازنماییمیکند.

البتهطبیعیاستکهکانتچنینتعریفیاز

نقاشیارادهکند.زیرانظریهتقلیدطبیعتتا

آغازنیمهدومقرننوزدهمبرهمهجنبشهای

شکل 1
روبر دولونه

شکل های گرد: خورشید و ماه
1912-1913
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هنربصریمسلطبود.تاآنزمانتقلیدازطبیعتیابازنماییواقعیتقابِلشناختیگانهشیوهتولیدنقاشیمحسوبمیشد.اّمادرنیمهدومقرن

نوزدهجهتبُردارآفرینشهنریتغییرمیکند.تقلیدازطبیعتزیبادیگراصلواحدهنرهایبصریمحسوبنمیشود.هنرمندسنتبازنمایی

اشیاءرابراییافتنزبانوقالبینووامینهدوتالشمیکندخودراازقیدسوژههاومضامینقابلشناختبیرونیرهاسازد.امروزنقاشیهاییرا

میشناسیمکهبازنمودینیستندیعنی»بهتقلید)محاکات(ازچیزینمیپردازند،نشانهیاعالمتچیزینیستند،ودربارۀچیزیسخن

نمیگویند.«ایننقاشیهابهوضوحهیچچیز

یعنی نمیکنند. بازنمایی یا تقلید را دیگری

نقاشیهاییکهآنهاراانتزاعیمینامیم.

درنقاشیشکلهایگرد:خورشیدوماه)شکل1(اثرروبردولونهچهچیزبهتصویرکشیدهشدهاست؟درنگاهاوللکهرنگهایمدوریمیبینیم

کهباظرافتدرکنارهموبررویزمینهایتیرهنشاندهشدهاند.چشمباحرکتدرمحیطبزرگتریندایرهاشیایآشناراجستجومیکندودر

اینکندوکاوجزاشاراتیخفیفومحوبهاشیاءچیزیعایدتخیلنمیشود.نقاشییکسرهبرشکلهایانحنادارورنگهامتکیاستوهیچ

نقاشی در ندارد. دیگری نقشمایه برمیانگیزد خودش که تداعیهایی و احساسها جز که انتزاعی نقاشیای بازنمینمایاند. را مشخصی شیء

و میگیرد بازی به را واقعیت او گویی سازد. دگرگون را طبیعت سامان میکند سعی است یافته که جدیدی بیان شیوه با هنرمند انتزاعی

ببینندهنیزدراینبازیهمراهمیشود.دراینجاقانونیازطبیعتوامگرفتهنشدهاستکهبتواندزمامقوهتخیلبینندهوهمینطورآفرینشگر

را،کهاولینمخاطباثرخویشاست،بهدستگیرد.دیگرخوشههایانگورچنانبهتصویرکشیدهنمیشوندکهمارابهسویخودبکشانند.

تخیلدرمواجههبایکنقاشیانتزاعیازتمامقیدوبندهارهامیشودوهیچتصورمشخصیآنرامقیدنمیکند.اّماآیاچنیناثریدرمقایسه

بااثریبازنمودیمجالبیشتریبهبازیتخیلمیدهد؟اگر،چنانکهکانتاشارهمیکند،مالِکارزشهنرراازیکسوجاذبهوجنبشذهندر

نظربگیریموازسویدیگرگسترشقواییکهدرقوۀداوریجهتشناختبایدهمگامشوند،نقاشیانتزاعیدریکداوریزیباشناختیچهچیزی

برایتخیلوفاهمهفراهممیکند؟

بهنظرمیرسدنقاشیهاییکهدرآنهامحصولیازطبیعتعیناًویابااندکیتغییر،بهطوریکههمچنانقابلشناساییباشد،بازنماییشده

استتخیلرامحدودمیکنند.اینبدانمعنانیستکهدراینآثارتخیلیکسرهاسیرمفاهیمفاهمهاستچراکهاگرچنینبودداوریمادیگر

زیباشناختینمیبود.دراینجابحثبرسرمیزانآزادیتخیلاست.درهردویاینآثار)چهبازنمودیوچهانتزاعی(داوریماتأملیاست.اّما

همانطورکهکانتدرمقایسهارزشزیباشناختینسبیهنرهایزیبابینشعرونقاشیبرتریرابهاولیمیدهد،بهایندلیلکهشعرباآزاد

گذاشتنقوهمتخیلهذهنراوسعتمیبخشد،بههمینترتیبهمدرموردنقاشیانتزاعیمشاهدهمیکنیمکهدامنۀآزادیتخیلوسیعتراززمانی

استکهبایکنقاشیبازنمودیمواجههستیم.نقاشیکهدرآنتخیل،کهبسیاربرایکانتاهمیتدارد،بهوسیلهنمودهایعرضهشدهدرآن،

محدودمیشود.پیداستکهکانتدرداوریزیباشناختیاهمیتبسیاریبرایتخیلقائلاستوبههمیندلیلدرتقسیمبندیهنرهایزیباشعر

رادرباالترینمرتبهمینشاند.»بهراستی،اگرهنرشاعریدرجایگاهنخستجایدارد،ازآنروستکهتنهاهنریاستکهازرهگذرآنقوۀتخیل،

کهبنابهتعریفقابلیتآفرینششهودهایباطنیاست،بیواسطهخودرادرمیانمینهد.«میتوانگفتدرنقاشیانتزاعینیزتخیلچنینعمل

میکند.هنگامیکهدرقطعهشعریبهکلماتیچونگل،انسان،خورشیدویامفاهیمیمانندعدالت،انسانیتیافضیلتبرمیخوریمآنچهمیبینیم

تنهانقطهآغازحرکتاستوتخیلبیآنکهبهنوعخاصیازگلویانمادویژهایازعدالتمحدودشودآزادانهدرسراسرگسترهمفاهیمممکنیکه

درپیشروداردحرکتمیکند.»...]شعر[قوهمتخیلهراآزادمیکندودرمحدودههایمفهومیمعینودرمیانتنوعبیکرانصوِرممکنهماهنگ

باآن،آنصورتیراعرضهمیکندکهنمایشاینمفهومراباچنانغنایاندیشهایگرهمیزندکههیچبیانلفظیباآنکاماًلتکافونمیکند...«



درنقاشیانتزاعیهمرنگهاوشکلهایمستقلازاشیاءبهکلماتقطعهشعرمیمانند.آنهافقطیادآورطبیعتیهستندکههمیشهموردداوری

شناختیماقرارگرفتهاست.اّمااکنونکهداوریزیباشناختیخودرادرمیاننهادهاستاینتصاویرانتزاعیهمچوننقلقولهاییاندکهطبیعت

رادرذهنبینندهبازآفرینیمیکنند.تلنگرهاییکهتخیلرادرشکلیگستردهبهحرکتوامیدارندبیآنکهبابهتصویرکشیدنتصوریمعینآن

رامحدودکنند.
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شکل 2
پل كله

پیام آور پاییز
1922

درتابلویپیامآورپاییز)شکل2(نوارهایظریفوباریکرنگیالگویکموبیشمنظمیراتشکیلدادهاندبهطوریکههرتغییرجهتیاتغییر

شکلیبسیارتوجهبرانگیزاست.اّماشکلبیضیمانندیکهبارنگیمتضاددرجایینزدیکبهکنارهسمتراستتابلوقرارگرفتهاستبیشازهمه

چشمرابهسمتخودمیکشاند.اینبیضینارنجیرنگ،کهبررویساقهاینشاندهشدهاست،ومیتواندالقاکنندهعنوانتابلوباشد،بهسرعت

ذهنرابرانگیختهمیکندوبهقوهمتخیلهجهشمیدهد.تخیلشروعبهحرکتحولمحورمفاهیمیچوندرخت،پاییز،باد،حرکت،جنبشو...

میکند.ابژهبهتصویرکشیدهشدهازبسترطبیعیاشفاصلهمیگیردوبهنوعیبیگانگیمیرسد.سپستصوراتواحساسهایبعدیخودرانشان

میدهند.دراینحرکتوجنبشتخیل،کثرتتصوراتجزئیبهقدریاستکهدیگرنمیتوانبیانیازمفهومیمعینبرایآنیافت.اگرچهدر

اینجامیدانیمکهدرحالداورییکابژهبهعنواناثریهنریهستیمولیاینآگاهیمانعازآننمیشودکهازمفاهیماولیهایکهپیشروداریم

پافراترنگذاریم.»مابایدبهمفاهیممرتبطآگاهباشیم)بدانیمکهاینیکاثرهنریاست(اّماهمچنینبایدازاینمفاهیمفراتررویمونبایدبهآنها

محدودشویم.«حالتصورکنیدبهجایاینبیضینارنجیرنگ،درختیرادرتصویرمیدیدیمکهبهشیوهایواقعگرایانهبازنماییشدهبود.آنگاه

تخیلبهراحتیمفهومدرخترابیهیچبرانگیختگیدامنهداریبرایآنمییافت.شماراندکیازاندیشههابهاینمفهوماضافهمیکردواگرچهبا

فاهمهواردبازیآزادمیشداّمانمیتوانستدراندازهکاملخویشظاهرشود.

پسمزیتنقاشیانتزاعیایناستکهتصوراتجزئیبیشتریرانسبتبهنقاشیبازنمودیموجبمیشودویکیازدالیلآنمیتوانداینباشد

کهتخیلدرمرحلهاولبایددریابدباچهچیزیروبهرواست.دراینمرحلهتخیلشکلواضحیرانمییابد.شکلیمانندیکبیضینارنجیرنگ

کهبررویمستطیلیقهوهایقرارگرفتهممکناستمفهومدرختراتداعیمیکنداّماچطورمیتوانازاینبابتاطمینانحاصلکرد؟حتیاگر

اینشکلبهراستییکدرختباشدخوِدتصویردرختهممفاهیموتصوراتمتعددیرابهذهنمتبادرمیکند.اینتداعیدومهماناستکهدر

نقاشیهایبازنمودیهمباآنمواجهیم.اّمادراینجاکهتخیلبایددرپییافتنمفاهیمیبرایتصوراتینامشخصباشددائمدرحالتبرانگیختگی

نگهداشتهمیشود.آنچهذهنرا،باگشودنافقیبرایآندرمیداننامحدودیازتصوراتخویشاوند،اینچنینبرانگیختهاستنهتصویربازنمایی

شدۀعنصریازطبیعت،بلکهترکیبرنگهاوشکلهاییانتزاعیاستکهبهمتخیلهاجازهمیدهدتادرگستردهترینحالتخودبروزکند.
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شکل 3
پیت موندریان

درخت 2
1911

اگرشکلینردبانیبرایحرکتتخیلدرنظربگیریمپلهاولجاییاستکهتخیلدرداوریشناختیبررویآنایستادهاست.»دراستفادهازقوهمتخیله

برایشناخت،]قوهمتخیله[مطیعاجبارفاهمهوتابعمحدودیتمتناسببودنبامفهومآناست؛اّمادرداوریزیباشناختی؛قوۀمتخیلهآزاداستتا،حتی

ناخواسته،فراسویچنینتوافقیبامفهوم،مصالحغنیوپرداختنشدهایبرایفاهمهفراهمکندکهفاهمهدرمفاهیمشالتفاتیبهآنهاندارد،اّماآنهارا،

گرچهنهبهنحوعینیبرایشناختبلکهبهنحوذهنیبرایبرانگیختنقوایشناختی،وبنابراینبهطورغیرمستقیمبرایشناختهانیز،بهکارمیبرد.«

پلکاندومجاییخواهدبودکهتخیلبرایداوریزیباشناختیقدمبررویآنمیگذارد.اّماتخیلمیتواندازاینهمباالتررودوافقتصوراتذهن

رابازهمگسترشدهد.اینهمانجاییاستکهشعرتخیلراباخودبهآنجامیبرد:باالترینپلکانیکهتخیلبررویآنباتماموسعتشظاهر

میشود.اّمانقاشیانتزاعیهم،باآزادشدنازفشاراشیاء،میتواندچنینامکانیرابرایتخیلفراهمکند.یعنیباامکاناتخودچنانآزادیایبهآن

میدهدکهمیتوانددرجاییبسیارنزدیکبهباالترینپلکانبایستد.جاییکهکانتمعتقداستتنهاباشعرمیتوانبهآنراهیافتزیراشعریگانه

هنریاستکهباالترینمیزانبازیتخیلراموجبمیشودوهمازاینروارزشمندترینهنراست.»کانتمعتقداستکهشعربهعنوانآزادترینهنر

کهنابترینحالتنبوغرانمایشمیدهدوبنابراینبهعنوانهنریکهتخیلرابهگستردهترینشکلبرانگیختهمیکندارزشمندترینهنرهااست.«

کانتبازیآزادتخیلوفاهمهرادریککفهترازوقرارمیدهد،هنرهایزیبارایکبهیکدرکفۀدیگروسپسآنهاراارزشگذاریمیکند.آنچه

برایاواهمیتداردروحاثراست.یعنی»اصلبرانگیزانندهدرذهن«.درتابلویدرخت2)شکل3(،همانطورکهازعنواناثربرمیآید،تصویر

درختیرامیبینیمکهبهشیوهاینسبتاًواقعگرایانهبازنماییشدهاست)نوعبازنماییاینتصویرمیتواندیادآورنقاشیهایامپرسیونیستیویا

حتیاکسپرسیونیستیباشد(دراینجابیهیچزحمتیفوراًتصویررابهمفهومدرختپیوندمیزنیم.درختیکهمیدانیمچهشکلورنگیدارد

وپسازآنتخیلدرپییافتنتصوراتثانویهبرمیآید.یعنیازپلهاولوشناختدرختمیگذردوسپسپابررویپلهدوممیگذارداّمااز

آنجلوترنمیرود.مدتیدراینحالتبرانگیختگیباقیمیماندولذتیکهنشاندهندهبازیآزادفاهمهوتخیلاستبیآنکهبرمفهومیمتعین

متکیباشدظاهرمیشود.
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شکل 4
پیت موندریان

درخت خاكستری
1911

اگراینتصویرراباتابلویدرختخاکستری)شکل4(مقایسهکنیممتوجهمیشویمکهدرحالتدومبهزمانبیشتریبراینسبتدادنتصویربا

مفهومدرختنیازداریم.یعنیدرمورددوممفهومدرختکمیدورترازماایستادهاست.حتیممکناستازعنواناثربراییافتنمفهوممناسب

مددبگیریم.تصوراتومفاهیممتعددیتداعیمیشوندکهبهسرعتازدستتخیلمیگریزندوبهراحتیبهچنگفاهمهنمیافتند.تخیلشروع

بهباالتررفتنازپلهدوممیکند.درحالتاولذهنالگوییدراختیارداردوشکلیکهبهطورمشخصبازنماییشدهاستتخیلرابهسمتخود

میکشاندودرحالیکهمدامآنراازبازیآزادشبافاهمهبازمیدارددامنهحرکتشرامحدودمیکند.درواقعدرمواجههباتصویراولحرکت

تخیلدرآغازعمودیاستولیپسازرسیدنبهپلهدومفقطدرجهتافقیحرکتمیکند.درموردتصویردومحرکتعمودیوروبهباالبیشتر

خواهدبود.اینتصویـراگرچهابژههاییرابهطورمستقیمتداعیمیکنداّماتصوراتجزییبسیاریراهمسببمیشود.»ممکناستچنینشکلی

عناصریبازنمودیراکهبامفاهیممعمولیترکیبمیشونددربرداشتهباشداّماتصویریاستکهکثرتی]ازتصورات[راپیشمینهد.کثرتیکه

هیچمفهومیباآنتکافونمیکند.«اّماتخیلازاینهممیتواندفراتررود.بهتابلویدرختسیبپرشکوفه)شکل5(نگاهکنید.اگرعنواناثررا

ندانیمچـهچیزیبرایمانتداعیمیشود؟دراینجابازیپردامنهتریبینقوایشناختیانتظارداریم.اینتصویرماراوسوسهنمیکندکهبکوشیم

تصویردرخترادرآنپیداکنیم.بلکهآشکارامجموعهایازخطوطوشکلهایانتزاعیاست.اگرهماشارهایبهمفهـومدرختداشتهباشـد،

اشارهایکاماًلغیــرمستقیـماست.خطـوطمنحـنیافقیصفتیازشاخههایدرختوخطوط

عمودیصفتیازساقهآنهستند.آنها)مانندمثالیکهکانتازعقابژوپیترمیآورد(دیگرمضمونمفاهیـمماازدرختیاساقهرانمایش

نمیدهندبلکه»چیزیمتفاوترامتصورمیشوندکهبهقوۀمتخیلهامکانمیدهدخودرابرانبوهیازتصوراتبگستراند،کهاندیشهایبیشاز

آنچهراکهممکناستدرمفهومیمعینشدهبیانشودبرمیانگیزند...«

تخیلتاکجامیتواندپیشبرود؟نقاشیبهعنوانگونهایازهنرهایزیباتاچهاندازهمیتواندبرایبازیآزادفاهمهوتخیلمایهفراهمکند؟آیا
تنهاشعراستکهتخیلرادرتماموسعتشفرامیخواند؟باکمیتأملدرسبکهاینقاشیمدرندرمییابیمکهبانقاشیانتزاعیمرزهاینقاشی
وشعر،آنچنانکهکانتآنهاتحدیدمیکند،بیاندازهبهیکدیگرنزدیکمیشوند.زمانیکهبهتابلویترکیببندیII)شکل6(توجهمیکنیم،
اثریکاماًلانتزاعیمیبینیمکهازآرایشخطینسبتاًمسطحشکلگرفتهاست.بهنظرنمیرسدعناصراینتابلوهیچگونهمراجعهایبهاشیاءواقعی

داشتهباشند.دراینجاشکلهاخواناییتصویریمعمولخودراازدستمیدهندوبهشکلبندیهایصوریخودآیینتبدیلمیشوندکههیچگونه

وابستگیبهابژههاندارند.کششیکهاینعناصرایجادمیکننددیگرمعلولرابطهآنهاباواقعیتمرئیوملموسجهانبیروننیستبلکهبیشتر



سال اول، شماره اول، خرداد و تیر 1393
سفه

فل

86

ناشیازکیفیاتذاتیخودشاناست.قوهمتخیلهبیتکلفوآزادباآنهابازیمیکندبیآنکهشکلیمشخصکهابژهایبیرونیرایادآوریمیکندآن

راازحرکتبازدارد.تخیلدرحرکِتسراسرعمودیخودچنانباالمیرودکهگوییقطعهشعریرامیخوانیم.دیگرتصورمشخصیوجودندارد

کهسمتوسویتخیلرامعلومکند.ذوقبهیاریاینتصویرانتزاعیوسیعترینگسترۀمفاهیمممکنراپیشروداردومفاهیممتعینفاهمه

همچونکوههایبلندیدردوردستتنهابهتماشایبازیقوایشناختیایستادهاند.

شکل 5
پیت موندریان

درخت سیب پر شکوفه
1911

تخیلدربرابرچنیناثریدیگرذرهایبهقانونتداعیوابستهنیست.یعنیتخیلدراینجانه»بازتولیدکننده«که»تولیدکنندهوخالق«است.

مخاطبدربرابریکنقاشیانتزاعیازحالتانفعالخارجمیشودوباتکیهبرجهاندرونخودحالتیذهنیراتجربهمیکندکهپیشازاوهنرمند

همتجربهکردهاست.چنیناثریبیتردیدمحصولنبوغاستکه»حالتذهنیازذهنراکهتوسطایدههایزیباشناختیایجادشدهاست«

بهدیگرانانتقالمیدهد.»نقاشیدیگردرپیبازنمایینبود،بلکهمیخواستعاطفهایراکهنقاشاحساسمیکرد،نهازطریقبیانصرفآن

عاطفه،بلکهازرهگذرعرضهداشتوضعیتی]تجسمی[برحواسمشاهدهگر،بهویانتقالدهد]یادراوبرانگیزد[.«پسهنرانتزاعییکیازراههایی

بودکههنرمندانمدرنبرگزیدندتابتوانندآنچهراکهتجربهکردهبودندبهمخاطبانتقالدهند.سنتنقاشانهایکهدرآن»ارتباطعاطفیبین

نقاشونظارهگر،بهطورمستقیمبرتأثیربرانگیزیهایعاطفیرنگورنگسایه،وحرکتهایقلم،بهعنواناشارتهایبیانگریوبافت،مبتنیاست.

بازنماییدراینخصوصچهبساهمغیرضروریبهنظرآیدوهمناخواسته؛آنمیتواندهمچونحجابیبیننقاشونظارهگرظاهرشود.«

پستعجبینداردکهکاندینسکیاشیاءرامانعیبرسرراهبیانایدههایخودمیدید.اوانتزاعراراهیمناسببرایبیانمیدانستومعتقدبود

همانطورکهدرشعربهایندلیلکهشیءنادیدهمیماندوتنهانامآنشنیدهمیشود،»ذهنشنوندهتنهاادراکیانتزاعیرادریافتمیکندوگویی

شیءغیرمادیاستوبالفاصلهدرجانلرزشیرابرمیانگیزد«1،درنقاشیانتزاهیهم»بههمینگونهشیئیطراحیشدهبهفراموشیسپردهشده

ومعنایخویشراازدستمیدهد.دراینحالتهارمونیحقیقیتأثیریمستقیمبرروحباقیمیگذارد.روحهیجانیرادریافتمیکندکهباهیچ

شیءمشخصیارتباطندارد.«2اومعتقداست»هنگامیکهدرجهتنسخهبرداریازیکشیءتالشمیکنیماشتیاقیبهبیانکاملموضوعداریم.«

گوییزمانیکهبهبازنماییدستمیزنیمهمهچیزراگفتهایم.پسشایداگربازنماییرارهاکنیمحرفهاییناگفتهباقیبگذاریم.مطلبیپنهان

کهیافتنشرابهتخیلمخاطبواگذارمیکنیمتادرنهایتآزادیاشآنرابیابد.درنقاشیانتزاعیچیزیوجودداردکهاگربهصورتمستقیمو

بیواسطهدراختیارمانگذاشتهشودویافتنشفرصتیبرایبازیپردامنۀقوایشناختیمانایجادنکندتمایلچندانیبهآننخواهیمداشت.
1-کاندینسکی،ص 67

2-همان،ص68
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شکل 7
واسیلی 

كاندینسکی
بدون عنوان

1911

کاندینسکیباحذفتداعیهایبازنماییونسبتهایدنیایبیرونی،بینندهرادردنیایدرونیخویشرهامیکندتاخودرابهدستتخیلبسپارد
وذهنشدرپییافتنعنصzررازآمیزاثرپیوستهدرحالبرانگیختگینگاهداشتهشود.تأملدرآثاراو)شکل7(یادآورمطلبیاستکهکانتدر
بارهبازیجرقههایآتشبیانمیکند.»...درمورداخیر]دیدننمودهایزیباازاشیا[بهنظرمیرسدذوقکمتربهچیزیکهقوۀمتخیلهدراین
میداندرکمیکندعالقهمنداستتابهچیزیکهبهاوفرصتمیدهدخودرابهدستتخیلشاعرانهبسپارد،یعنیبهتصاویرخیالیکهذهن
باآنهاسرگرممیشودودرهمانحالدراثرتنوعیکهبهچشممیزندپیوستهدرحالبرانگیختگینگاهداشتهمیشود.نمونۀآن،منظرۀاشکال
متغیردرآتشبخاریدیوارییادرجویباریزمزمهگراستکههردواززیباییبیبهرهانداّمانوعیجذابیتبرایقوۀمتخیلهبههمراهدارندزیرا
آنرادربازیآزادنگهمیدارند.«3اّمابهیادداشتهباشیمکهدراینموردبااثریازهنرزیباروبهروهستیمکههدفشفقطایجادسرگرمیقوه

متخیلهدربازیآزادبامفاهیمنیستبلکهنقشیهمدرپرورشذهندارد.آنچنانکهکانتمیگوید:
]هنرهایتجسمی[باواردساختنقوهمتخیلهبهیکبازیآزادکههماهنگبافاهمهنیزهست،درعینحالوظیفهایجدیراانجاممیدهند
زیرامحصولیراتولیدمیکنندکههمچونمحملیپایدارکهخودشراتوصیهمیکنددرخدمتمفاهیمفاهمهدرمیآیدتاوحدتاینمفاهیمرا

باحسیت4عملیساختهوبهقوایبرترشناختبهاصطالحنزاکت5ببخشد.6
پسهرهنرتجسمی،»ژرفترمیتوانددرمنطقۀایدههانفوذکندومیدانشهودرا،متناسبباآنها،بیشازسایرهنرها]بهاستثنایشعر[گسترش
دهد.«7طبیعتاًنقاشیانتزاعیهمازاینقاعدهمستثنینیست.اّماعالوهبراینباتوجهبهآنچهوصفآنرفت،میتواندیدکهنقاشیانتزاعیبه
قوهمتخیلهاینامکانرامیدهدتادراندازهایبسیارنزدیکبهکاملترینوسعتشظاهرشود.خصوصیتیکهنقاشیبازنمودیفاقدآناست.در

اینجاتخیلچنانآزاداستکهمیتواندتامرزشعرپیشبرود.

3-کانت،ص155
Sensibility -4

Urbanity -5
6-همان،§ 274،53ص

7-همان،ص275
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دراماتورژ و دراماتورژی 

منادا ناطقی

امروزهدردنیایتئاتردراماتورژنقشیمهمواساسیایفامیکند.درسالهایاخیر،دراماتورژیدراروپاوایاالتمتحدهتوانستهجایگاهخودرابیابد

وتعریفمتفاوتیازخودارائهدهد.دراماتورژفردیاستبااطالعاِتتاریخی،نظریوکارهایمربوطبهتئاترکهبهکارگردان،طراح،نمایشنامهنویس

یابازیگرکمکمیکندتاقصدخودازتولیداثررابهتردرککنند.دراماتورژ،مشاورهنرِیدرونسازمانیاستکهازوظیفهیخوددرتئاتر،حس

نمایشنامهنویسودیدگاهکارگردانآگاهاستوهمهیاینهارابهشیوهایمؤثربررویصحنهکنارهممیگذارد.درتئاتربهطرقمختلفیمیتوان

بهاینهدفدستیافت.درنتیجهنقشدراماتورژبراساسموقعیتوبافتاثرتغییرمیکند.

ازآنجاکههنرتئاتربهشیوههایگوناگونیایجادمیشوددراماتورژنیزانواعگوناگونیدارد.بهطورکلینقشدراماتورژبهموقعیتبستگیدارد

وبراساسآنتغییرمیکند،انواعمختلفنظریوعملِیدراماتورژتاکنونبهوجودآمدهاند.درتئاترآلماناستخدامحداقلیکدراماتورژدرهر

تئاترامریکاماًلرایجاست.درتئاترهایبزرگنیزدراماتورژارشدیوجودداردکهنمایشهایجدیدرابررسیمیکندودرواقعایدهپردازاصلِی

مسایلسیاسیواجتماعیتئاتراست.دراینگونهتئاترها،دراماتورژارشدواعضایتیماشبررسینمایشهایتولیدشدهرابهعهدهمیگیرندوبه

کارگرداننیزراهنماییومشاورهمیدهند.
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اصلی وظیفهی میدهد، ارائه دراماتورژ از )Bertolt Brecht( برشت برتولت که الگویی در

دراماتورژتحقیقوانجامکارهایادبیبررویمتنوبافتتاریخینمایشونمایشنامهنویسی

است.دراینمدلدراماتورژوظایفثانویهاینیزداردکهعبارتندازویرایشمتن،انجامهرگونه

ایننمونه، بازسازِیمتننمایشنامه.در یا بازنویسیو بازترجمهدرصورتلزوم، یا ترجمه

دراماتورژاغلبمسئولیتبرنامهریزِیاجرارابرعهدهمیگیرد.اینکاردرآموزشافکارعمومی

دربارهینمایشنامهوکارگردانیتئاترنقشمهمیایفامیکند.بهاینترتیب،دراماتورژبخشی

و طراحان کارگردان، از متشکل تیمی میکشند. تصویر به را نمایشنامه که است تیمی از

بهمخاطبانمتصلمیکند. را تیم این پلیاستکه مانند اینمیان بازیگران.دراماتورژدر

ایندرحالیاستکهدرتئاترایراننقشدراماتورژمشخصنیستواغلبنقشکارگردانو

دراماتورژرایکنفربهعهدهمیگیرد.

)Brockett’s Standard Theatre History(درجدیدترینویرایشازکتاب»تاریختئاتر«براکت

بخشهایجدیدیدربارهیدراماتورژیبهچشممیخورد.اینبخشهایتازهبهتشریحتفاوتهاواختالفهامیپردازندودرعینحالبهایننکته

اذعانمینمایندکهمفهومیبهنام»دراماتورژ«هنوزبهصورتتماموکمالدرکنشدهوجایگاهخودرابازنیافتهاست.

تاسال1990همجایگاهدراماتورژینامشخصبودتااینکهکات)Kott(قطعهایدوصفحهایومنحصربهفرددربارهیتجربیاتاشدربِرگتئاتِر

)Burgtheatre(شهروینرادرشمارهایاز»فصلنامهیتئاترجدید«باتیتر»دراماتورژ«منتشرکرد.اینتیتربهخوبیدربرابراینتعصبرایجدر

انگلستانکهمعتقدبودجایگاهدراماتورژیماهیتیخارجیدارد،قدعلمکرد.درآنزمانکوچکترینتالشیانجامنمیگرفتتاتعریفمبهمو

پیچیدهیدراماتورژاندکیروشنترشودواکنونبرخیپژوهندگانتاریخدرانگلستانمعتقدندکهمفهوم»دراماتورژ«مفهومیمبهماست.آنهابر

اینباورندکهدراماتورژیوکارکردهایدراماتورژبایدازماهیتتئاترجداشود.

یافت. باستان یونان در میتوان را واژه دو هر ریشهی اینحال، با ندارند. ثابتی معنای دراماتورژی و دراماتورژ واژههای که است این حقیقت

واژهنامهیآکسفوردکلمهیدراماتورژ )Dramatourge(رابهاینصورتتعریفمیکند:»نویسندهیدرام«برگرفتهازفرانسویویونانیهمچنین

پسازریشهیابیبهکلماتشعبدهوشعبدهبازمیرسیمکهبرطبقاینتعریفدراماتورژرامیتوان»شعبدهباِزنمایش«درنظرگرفت؛یعنیفردی

کهدرهنرهایپنهانوپشتپردهیتئاتردستدارد.علمواژهشناسیمعتقداستاینواژهنیزریشهیفرانسویقرنهفدهمرادارد.

مجلهمانتلی)Monthly Magazine(درسال1801و1805کتاب»دراماتورژیهامبورگ«)HamburgischeDramaturgie( اثرگاتهلدلسینگ

)Gotthold Lessing(رامنبعوریشهاینکلمهمیداند.

باهمهیایناحوال،ایندوواژهتاهمیناواخرغایبانبزرگاکثرواژهنامههایتخصصیانگلیسیبودند.اّمادرسال1966بودکهواژهنامهیتخصصی

تئاترپنگوئن)Penguin Dictionary of Theatre(مدخلیمتفاوتوتازهرابهشرحزیرارایهکرد:

دراماتورژ:واژهایآلمانیکهبهرغمکاربردباالییکهداردهمچناندرزبانانگلیسیواژهاینامأنوسبهنظرمیرسد.دراماتورژنوعیسردبیرادبی

استکهباتئاترهایدائمیکارمیکند.وظایفاولیهیاینشخصعبارتندازانتخابنمایشنامههابرایبهاجرابردن،درصورتلزومهمکاریبا

نویسندههابرایبازبینیواقتباسودخلوتصرفآثارشان،نوشتنگزارشهایارزیابیو...برایتئاتریکهدرآنکارمیکند.

دراینواژهنامه،ریشهیکلمهیدراماتورژآلمانیدرنظرگرفتهمیشود.

همچنینویراستسومواژهنامهیوبستر )Websterʼs Third New International Dictionary(درسال1971تعریفیبسیاردقیقترازایناصطالح

رابهشرحزیرارایهداد:

شخصیکهدرنگارشوبازبینینمایشنامهتخصصدارد،همچنینسمتیدربرخیتئاترهایاروپاکهمسئولانتخابوتنظیمرپرتواراستواغلب

درطولتمریننمایشبهتولیدکنندگانآنمشاورهمیدهدوباآنهاهمکاریمیکند.

بنابرایندراماتورژیدامنهیگستردهایازمعانیمختلفرادربرمیگیرد.بهطورخالصهمیتوانگفتکهدراماتورژبادوجنبهیهنرتئاتردر

ارتباطاست:اول،ساختاردرونیمتننمایش)پیرنگ،ساختارروایی،شخصیتها،قالبزمانیومیزانسن(کهمربوطاستبهتنظیماجزایآنبه

وسیلهینویسنده.دوم،اجزایخارجیمربوطبهصحنهآرایی،مفهومهنریصحنه،سیاستهایاجراییوتنظیمپاسِخاحتمالیمخاطبانبهنمایش.

معنایدومتداعیگرنوعیتفسیرازمتناستکهامروزهافرادیبهنامکارگردانآنراانجاممیدهند.تفسیریکهشاملخواندنودخلوتصرف
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متنبرایبهصحنهبردنآناست.واضحاستکهایننوعتفسیرمسایلزیباییشناختیمتنراهمدربرمیگیردوقالبنظریهرنمایشنامهای

راتشکیلمیدهد.اّمانکتهیاصلیومشترکهردومعنایدراماتورژیایناستکههردومربوطبهتولیدنمایشوساختارحقیقیمتنونمایش

دربهترینسطحقابلاجراهستند.هردومعناهمچنینبهاهمیتاجرااشارهدارندکهمیتوانددلیلاینهمهپیچیدگیواژهیدراماتورژیباشد.

واژهیدراماتورژحتیدرسادهترینحالتنیزمعنایییکسانندارد.دراماتورژودراماتورژیامروزهتعاریفیمتفاوتواغلبمغایردارند.

درواقعدراماتورژیبهمجموعهایازفعالیتهامربوطمیشودکهازانتخابنمایشنامهشروعوباتأثیرآنبررویمخاطبپایانمییابد.فعالیتهایی

ازقبیلخواندنوانتخابنمایشنامه،بازنویسیمتنبرایبهصحنهآوردن،انتخاببازیگر،تمرینوغیرهکهاینفعالیتهاپیشازکارگردانان

امروزیوجودداشتندومدتهاقبلازبهوجودآمدنمنصبدراماتورژدرتئاتربودهاند.برخیازاینفعالیتهاشبیهوظایفنویسندهیامنتقدتئاتر

هستند.برخیدیگردرتئاترامروزیجزووظایفدستیارکارگردان،کارگردانویاکارگردانهنریمحسوبمیشوند.

آنچهمسلماستایناستکهنهتنهانقشدراماتورژدرتئاترنقشیکاماًلجداازکارگردانونمایشنامهنویساست،بلکهبرتمامیفعالیتهای

ایشاننظارتدارد.اینکهامروزهدرتئاترایرانتاچهاندازهبهایننقشنگاهجداگانهایمیشودویااینکهدراماتورژتوانستهماهیتخودرابیابد

یاخیر،بحثیاستکهبایدبهآنپرداختهشود.چراکهجایخالییکدراماتورژبهعنوانرکنیدیگر)درکنارکارگردانونمایشنامهنویس(در

تئاترایرانحسمیشود.دراماتورژبایدفردیآگاهباشدوباعواطفعواملکارآشناییداشتهباشدوبازیرکیبسیاروباتکیهبردانشوتحقیقات

خود،اجراییکاثرراازهرگونهاشتباهیمبراسازد.
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مارگریت دوراس؛ بومِی عشق و مالل و سکوت

الهام معدنی

مارگریتدوراس»Marguerite Duras«باآنادبیاتانتزاعیاشبدونتردیدیکیازتاثیرگذارتریننویسندگانسالهایاخیرفرانسهوحتی

اروپاست.نویسندهایکهبارمانها،نمایشنامههاوآثارسینماییاشهموارهزندگیپیچیدهوپرازمحرومیتزنیراعریانمیکندکهخوِداوست.زنی

کهازجنوبویتنامآمدهاست؛ازخاکیآمیختهبهدریا.فرزنِدپدریکهدرکودکیترکشکردهوبهزادگاهشبرگشتهومادریتندخووجدیکهدر

غربتوفقرباقلبیآکندهازامیدبارهاوبارهابرایهیچجنگیدهاست.دوراسکهیکیازنویسندگانجریانسازاواخردههی1950تا1996بهشمار

میآیدآثارشبازتابتجربههایشخصیوبهطورکلیهمهیآنچیزیاستکهاوازسرگذرانده.بامرگهایبسیاریزیستهوبهدورازتحوالت

سیاسیواجتماعینبودهاست.خودشمیگوید:»درزندگیمندردیکیازمهمترینچیزهاست.«

روحطغیانگردوراس،روحعزلتنشیناوکهپیوندشراباهرچهبهغیرخودگسستهاستمیتواندتنهادرسبکیتجلییابدکهاوراازهرقیدوبندی

آزادکند؛رماننو.جنبشیکهپرداختنبهخوِدادبیاتوویژگیهایزبانیآنمدنظرشبودهوبهدورازهرتحلیلروانکاوانهایبرپایهیفلسفهستیزی

وسیاستگریزیبناشدهاست.
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نمیتوانتأثیرپذیرینویسندگانرماننو-کهپلیبودبینرمانمدرنوپستمدرن-راازنمایشنامهنویِستئاترابزوردیعنی

»ساموئلبکت«نادیدهگرفت.تئاترابزوردکهزادهییأسوناامیدیسالهایپسازجنگجهانیدومبود،خیلیسریعجایخود

رادردلادبیاتونوگرایانقرنبیستمبازکرد.

مارگریتدوراِسعاشق،دوراِسدردومودراتوکانتابیله،باغگذروالموزیکاباآنبازیهایزبانیوتوجهبهموقعیتکهسبک
موردعالقهیبکتونویسندگانهمعصرشنیزبود،یکیازمهمترینهادرجمعایننوگرایاناست.چراکهویژگیهایاین

شکلازدرامدردنیایرمانهایاوباآنآدمهایسردوبدونلبخندشتجلیمییابد.آدمهاییکهباعشقهایتلخخود،

دنیایسترونخویشراازرمانتادرامبهدوشمیکشند.وقتیدوراسپلهایدرهیسنواوآزرامینویسدوکلودژریآن

رابهصحنهمیبرد،بکتبعدازتماشازبانبهتحسینشمیگشاید.

آدمهایدوراسهممثلوالدیمیرواستراگوِندرانتظارگودوجایینمیروند؛ساکناند.همگیدرمرزبینخوابوبیداری،

جنونوازخودبیگانگیبهسرمیبرند.یکجورجنونآمدهازمالل.برایتسلیمنشدنبهاینمالِلکشندهپناهیبهجز

عشقهایآنیوگفتگونیست.همینویژگی-گفتگومحوری-آثارایننویسندهرابهسمتدرامسوقمیدهد؛بنابراین

رمانهایاودربطنخوددرامهایقرنبیستمیدارند.همانانتظاریکهآدمهایدستآخربکتبرایرهاییمیکشند؛آن

امیدیکهدردلکاًلودرماهیتشناشناختهاست،امیدیکههمهستوهمنیست،درداستانهایدوراسبهشکلیزنانهو

دربافتیشاعرانهپدیدارمیشود.درباغگذر-کهدوراسنمایشنامهایهمازآناقتباسکرده-دخترجوانیکهکودکیرابرای

گردشبهباغگذرآوردهاستواردگفتگوبامردیمیشودکهفروشندهایاستدورهگرد.هردوباامیدیواهیازتغییرحرف

میزنند،ازآیندهایکهشایداتفاقبیفتدوزندگیمالیخولیاییوارشانراتغییردهد.اّماهمماوهمخودشانخوبمیدانیم

چنیننمیشود،چراکهزنهاومردهایدوراسرامیشناسیم.آدمهاییکهبیهیچاشتیاقیبهسمتهمپرتابمیشوندو

چندیبعدبههمانشدتازدنیایهمفاصلهمیگیرند.

دوراسهیچاصراریبراینشاندادنبُعدپنهانآدمهایشندارد،هیچتالشیبرایکاوشدنیایدرونیآنهاانجامنمیدهد؛او

فقطوفقطخودراسرگرمبازنماییآشفتگیهایشانمیکند.پسبازیگرایننقشهامیبایستخودراازهرخاطرهوذهنیت

خاصیخالیکندتاقادربهارائهیتصویردرستیازآدمهایدرامهایدوراسشود.آدمهاییکههیچرابطهایبابازیهای

اخالقگرایانهنداشتهوفضیلتیبرایشانتعریفنشدهاست؛آنهاچیزیبهجزحضوریدرماندهازماللنیستند.)شایدبتوان

گفتمارگریتدوراسالههیماللدرعصرمدرناست.(

ازآنجاییکهتئاترابزوردهدفشنمایشبیهودگیوجهانعاریازمعناست،تالشنویسندگاناینسبکنیزدرجهتهر

چهنزدیکترشدِنفرموزباننوشتاریخودبامحتوایاثرشانبودهاست؛بهمریختگیهایزبانی،گفتگوهایطوالنیوبدون

شکلباضرباهنگیویژه،عدموجودروابطعلیومعلولیبهشکلمرسومش،عدمپرداختنبهجزئیاتصحنه،همهوهمهابزار

رسیدنبهاینهدفبودهاند.
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میتواننتیجهگرفتتاثیرپذیریرماننووتئاترابزوردازیکدیگربهگونهایاستکهگوییهریکآینهایروبرویدیگریگرفتهاست؛آینههاییبا

شکلهایمتفاوت.ترکیبلحنخونسردورازآلودوشاعرانهیدوراسباخصوصیاتیکهبهآناشارهشدمتنیمیآفریندکهعلیرغمآنکهقالبشانرمان

استنهنمایشنامه،میلشدیدیبهاجراییشدندارندوبهرمانهایشکیفیتیمیبخشندکهراهرابرایاقتباسازآنهاهموارمیکند.

نفوذتئاترابزوردوفضایحاکمبرادبیاتپسازجنگجهانیدومبررمانهایدوراسودیگرنویسندگانرماننوغیرقابلانکاراست،اّمابااینوجود

نمیتواناذعانداشتکهنمایشنامههایدوراسکهبیشترآنهاراازرویرمانهایشنوشتهجزءتئاترابزورداست.درامهایدوراسباسکوتهاوزبان
روزمرهشانوموضوعموردعالقهیاوبهطورکاملدرقلمروتئاترابزوردقرارنمیگیرند.درتئاتراوحاالتیازیکذهنبههمریختهیانسانیتداعی
میشود.اوتنهاراویانسانهایوانهادهایاستکهتواناییبرقراریارتباطبایکدیگرراندارندولحظهبهلحظهدرتنهاییواندوهتحمیلشدهازجانب

هستیفرومیروند.
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همه در من، من در هیچ
)نگاهی به فیلم هیروشیما عشق من(

مهرنوش دقیقي

كارگردان: آلن رنه

نویسنده: مارگریت دوراس  

بازیگران: امانوئل ریوا، ایجی اوكادا

موسیقی: ژرژ دلرو ، جووانی فوسکو

90 دقیقه، محصول فرانسه- ژاپن، سال 1959

یکبازیگرزنفرانسویبههیروشیمامیآیدتادرفیلمیضدجنگبازیکندودرهمینزمانبامردیژاپنیآشنامیشود،آنهادوشبانهروزرا

باهممیگذرانند،عشقبازیمیکنند،حرفمیزنندوحتيگهگاهجروبحثمیکنند.حضورزندرهیروشیما،مرورخاطراتجنگوحضورمرد

ژاپنیباعثمیشودتاخاطراتزندر»نوور«ورابطهیعاشقانهقبلياشبایکسربازآلمانیدراوزندهشود.

»هیروشیماعشقمن«فیلمیاستدربارهیخاطرات،خاطراتیسرکوبشدهکهدراعماقذهنماباقیمیمانندتاروزیکهیکتلنگرباعثشود

دوبارهدرمازندهشوند،فیلمیدربارهیوحشتحاصلازگذشتهايدردناکوفیلمیدربارهیفراموشی.فیلمتقابلتراژدیفردیباتراژدیجمعی

است.پیونددومکان،دوسرزمینیکهدرجنگدستخوشتحوالتشدهاند،اشغالفرانسهتوسطآلمانوبمباراناتمیهیروشیما.

پروژهیهیروشیماعشقمندرابتدابهعنوانفیلممستندشروعشد.پروژهایدرموردبمباتمیوتأثیرشبرشهرهیروشیماکهقراربوداولین

محصولمشترکژاپنی-فرانسوینیزباشد.درابتداعنوان»پیکادون«برايفیلمانتخابشد-تأللوانفجاربمباتمی-پسازآنآلنرنهاینایده

کهفیلمبایدداستانیباشدواززاویهیدیدیکزنخارجیبازسازیشودرامطرحکردوپیشنهادنوشتنفیلمنامهتوسطدوراسراداد.آنهادو

ماهبررویفیلمنامهکارکردندوبراينگارشآننگاهیبهفیلم»تعصب«گریفیثنیزداشتند.

فیلمباصحنهینمادینیآغازمیشودتصویرهایکوبیستیازبدنزنومردیکهچیزیشبیهبهخاکرویآنهاریختهمیشودکهیادآوراسطورهی

آفرینشاستگوییایندودرحالخلقیکدیگریابهگونهایکشفیکدیگرندودرعینحالنشاندهندهیخاطراتیاستکهآنهارامدفون

میکند،تصاویرکمکمروشنترشدهوازحالتانتزاعیخارجمیشود.فیلمباایندیالوگآغازمیشود:
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مرد:توهیچچیزدرهیروشیماندیدهای،هیچچیز.

زن:همهچیزرادیدهام،همهچیزرا.

درابتدايفیلمایندیالوگهمچونریتمتکرارشوندهایباموسیقیکه

مستندی تصاویر با ميکند تداعي را هیجان و آرامش متناوب طور به

مردم زندگی و خیابان موزه، بیمارستان، شده، بازسازی هیروشیمای از

موزه شده، بازسازی هیروشیمای تصاویر در ميشود. همراه هیروشیما

همراهباصدایزنآرامشهولناکیرادرخودنهفتهداردچیزیکهزن

رابهیادخاطراتشمیاندازد.زندرحاللمسکردنبدنمردبهتوصیف

هیروشیمامیپردازدگوییبرهیروشیمادستمیکشد.یادآوریجنگو

خاطراتمرددرهیروشیما،زنرابهیادنووروداستانعشقشباسرباز

آلمانیمیاندازد.فیلمهرکجاکهمیخواهدماراباخودمیبردتابیننده

مسافرفضایذهنیزنباشد.گاهیدرنووروگاهیدرهیروشیما،خاطرات

تاجاییپیشمیروندکهگاهیپادرواقعیتمیگذارندوفاصلهیخیال

وواقعیتبرداشتهمیشودتاجاییکهمردژاپنیواردخاطراتزنمیشود

وجایمردآلمانیرامیگیردویاخودهمچونخاطرهایدرزنجاری

میشود،چیزیکهزنبرایفراموشیخاطراتگذشتهبهآننیازدارد.در

شبدومدرکوچهپسکوچههایهیروشیمازمانیکهمردبهدنبالزن

راهمیافتدباواگویههایمردمواجهیممردیکهدیگرتبدیلبهخاطرهایبرايزنشدهوزنبراینگهداشتناوتالشمیکند.دیگرازآنریتمتندو

شتابزدهیاولفیلمخبرینیست،گوییزمانکشمیآیدوریتمفیلمبهزبانحالزنکهحاالباسیلیايکهازمرددرکافهخوردهوازپریشانیش

کمشدهوآرامتربهنظرميرسد،نزدیکميشود.زنسعيميکندخاطرهیمرد،هیروشیماونووررافراموشکندوبهپاریسبرگردد.درنیمهی

اولفیلممابامکانهایزیادیروبروهستیمدرفیلمنماهایمستندمختلفیازهیروشیمانشاندادهمیشودوتنوعمکانیدرجاهاییکهزنومرد

میروندبیشتراست.اّمادرنیمهیدومفیلممکانهاکمترتغییرمیکنندوهیروشیمابرایزنشکلیپاریسیمیگیردوحتیعناصريازپاریس

درپسزمینهصحنههاییکهزندرآنحضوردارددیدهمیشود،تصویرساختمانیچراغانیشدهکهیادآوربرجایفلاست.

عشقهایبیسرانجامدرکارهایدوراساینباردر»هیروشیماعشقمن«ادامهپیدامیکند،

شهريکهیادآوربزرگترینفاجعهیبشریاست.باروابطبینانسانهاییکهماهیچچیز

ازآنهانمیدانیمبهجزلحظاتيکهباهممیگذرانندآنهاحتیخودشاننیزدلیلیبرای

دانستنپیشینهشخصيیکدیگرندارندآنهامیتوانندهرزنیامردیباشند،اهلهرکجاو

باهرجایگاهاجتماعی،انسانهایبینامیکهردیازخودبهجانمیگذارندودرلحظهای،

ازروزمرگیدستمیکشندوبدوندغدغههایزندگیوسانسورهایشبهدنبالگوشی

برایشنیدن،بدنیبرایلمسکردنوکشفدوبارهیخویشهستندودراینجاستکهزمانمنجمدمیشودودرخیالباقیمیماند،تازندگی

ادامهپیداکند.تنهازمانیکهفیلمدرخانهیمردژاپنیپیشميرودمااطالعاتیدربارهیایندوشخصیتبهدستميآوریم،دراینجاستکهما

میفهمیمایندومتأهلهستنداّمادرفیلماهمیتیبهاینموضوعدادهنمیشودومارادرگیرماجرایخانوادگیآنهانمیکند.شخصیتسرباز

آلمانیپررنگترازشخصیتشوهرزندرفیلماست.بیشازهرچیزاین»مکان«استکهدرفیلماهمیتدارد،مکاناستکهآنهارادرخود

ثبتمیکندوبهآنهاشخصیتمیدهدوخصوصیاتشرابهآنهامنتقلمیکندوازطریقمکاناستکهآنهایکدیگررامیشناسندوکشف

میکنندودرنهایتزن،مردراهیروشیماومرد،زنرانوورخطابمیکند.
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سینماینوستالژیک،خاطرهانگیزورویاگونهیآلنرنهبههمراهدیالوگهایآبسترهیدوراسفضاییاستعاریمیسازندوروابطواحساساتمیان

آدمهارادرجاییورایواقعیتوزمانبهتصویرمیکشند.دوربینیکهچیزیراازقلمنمیاندازدوبههرکجاسرکمیکشدتاخاطرهایجانماند

وتدوینیکهاینثبتخاطراتراهمراهیمیکندوارزشیبرابربرایگذشته،حالوآیندهقائلاستوریتمآهنگینفیلمکههمدرتصاویررنهوهم

دردیالوگهایشعرگونهدوراسفیلمراهمچونموسیقیپیشمیبرندوایندونوازیزنومرددرفیلمنامهوکارگردانینیزدیدهمیشودکه

زمانراآهنگینمیکند،زمانیکهآزادورهادرفیلمپرسهمیزندگاهیدرگذشته،گاهیدرحالو

گاهیدرآیندهدرفیلمیکهاتفاقیدرآننمیافتدوفقطتالشیاستازسویزنومردبرایحذف

خاطراتگذشته.

رنهدرفیلمازلحاظفرمبهسرگیایزنشتایننزدیکمیشودوارجاعیبهفیلم»اکتبر«دارد.نظریات

ایزنشتاینرابهصورتپختهترعملیمیکند.هرشاتبهطورجداگانهمعناومفهومدارندودرنهایت

کلیرامیسازندکهمعنایواحدیرابهماانتقالمیدهد.درواقعهمانچیزیکهایزنشتاینبهآنمعتقد

ایزنشتاینمعتقدبودکه براساستضاددیالکتیکیهگلشکلگرفته، ازهمنشینیها بود.بسیاری

ازطریقتضادتصاویرمیتوانبهحداکثرتأثیرومشارکتفکریبینندهرسید.کاردیگریکهایزنشتاینانجاممیدهدشکستزمانیاست،یعنی

اگردوتصویربعدازهمبیایندلزوماًبهاینمعنانیستکهزمانتصویردومبعدازتصویراولاست.بسیاریازتصاویرمیتواندمربوطبهیکبازهی

زمانیباشدویاحتیتصاویرواقعهای،میانتصاویررویدادیجایبگیردکهبهلحاظزمانیفاصلهیزیادیباهمدارند.همانطورکهزمانرا

میشکندفضارانیزمیشکندتصاویرفضاهایمختلفکنارهممینشینندومفاهیمرابهیکدیگرمتصلمیکننداینهاهمهتکنیکهاییاستکه

رنهدرفیلمشاستفادهکردهاست.

ارجاعدیگریکهدر»هیروشیماعشقمن«میتواندیدبه»درجستجویزمانازدسترفته«مارسلپروستاست.

پروستنیزدرکتابازشکلرایجداستاننویسیفاصلهمیگیردوازورایداستاناصلیبهتحلیلجامعهمیپردازد

وبهقولالکتپنگکتابیمینویسددربارهینوشتنهمانگونهکهرنهفیلمیمیسازددربارهیفیلمسازی.رنهدرفیلماز

شکلرایجفیلمسازیزمانهاشروبرمیگرداندواینکاررابهصورتعینیدرصحنهیشعاریراهپیماییدرفیلمنشان

میدهد،دراینصحنهزنکهبازیگرفیلماستبعدازتماشایچندلحظهازراهپیماییدربینتماشاچیانبامردژاپنی

ازصحنهیفیلمبرداریخارجمیشوداینهمانروبرگرداندنرنهازسینمایمتعارفزمانهاشاستوبهسوییدیگرمیرودتافیلمخودشرا

بسازد.رنهتالشمیکندتارابطهایبینسینماوادبیاتایجادکندوراهکارهاییبرایبیانسینماییادبیاتبیابد.رنهدر»هیروشیماعشقمن«

چیزیرامطرحمیکندکهتاقبلازآنتنهادرادبیاتامکانپذیربودودرکارهایبعدیشبهخصوصدر»سالگذشتهدرمارینباد«آنراکامل

میکند.رنهبسیاریازکارهایشراازنمایشنامهورماناقتباسکردهاست.

اینهاهمهدربارهیفیلمیاستکهاریکرومرآنرامهمترینفیلمبعدازجنگواولینفیلممدرنسینمایناطقمیداند.فیلمیکهدرجشنوارهی

کنتوانستنظرمنتقدانرابهخودجلبکندومهمتریناثرگروهموجنوهایموسومبهساحلچپاست.گروهیکهدراواخردههی1950دور

همگردآمدند،فیلمسازانیمانندآنیسواردا،ژرژفرانژو،کریسماکروآلنرنه،فیلمسازانیکهبهسینمایناباعتقادینداشتندوهرکدامبه

دنبالدغدغههایفلسفی،ادبیوسیاسیخویشبودند،گروهیکهپروست،دوراسوبرتونبرایشانجذاببودند.اّماگرهمیانسینماومعنای

ادبیبرایشانهمانعنصر»زمان«بود.





سال اول، شماره اول، خرداد و تیر 1393
دیوار

100

عروسک های بی سر

مهدیس شوندی

پدرپسرکوچولوگفت:»جنگهیچوقتنمیمیرد.فقطگهگاهیبهخوابمیرود،مّهماینهکهوقتیخوابیدهبیدارشنکنیم.«

پسرکوچولوپرسید:»مگهوقتیمنودوستمبازیمیکردیمخیلیسروصداکردیم؟«
مادرشجوابداد:»نه،بچههابرایبیدارکردنجنگخیلیکوچکهستند...«1

بچهها...بچهها...بچهها...

اینروزهاهمهیفکروذکرمبچههاهستند...

لیلی،کوروش،لیلیا...پارسا،نفس،ترمهوتیناو...

سالهاازروزیکهیه»خاله«بهاولاسممیایک»جون«بهآخرشاضافهشده،میگذره...اّماهنوزمهربارکهیکیازشاگردهامباهمهیمعصومیتشکه

فقطمیتونهتوصداییه»بچه«شنیدهبشه،صداممیزنه»خالهمهدیس«یا»مهدیسجون«بندبندوجودمازناببودنعشقشبهلرزهدرمیآد.

اّمااینروزهااینلرزههایهشکلوشمایلدیگهبهخودشونگرفتند...
یکروزعصرپدرپسرکوچولوروزنامهراخواندوگفت:»یهخبربد!دارهجنگمیشه.«وجنگروزبعدشروعشد...2

اّماشایداینبارحّتیروزنامههاهمننوشتندکهدارهجنگمیشه!

وبازهمجنگوویرانی،خون،اشک،درد...وبازهمعروسکهایبیسر...وبازهمبچهها...بچهها...بچهها...
بیتا،الیزا،جنگدورشو!ترجمهیلیالافخمی،انتشاراتسرخ،چاپاول،تهران1385 1و2-



سال اول، شماره اول، خرداد و تیر 1393
دیوار

101

همیشهرسمبراینهکهوقتیمیخوانتواینشرایطچیزیروتقدیمکنند،مینویسند:»باقلبیآکندهازدرد«...اّمامنمینویسم:»باوجودیآکنده

ازنفرت،نفرتازهمهیآدمبزرگهاییکههیوالیخفتهیجنگراباردیگربیدارکردند،نمایشاینشمارهیدیوارتقدیممیشودبههمهیبچههای

بیپناهغزه«،کهبهقولمادرپسرکوچولویقصهمون،برایبیدارکردنجنکخیلیکوچکبودند...خیلیخیلیکوچک.

جنگ دور شو!



جنگدورشو!

مهدیسشوندی

آکرلیکرویبوم

×100 80 ابعاد:



غزه

عطامحمدی

فتومونتاژ

100 70× ابعاد:



بدونعنوان

عطامحمدی

فتومونتاژ

100 70× ابعاد:



ُمِدراتوکانتابیله

مناداناطقی

فتومونتاژ

50 70× ابعاد:



بهشتگمشده

مناداناطقی

فتومونتاژ

50 70× ابعاد:



بدونعنوان

سیمادهقان

ترکیبمواد

30 70× ابعاد:



بدونعنوان

سیمادهقان

ترکیبمواد

30 70× ابعاد:



شماره پیشین كالغ



فراخوان ارسال مقاله

تحریریهکالغازنویسندگان،شعرا،مترجمان،محققانوهنرمنداندعوتمیکندآثارخودردرزمینههایذیلبهآدرسایمیل

nashr.kalagh@gmail.comارسالفرمایند:

داستان،شعر،فلسفه،سینما،تئاتر،کاریکاتور،نقاشی،عکاسی،گرافیکومجسمهسازی

شرایط پذیرش آثار

1.کالغازدرجمطالبسیاسیروزواروتیکمعذوراست.

2.ترجیحکالغایناستکهآثاررابرایاولینبارمنتشرنماید.

3.مطالبرادرفایلwordارسالفرمایید.

4.مطالبترجمهشدهراهمراهبانسخهایازاصلمطلبارسالفرمایید.

5.نام،نامخانوادگی،آدرسایمیلوشمارهتلفنخودرادرانتهایمطلبذکرفرمایید.

كالغ آگهی می پذیرد

1.یکصفحهA4:1000000ریال

2.نیمصفحهA4:500000ریال

3.درجآگهیمؤسساتخیریهرایگاناست.

4.آگهیمؤسساتوکاالهایفرهنگی-هنریبا0/50تخفیفاست.




