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تابستان شوم است!
امیر خوش سرور

1.مردادماهشوماست.شهریورماهشوماست.تابستانشوماستواین»شوم«یسالهاستکهبامااست؛ازهمانروزتا...بهامروز.امسال

نیزایندوزهرخودراریختند.بازهمُهرمداغنفسهایمردادوشهریوروجودهاینازنیندیگریراازماگرفت.»سمینبهبهانی«آخرین

غزلعمرشراسرود.»امیرناصرکاتوزیان«عدالترادرحقخودبهکمالرساندو»احمدبیگدلی«آخرینداستانزندگیاشرانوشت.

یادشانگرامیباد.

2.درمیان»شوم«یتابستاناّماخبربرگزاریمجمععمومیکانوننویسندگانایراننویدبخشبود.کانونخانهیامیدمااست.پیشینهیما

است.هویتمااست.آیندهمااست.چراغراهماستوالبتهاینمهمبهمعنایایننیستکهکالغَسروِسریباکانوندارد.خیر!هیچکدام

ازاعضایکالغعضوکانوننبودهونیستند.بااینوجوداّمانمیتوانیمذوقمانراازایناتفاقفرخنده،آنهمپساز12سالدرپردهای

ضخیمازخودسانسوریپنهانکنیم.

بدینوسیلهدوماهنامهادبی،هنریوفلسفیکالغباادایاحترامبهمحمدمختاری،محمدجعفرپویندهودیگراعضایجانباختهودرگذشته

کانونایناتفاقفرخندهرابهجامعهادبی،مجمععمومیکانونواعضایمحترمهیئتدبیرانشادباشگفتهوامیدواراستکهدرآیندهای

نزدیکشاهدفعالیتهایچشمگیروپرتوانایننهاددیرپایجامعهمدنیایرانباشد.

3.شرطادبنیستکهنامیازکانونبردهباشیماّماازیکیازاحیاگرانثابتقدمآنذکریبهمیاننیاوریم.باتوجهبهاینکهسومشهریور

نیزمصادفبودباتولد73سالگیایشان.»علیاشرفدرویشیان«؛راویپرارجرنجها.هنرمندیانسانگرا،باورمندومتعهد.هنرمندیکهدر

اینسنوسالودرزمانهیقافیهباختهگانچندهمچنانبرآرمانهایشایستادهاست.ایشاننویسندهایاستکهدرمکارهبازارفرمگرایان

بیمحتواهنوزبرایناعتقاداستکه»فرمداستانبایددرخدمتمحتواباشد.«واینآموزهایکوچکنیست.

4.اینشمارهکالغبااندکیتاخیرخدمتتانتقدیممیشود.برماببخشید.عذرمانبرایخودمانهمموجهنیستچهبرسدبهشما.لذااز

بیاناشخودداریمیکنم.

5.دربخشکاریکاتوراینشماره،»سعیدشمس«،خلیفهمسلمین!!!»ابوبکرالبغدادی«رانواختهاست.اگراحیاناًدراطرافتانسربریدهای

دیدیدیادسعیدراگرامیبدارید!

6.دربخشداستاناینشماره،بهمناسبتدرگذشت»احمدبیگدلی«داستانیازایشانباعنوان»ارواحماهمهر«منتشرشدهاست.مهدی

رضاییباداستان»هفتروایتکوتاهاززندگیهایکاماًلعادی«خوانندهرابهاندکیتأملفرامیخواند.»زیرپلسیدخندان«داستانیاست

کهراقماینسطورمرتکبشدهاست.همانمسیرراکهبیاییدبه»بزرگراهرسالت«میرسیدکهداستاندیگریاستاز»کامبیزآریانزاد«.

داستان»ستونپنجم«حالوهوایجنگداردباخوانشیمتفاوتاز»شهابفرجاللهی«.درخاتمهاینبخشداستانکوتاه»ماهیوجفتش«

اثر»ابراهیمگلستان«تقدیممیشود.فقیرنیزدرحدبضاعتناچیزادبیاشتأملیمختصربردرونمایهاینداستانداشتهاست.

7.دربخششعراینشماره،کالغمهماننویسندهایجریانسازاست؛»رضابراهنی«باشعر»آنچهنوشتهام«بهصفحاتشعرکالغزبنت

برایمانشعرفرستادند. و پذیرفتند را اینشمارهدوشاعرجوان،»فرشیدجوانبخش«و»ساغرشفیعی«دعوتکالغ بخشیدهاست.در

مهرنوشدقیقینیزدراینشمارهشعردارد.»حامدفریاد«اّماعالوهبرشعرزیبای»باران«مقالهایداردباعنوان»بادستکارشعر«که

پاسخیاستصریحوشفافبهاستادشفیعیکدکنیتابزرگوکوچکیادبگیرندکهدوران»خودگوییوخودخندی«مدتهاستبهپایان

رسیدهاست.درخاتمهیاینبخشنیزمتنکاملسخنرانی»فریبرزرئیسدانا«بهمناسبتدرگذشت»احمدشاملو«)مرداد1393،امامزاده
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طاهر(درجشدهاست.

8.دربخشفلسفهاینشماره،»آرمانشجاع«بهپرسش»چراهنوزخشونت؟«میپردازدو»مانیرشتیپور«نیزباترجمهیمقالهایاز

»الکسنیل«دوستدارانفلسفههنررابا»شوپنهاوروبنیانهایتجربهیزیباشناختی«آشنامیکند.

9.دربخشسینما-تئاتراینشماره،»مهرنوشدقیقی«بامقاله»اقتباسفیلمنامهازنمایشنامه؛تحلیلوبررسیفیلمادیپشهریار«به

اینموضوعمهممیپردازد.»مناداناطقی«نیزبانمایشنامه»گربهایزیرباران«نمونهایازاقتباس)نمایشنامهازداستانکوتاه(رابهتصویر

کشیدهاست.

10.دربخشدیواراینشماره،»مهدیسشوندی«بهمناسبت16مهر،روزجهانیکودک،نمایشگاهیگروهیازآثار»هنرمندانکوچولو«

ترتیبدادهاست.امیدآنکهمقبولطبعبلندتانقرارگیرد.

شادباشید



سعید شمس
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ارواح ماه مهر
احمد بیگدلی

کاشبودیوباچشمخودتمیدیدی.منبودمودیدموبیشترازآنچهتعجبکنم،ترسبرمداشت.فکرکردممبادااتفاقیبرایشانافتاده

باشد.وشایدبههمانترتیبیکهبالفاصلهازذهنمنگذشتهبود.اشیاءماندهدرخانه،وآنمیزصبحانهکهدستنخوردهماندهبود،از

ناکامیحرفمیزدند:نهباصدایبلند،نه.بهنجوا.دِرگوشم-کهمنتیزکردهبودمتاواضحتربشنوم؛زالل،بیغش.نشنیدم.جزبههمان

ترتیبزمزمهیخاموِشناکامی-کهدریکهمچونوقتهاییدرهواِیمحبوِسخانهموجمیزند....برایهمیناستکهمیگویمکاش

بودیومیشنیدیوازآنچهبهنظرمناخوشمیآمد،تسکینممیدادی.

صبحکهآمدمکلیدانداختمازپلههاینیمهروشنآمدمباال،بویغریبیتویراهپلهپیچیدهبودکهدرباالدسترویپاگردرقیقمیشدو

باعطرخوبزنانهمیآمیخت؛آمیزهایدلنشینکهآدمرایادکسییاجاییمیانداخت.یادمنیامد.یکلنگهکفشپاشنهبلندهمبودکه

یادشانرفتبودبردارند.

اصاًلنمیتوانستمباورکنمزنوشوهرجوانیکهتاهمیندوروزپیشاینجابودند،اینجازندگیمیکردندوالبدخوشبختبودند،اینطور

باهولووالخانهراخالیکردهباشند.پولپیشراهمنگرفتهبودند،فقطتلفنکردهبودند.اینرابنگاهیخودشبهمنگفتوهمینرا

گفت.آیابیشترازاینمیدانستونخواستبگوید؟بهنظرنمیآمداینآدم،باآنچشمهاینگرانوکاونده،کهراهبهراهسیگاربهسیگار

روشنمیکند،سادهازکناراینموضوعگذشتهباشد.آنهموقتیپیشازمنهمهاینهارادیدهبود.تعجبمراکهدید،ابروهایشراباال

انداختورفتپنجرهیروبهخیابانرابازکرد....شببود،دیرهنگامشبیکهازصداافتادهبودومهتابزردباریکیازآنآویزانبود.

اماانگارزیرسایهسرِدصنوبربودیمکهناگهانلرزمانگرفت.بنگاهیبالفاصلهپنجرهرابستوپردهراکشید.برگشتوبهمننگاهکرد.هیچ

دلیلینداشت.سرشرابهآرامیونهبهنشانهیتأسف،تکاندادوگفت:»عجیبه؟هوایکمرتبهسردشد!«بعدآمدازکنارمنکهایستاده

بودموبهمیزصبحانهنگاهمیکردمگذشت.رفتنشستروِیصندلیکنارتلفن.شمارهنگرفت.سیگارشراروشنکرد.وقتیدیدبرگشتهام

وبهاونگاهمیکنمگفت:»همهایناسباباثاثیهمالشما،تاوقتیاینجایید.«واشارهکردبهتلویزیون،اجاقگاز،یخچالودِراتاقخواب

کهبازماندهبودوچراغشخاموشبود.فکرکردمنبایداینحرفرامیزد.سرمرابدونمنظورتکاندادموبرگشتمبهدیوارهانگاهکردم،به

قابهایخالیبدونعکس.تنهاعکسیکهبودوتویقاببود،رویمیزصبحانهقرارداشت-کنارفنجانچاِینیمخورده.فاصلهراکوتاه

کردموایستادمبهتماشا.اندامهایجواندرلباسهایشکیلکهدستدرگردنهمانداختهبودند-بیآنکهصورتیبرایلبخندداشته

باشند.کسیآنهاراباتیغبریدهبود.تمامگردیصورترابرداشتهبودوچسباندهبودرویدِریخچال،کنارهم.

تصورشآساننیست.میبایستمیبودیتالحظهبهلحظهاشرانشانتبدهم.پریشبکهآمدیمتابنگاهیخانهرا)حاالبایدگفتسوییت

را(بهمننشانبدهد،دِرروبهخیابانبازبود،چهارتاق.ازپلههاکهگذشتیمبویآنعطرزنانهتاتویآشپزخانهمیآمد.پردههاوموکترا،

بنگاهیگفتمالصاحبخانهاستکه،آنپایینکتابفروشیدارد:کتابفروشیراعی.امایخچال،تلویزیونوتختخوابکهمالصاحبخانهنبود.

یاآنیکجفتکفشمردانهنمرهچهلودوتویکمِدپرازلباس.یاحولهآستیندار،تویرختکنحمامبایکلکهیسوختگیرویسینه.

باربرهاکهآمدند،ری.سی.ورراهمپیداکردند؛تویکشویکابینتآشپزخانه.ازپشتکابلهاراآوردهبودندوصلکردهبودندبهتلویزیون

ال.سی.دِی22اینچ.دانشجوبودند.وقتاضافهکارمیکردندبرایکمکمعاش.زیرکوباهوش.پیشآنها،منخواببودم،آدمدیروزو

پریروز....کانالیابراکهزدتصویررویبی.بی.سیبازشد.انگارمنتظربودماازراهبرسیموبنشینیمبهتماشایدستگیریسرهنگمعمر
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قذافیکه،سرتاپا،بهخونآغشتهبود؛چنانکهازمیانحوضخونبرخاستهباشد.نهتمامقامت،نه.باآنگردنافراشتهوشنلسبز،نه.

خمیدهبود،مثلکمان.سرشراکهباالآوردصورتشپرازخونبود.عربهادورهاشکردهبودندوهمینجوریبیدلیلتیرمیانداختند،

مسلسلوار.روبهآسمانکهپرازغباربود،انبوِهغباِرمعلقوآفتاِبکمرنِگمیانهیروزیکهداشتبهسرعترنگمیباخت.ساطورهم

بود.دستکسیکهداشتباآنشنلسبزشرابهطالییراجرمیداد.سرهنگدستبهپیشانیکشیدوچوندیدقرمزاستبرگشتطرف

ماکهدورهمنشستهبودیموتماشامیکردیم.نگاهمانکرد،باتعجب.یاترسبودکهدرآنچشمهایبیقراررنگمیگرفت.چیزیگفت

بهعربی.وگویندهافغانیبی.بی.سیآنراترجمهکرد:»بهمنشلیکنکنید،مرانکشید.«شلیککردهبودند-هماناولکهچهاردست

وپاازلولهفاضالببیرونآمد.کسیپهلویبغلدستیاشرانشانداد،وبهعربیگفت:»منشلیککردم،اینجا.«گویندهافغانیتوضیح

دادکهسرهنگرابهشدتمضروبکردهاند.ازخودممیپرسم:اوکهفرصتشراداشت،حداقلاینیکیدوروزآخر،یانه،همینیک

ساعتپیش،چراتعللکرده،چراخودشرانکشته؟خیالمیکردآمرزیدهمیشوداگرخودشراتسلیمبکند؟آمرزیدهقانونیکهنبودتا

حاالحداقلازاومحافظتبکند.

خونازالیموهایژولیدهاشمیریخترویصورتشوآنراسرخکردهبود.عربهاهلهلهمیکردندوهربارباقنداقتفنگیاباهمان

ساطورمیزدندرویزخمهاکهبودوخونپسمیدادرویپیراهنش،کهافتادهبودرویشلوارش،کهکمربندنداشت.وپارهبود.پشتشبه

وانتباِرپرازجوانهایتفنگبهدستبودکهایستادهبودندکیپهموتیرمیانداختندروبهآسمانبدونابر-بدونروشناییکاملروزی

ازماهمهر.گمانکردمکهمیخواهنداوراببندندپشتوانتوبکشندرویخاک.نبستهبودند.بازوهاراوزیربغلراچسبیدهبودندوچنگ

انداختهبودندتویموهایشتاسرشراباالبگیرد.وجلویدوربینبگوید:»سیب«نگفت.سیباگربود،سرخبودوشوربودوجویدهشده

بودتابریزدرویپیراهنش.اینکهناگهانازوانتپایینآمدوبرگشتروبهدوربین،جوانبیستوسهچهارسالهایبودکهگویادرصحنه

بعد،باسرهنگسوارآمبوالنسمیشود،تادرآنفرصتمحدود،تیرخالصراشلیککند.ایناتفاقیکیدوساعتبعدمیافتد،زمانیکه

دیگرسرهنگنمیتوانستهرویپابایستد.

یکیازدانشجوهاگفت:اینبازپخشگزارشدوشبپیشاستکهمرتبنشانمیدهند.گفت:آنچهامروزصبحازرادیوفرداشنیده،خبر

ازپیداشدنگورهایپنجاهشصتنفریطرفدارانقذافیمیدهدکهبادستهایبستهاعدامشدهاند.ورفتکهسینیچایراازآشپزخانه

افتاد،ویرانشدنچیزیبودکهبهآنتکیهدادهبودم.خرابشدم.غثیانکهآمد،دویدمطرف اتفاق ناگهان به بیاورد.آنچهدرمنو

دستشویی.پایمگرفتبهجاسیگاریبلورکهتاآنموقعندیدهبودودریکنگاهدیدم:تهسیگارهاییکهجورنبودند،باهمفرقمیکردند

وانباشتهبودازچوبکبریتوخاکستر.نشدکهبمانموبشمرم.عقزدموتویکاسهچینیباالآوردم.چشمهایمتویآینهسیاهیرفتو

بازعقزدم.یکیازبچههاآمدوشانههایمرامالید.پرسید:»بازهمهست؟«گفتم:»نه.«شیرآبسردرابازکرد.گفت:

»تمامآرمانهایبشریراتویهمینیکساعتخرابکردند.«

صورتمراشستموچندبارنفسعمیقکشیدم.گفت:»فقطکارتونکتابهامانده،آنپایین.«

گفت:»منماندهامپیششما،نگراننباشید.«فکرکردمازهمهاینهاگذشتهچهاتفاقیممکناستافتادهباشد؟آنقابعکسبدونصورت،

تهسیگارهاییکهازیکجنسنیستند.آنسوختگیحوله،میزصبحانهو....بهخودمنگاهکردم،تویآینه،رنگمپریدهبود.دانشجویجوان

پرسید:»حالتانچطوره؟«

گفتم:»بهترم.«وبازبهآینهنگاهکردمکهحاالپشتسرمبودوچشمهایروشنآبیاشمیخندید.

گفتم:»ممنون.«

گفت:»شماهمبودینهمینکاررامیکردین.«

تصورداغیکهممکناسترویگردهاینجوانبگذارند،نگرانمکرد.پرسیدم:

»سیگاردارین؟«

گفت:»نه.«وپشتدستشرانشانمداد.بهعددانگشتهاسوختهبود.گودافتادهبودوگوشتنو،خرابشانکردهبود.
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هفت روایت کوتاه از زندگی های کاماًل عادی
مهدی رضایی

)1(

سیگارشراروشنکرد.رويکاناپهولوشد.باولعبهسیگارشپکميزد.چندلحظهیکباربهساعتشنگاهمیکرد.سیگارشتمامشد.با

آتشسیگارش،سیگاريدیگرروشنکرد.زنگخانهبهصدادرآمد.بهسمتآیفونرفت.

-کیه؟وبعددررابازکرد.زنيداخلاتاقآمدوگفت:سالمژیالجونچيشده؟چراپشتگوشيآنقدرعصبانيبوديعزیزم؟

وروسریاشراازسربرداشتودستهايازموهایشراپشتگوششجاداد.خالکوبیرویگردنشنمایانشد.

ژیالگفت:مگهنگفتمچيشده؟چرادوبارهمیپرسي؟

وپکيبهسیگارزد.

زنگفت:چراعزیزمگفتيوليآسمونکهبهزمیننیومده.

ژیالدرچشمهايزنبراقشدوگفت:یعنيمیخوايبگيهیچينشده؟

زنگفت:نهکهنشده.اینچیزادیگهعادیه.مثلآدمايقدیميفکرنکن.

ژیالگفت:ازهمینميترسیدم.نميخواستمبهاینجاکشیدهبشه.

زنگفت:حاالکهشدهکاريهمندارهپولتوجیبيروخرجکنيحله.دخترتهارزشدارهبراشخرجکنيعزیزم.

ژیالگفت:خودکثافتشعینخیالشنیست.ميترسمدوباره....

زنحرفژیالراقطعکردوگفت:نترسایندفعهبراشتجربهشد.دفعهبعدیادميگیرهچهکارکنه.

ژیالتهسیگارشراخاموشکردوگفت:حاالچهکارکنیم؟وارديخودتترتیبشوبديتاگندشباالنیومده.

زنگفت:نهبابایهطوریشمیشه.یهبارباپرخودموخالصکردم.اماخربودمفکرميکردمبههمینراحتیهاست.خیليحالمبدشد.ولي

توکاریتنباشهیهرفیقدارمکارشهمینه.حرفنداره.یهجوريمیندازهکهیهساعتدیگهآدمپامیشهوبيدردراهمیره.کاربلده.روزي

چهارپنجتامثلدخترتروویزیتمیکنه.

ژیالکفدستشرابهپیشانيزدوهمراهباآهگفت:اینبهکناردوروزدیگهاگهرودستمبمونهچکارکنم؟

زنخندیدوگفت:باباتوخیليبوقیها.اینچیزادیگهغصهنداره.فکرکرديوقتيخودمرفتمزیردستاینشوهرهآکبندبودم؟نهعزیزم.

حاالتوهمبهفکراینچیزانباشاخماتوبازکنجونمن.اولخالصشميکنیمبعدشهمفکرچیزهايدیگهنباش.بذارجوونهواسهخودش

حالکنهدیگه.خواستعروسبشهصافکاریشبامن.دیگهچهمرگته؟ااااااچهضدحاليشديامروزوااااای.

ژیالگفت:یعنیبههمینراحتی؟

یعنیبههمینراحتیچیه؟چرامثلآدمهایاملحرفمیزنیانگارهیچینمیدونی.ماروگرفتیجونمننه؟

ژیالسیگاردیگريروشنکردوپوزخنديزدوگفت:چهميدونمشایدبهقولتودیگهعاديشده.

آفرین.دیگهعاديشده.

)2(

طالقمیگیرم.بهجانخودماینباردیگهطالقمیگیرمنازی.
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بغضکردوچندثانیهایسکوتکردوبهصحبتهاینازیدرآنسویگوشیگوشکردوبعدگفت:اصاًلاینحرفانیست.اینحرفامال

قدیمابودکهزنهابدبختبودنوتنهایینمیتونستنزندگیکنن.االنببینچقدرزنتنهاریختهتویاینشهر.بهترازهزارتامرددارن

خودشونوادارهمیکنن.منمیکیازاونا.

دوبارهساکتشدوبهحرفهاینازیگوشمیکرد.پرهایازموهایشکهبهگونهنمناکشچسبیدهبودرابهپشتگوشبردوکفدستش

رارویچشمهایشقرارداد.رگپیشانیاشمتورمشدهبودوسرشتیرمیکشید.

مننمیدونم.منتصمیممروگرفتم.مندیگهنمیتونمبااونزندگیکنم.االنمخونهدوستمهستم.طالقمیگیرم.طالاااااااق...نهخیرم

اینچیزادیگهتویخونوادهماهمعادیشده.بابامشایدیهچندروزاولغربزنهامابعدشساکتمیشه.اونمدتروهمبهجونمیخرم

ولیبااونخرزندگینمیکنم.زندگیواسهزنهادیگهخیلیراحتترازاینحرفاشده.فقطبایداهلشباشیمیفهمی؟وقتیاهلشباشی

دیگهسختنیست.

گوشیراازگوششفاصلهدادوجلویصورتشگرفت.

بیشعور.

مژگانگفت:چیشدقطعکرد؟

آرهنفهماالغ.

مژگانسیگاریگیراندودودشرارهاکردبههوا.

ایناچیمیفهمنآخه؟میخوانآدمجونشوهستیشوبذارهواسهیکیکهدیگهدوستشنداره؟حالیشوننیستکه.آدمتاهرجاکهتونست

بایدزندگیکنهووقتیدیدفایدهندارهبایدبزنهخاکی.زندگیبالذتتویخاکیبهتراززندگیتویجادهآسفالتیپردرده.

حاالتوخودتکهدوسالیزدیتوخاکیدردتکمترازوقتیهکهتوجادهآسفالتیبودی؟

مژگانکهرویمبلولوشدهبود،کمرراستکردوشقورقنشستوگردنکشیدسمتژیالوگفت:

چیشد؟!رأیتبرگشت؟نازیچیبهتگفتکهازاینروبهاونروشدی؟همیناالنداشتیطالقمیگیرمطالقمیگیرممیکردی؟

اونشبهخودممربوطه.

جانمن؟بقیهاشهمبهخودتمربوطه.ببینبچهجونزندگیخرجداره.یههفتهاساینجاتلپشدیمهمونمبودیرفیقمبودیقدمت

رویچشم.ازاینجابهبعدشاگهمیخوایبمونیبایدکارکنی.

کار؟چهکاری؟مگهکارگیرمیاد؟

مژگانپشتچشمینازککردونگاهیبهقدوباالیژیالانداختوگفت:
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گیرمیادخوبشمگیرمیاد.بایداهلشباشی.

اومدبهمن ازدهنشدر نازیگفتمهرچی به افتادهووقتی بایداهلشباشیدیگهچهکوفتیهکهآنقدرگفتیتویدهنمنهم این

گفت؟

مژگانکهپکسنگینیبهسیگارزدهبود،پوزخندیزد،دودسیگاردرگلویششکستوبهسرفهافتاد.آنقدرسرفهکردکهچشمهایش

قرمزواشکازچشمهایشسرازیرشد.

ژیالبهآشپزخانهرفتولیوانیآببرایشآورد.مژگانقلپیسرکشید.لیوانراداددستژیال.بعدهواراهورتکشیدوگفت:ایخدا.ما

روببینباچهاسکولیرفیقشدیم؟نمیدونهاینهمهزنتنهاخیلیهاشوندارنچطوریزندگیشونومیچرخونن.

دستژیاللرزید.لیوانازدستشافتاد.

)3(

میناکولهپشتیاشراتاآنجاکهجاداشتپرکردازوسایلوکتابهاییکهبایدباخودشمیبرد.زیپکولهپشتیراکشیدوگفت:خب
منکهبرمیگردمشهرم.توتصمیمتچیشد؟

گفتمکهمنمیمونم.
میمونی؟!آخهکجادختر؟باکی؟بسکندیگه؟

منفوقلیسانسنگرفتمکهبرگردمتویاونشهرکوفتیبشمزنیکیازبچههایفامیلکههروازبرتشخیصنمیدن.بعدشمتویاون
شهرلعنتیکارکجابودواسهمنکهربطیبهرشتهامداشتهباشه؟اونجاخیلیزرنگباشممیشممنشییهمطبیادرمانگاه.6سالزجرو
بدبختیوشبنخوابینکشیدمکهبرگردمتویاونخرابشدهکهباباموداداشامهیبپرسنکجارفتی؟باکیبودی؟چهکارکردی؟چرا

رفتی؟چرااومدی؟اونکیبوداومددرخونه؟کیبودزنگزدبهگوشیت؟اااااهخستهشدم.خستهمیفهمی؟
میناگفت:نهعزیزم.مننمیفهمم.ولیششسالدرسنخوندیکهبشیانترومنتریهپسریکهدلتروبردهوتمامزندگیشیهکوله

پشتیبیشترنیست.دلتروبهکیخوشکردیآخه؟اونتادهسالدیگههمنمیتونهخودشوروبهراهکنهکهزندگیدرستکنه.
موناشانهباالانداختوگفت:ماکهقرارگذاشتیمباهمزندگیرودرستکنیم.

چطوری؟
میخوایمیهخونهبگیریمباهمزندگیکنیم.بهخونوادههامونهمنمیگیم.کارمیکنیمتابتونیمپولعروسیروجورکنیم.

بههمینسادگی؟بههمینراحتی؟حجبوحیاروهمکهدیگهقورتدادیدیگه.بایهپسرهمخونهبشیکه...
موناسگرمههارادرهمکشیدوگفت:ایباباتوچراهنوزمثبچهدهاتیهافکرمیکنی.بابامثاًل6سالتویاینشهردرندشتخرابشده

زندگیکردی.
میناصدایشراباالبردوگفت:

اگهصدسالهمتویاینشهردرندشتخرابشدههمزندگیکنمدلیلنمیشهکهخیلیچیزهاروزیرپابذارمکهبتونماینجابمونم.اون
پسریهمکهبهشدلبستیآدمزندگینیست.

حرفدهنتوبفهم.
مینافریادزنانگفت:باشه...هرجورراحتی...بمونوزندگیکن.

پوزخندیزد.صدایشراآرامترکردوادامهداد:زندگی؟جداًتوبهاینکهبایهپسرهمخونهبشیاسمشرومیذاریزندگی؟
ببینزندگیهایعادیتویاینشهرهمینجوریه.خیلیهادارناینطوریزندگیمیکنن.بههیچکسیهمبرنمیخوره.

اّمایادمهکهتومیگفتیمنهیچوقتقرارنیستکهیهزندگیعادیداشتهباشم.
مونالبهایشرابههمفشردوازمیناروبرگرداند.

)4(
مردپشتدراتاقگوشبهحرفکسیآنسویدرایستادهبود.زنرویشانهاشزد.مردجاخوردوبرگشتوبهزنشنگاهکرد.

زنگفت:خجالتبکشمرد.
مردانگشتشرارویبینیگذاشتوگفت:هیییییس.
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زنرفتورویکاناپهنشست.مردچندلحظهایدیگرهمانطورفالگوشایستادوبعدبهسمتزنرفتونشست.چندبارپشتیکدستش

راکفدستدیگرشکوبیدوگفت:

-بفرماخانم.بفرماتحویلبگیر.وقتیبهتمیگماینپسرسروگوششمیجنبهمیگینه.

-منِکیمیگمنه.منفقطدارممیگمامروزیفکرکن.اینچیزادیگهعادیشدهمرد.دیگهدورهزمونهعوضشده.

-بسکن.خجالتبکش.حیاکن.

زنبراقشددرچشمهایمردوگفت:

-حاالمگهچیشدهکهاینطوریحرصمیخوری؟

-میخواستیچیبشه.دارهبرایفرداشببایهدخترقرارمیذاره.

-فرداشبکهخونهدوستشدعوِتجشنتولد.

-بلهجشنتولدهاماتنهاییکهنمیره.یهاالغیروبایدخودشمیبره.حاالاونجاتویاونجشنتولدچیمیگذرهدیگهخدامیدونه.

-مثلمردهایقدیمیفکرمیکنیدیگه.االندیگهدختروپسرایکیروواسهخودشوندارن.حاالالزمنیستکهازدواجکننحتماًکه.

اصلناگهبچهمابخوادازدواجکنهکوکارش؟کوخونهاش؟خبچهکاربایدبکنهاینبچهبدبخت.سیسالششده؟بسکنمرداینچیزا

دیگهعادیشده.

-عادیشده؟آرهتوراستمیگیعادیشده.بیشرفی.بیناموسی.هرزگی.دیگهعادیشده.

-بروتوهمهمهاشعینقدیمیهافکرمیکنی.

)5(

صدایهلهلهعروسیکهچندخانهپایینتربود،فضایاتاقراپرکردهبود.حسامهماهنگباآهنگمیرقصید.امیدگفت:فکرکنممخت

تاببرداشتهنه؟

مخمتاببرداشته؟چرااینطوریفکرمیکنی؟

خلشدیدیگه.چندتاخونهاونورتردوستدخترتدارهازدواجمیکنهودیگهخبریازعشقوحالهایقدیمینیست.

حسامقهقهایزدوهمانطورکهمیرقصیدگفت:نهاسکولجان.اینجورینیستکهفکرمیکنی.امشبشبیکهمنروبهعشقوحال

اساسیمیرسونه.تازهعشقوحالمنودوستدخترمبعدازامشبکهیهاتفاقهاییمیافتهجورمیشه.

امیدگفت:یعنیولکنشنیستی؟یعنیواقعاًاُنقدرپستی؟

حسامدیگرنرقصید.خیرهشدبهامیدوگفت:پست؟پستدیگهیعنیچی؟

اوندیگهشوهرداره.خودتروبهخریتنزن.

دارهکهداره.داشتهباشهمالخودشنوشجونش.منباشوهرشکاریندارم.

ابروباالانداختوگفت:منباخودشکاردارم.باخودخودش.خودشاینطوریمیخوادبیپدر.

وقهقهسردارد.

اگهخودشهممیخوادتونخواه.

ببیناالغاگهمنهمنخواممیرهبایکیدیگه.نمیدونمچشه.اصاًلنمیدونماینمردمچشونشده.یهدورهوزمونهایشدهکهبهیکی

راضینمیشن.نهمردهانهزنها.پسچرامنجاخالیکنم.منکهحاالحاالهابااینحالواوضاعبیریختمنمیتونمزنبگیرم.بچههای

دانشگاههمکهبااونفیسوافادههابهریختوقیافهاَنمنپانمیدن.پولزنخیابونیهمکهندارم.دیدیکهواسهیهترمدانشگاهچه

جوریجونمیکنمتاجفتوجورشکنم.پسحاالکهخودشمیخوادچرانه؟

خیلیپستی.

بروبابااینچیزادیگهعادیشده.بعِداینیکیدوترممیرمپیکارم.نهدیگهاونهستونهمن.اّماتاوقتیکههستم،هستم.
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امروزاومدیضدحالبزنیها.درسته؟

نهجونتو.اینزنهاعصابنذاشتهبرام.وقتیاُنقدرزرمیزنهدیگهحسندارمبرمطرفش.

خبنرو.

تاِکی؟

تاهروقتکهآدمشد.

خودمچی؟

خودتچییعنیچی؟بزنجادهخاکی.مردهاهمیشهیهرفعکتیدارن.ورقبازیبلدنیستی؟

بلدم.امارفعکتیاینجاواسهمنچیه؟

یهزندیگه.

زرشک.منتوخرجاینیکیموندم.اونوقتتومیگیبهزندیگه.

االغ.نهاینکهیهزندیگهبگیری.یهزندیگه.یهدونهازاونخوشگلمشگالش.

حرفشمنزن.

حرفشمنزن.حرفشمنزن.فکرکردیاینجماعتهمهبازناشونمیسازنکهدارنزندگیمیکنن.نهدلشوننمیادآشیونهروخرابکنن.

چونحالساختنیهآشیونهدیگهروندارن.پسآشیونهسرجاش.یهآشیانهموقتهمبهجا.اینمیشهزندگی.اگهاینکاروکردیتازه

میرسیبهیهزندگیکاماًلعادی.غرغرهایزنهسرجاشبهدرک.همهرومیبرییهجایدیگهخالیمیکنی.

)7(

مامانمبادوستپسرشقراردارهبابامهمبادوستدخترش.فرداخودمتنهایتنهام.میایباهمباشیم؟
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زیر پل سید خندان
امیر خوش سرور

همهجاسیاهاست.صدایقرآنمیآید.صدایگریههایزنانهوبویحلوایتازه؛حلواییکهباگالبفراوانوزعفراناعالءدرستشده

است.

»بومیآد...دارمخفهمیشم...اینچهبویییه؟ازکجامیآد؟«

وقتیاونشباینراگفتمپدریکهودیوانهشد،ازرویکاناپهبلندشد،خلطسینهاشراباالکشیدوبادادوفریادگفت:»آخهچهبویی

میآدپدرسگ؟«منسرمراانداختمپایین.

پدرروکردبهداییعباسوگفت:»آقااینجابومیده؟«داییدوروبرشرانگاهکردوگفت:»نه...نهواهلل.«

پدردستهایشرابههمکوبیدوباتحکمگفت:»ُخباینروبهایناالغبگو.«

داییعباسکههمانلحظهاستکانکمرباریکچایرابهلبپاییناشچسباندهبود،یکهورتبلندکشیدوبامهربانیگفت:»مگهچه

بوییمیآددایی؟«

گفتم:»بویبنزینمیآدداییجون.«

داییعباسروبهمادرکردوگفت:»عالیه،معرکهاست.چاییخونهیشمایهچیزدیگهاست.«

پدرگفت:»ُخب...جوابداییاتروبده.«

گفتم:»گفتمدیگه.بویبنزینمیآد.«

پدرنشستوگفت:»خدایامنرومرگبدهازدستاینبچهراحتبشم.«

خواهرمگفت:»اِ...وا!خدانکنهپدرجون.اینچهحرفیه؟«وباغضبنگاهامکرد.

مادربهامگفت:»مادرجونمیوهاتروبخور.«چقدرازاینکهمادروسطهمهیدعواهاحرفهایبیربطمیزدبدممیآمد.داییعباسهم

همینطوربود.مادرِمنِمنکردوگفت:»ع...ی...بنداره.«

پدرسگرمههایشرابیشترازقبلدرهمکشید،جلوآمدورویلبهیکاناپهنشستوگفت:»برایشماهیچیعیبندارهعالیهخانم.آبروی

مندارهتواینمحلهبهُگهکشیدهمیشه.«پدرصدایشرابلندکردوادامهداد:»اینازبچهتربیتکردنتوئه.اونازمدرسهرفتناشبود,

کهخونبهجیگرمونکرد.اونازدانشگاهرفتناش؛کهزمینوزمانروعاصیکرد.اونمازکارکردناش؛کهپدرهمهرودرآورد.اینهماز

االن.آخهیکینیستبهاین...«

داییکهدیدوضعخرابشده،پریدوسطحرفپدروگفت:»حاجآقاخونخودتونروکثیفنکنید.«

مادرگوشهیلباشراگزیدوچیندامناشرامرتبکرد.

داییخندیدوگفت:»داییجونگفتیبویبنزینمیاد؟!اینکهخوبهدایی.بنزینلیتریهزارتومنه...همینجوریپیشبریمتواین

مملکتقیمتبنزینازبهترینعطرهایدنیاهمگرونترمیشه!«وقهقههزد.

پدرگفت:»الالهاالاهلل«

مادرگفت:»چهحرفامیزنیداداش.«

خواهرمخندیدوگفت:»اِ...وا!چهجالب.فکرکنبهجایعطرآدمبهخودشبنزینبزنه.«

روزیکهمیخواستیمبریمدکترهمبنزیننزدهبودیم.مطبدکترتوخیابانظفربود.ورودیپاسدارانرادورزدیموافتادیمتوخیابان

شریعتی.نزدیکحسینیهیارشادقیامتبود.همترافیکبودوهمفکرمیکنمجلسهای،سخنرانییاچیزدیگهای...حسینیهراکهرد

کردیمماشینپِتپِتیکردوصدمترباالترهمخاموششد.پدرزمینوزمانرانفرینمیکردومیگفت:»خدایامنرومرگبدهازدست

اینبچهراحتبشم.«

مادرگوشهیلباشراگزید،گرهیروسریآجریرنگاشرامحکمکردوچادرشراجلوترکشید.

باخودمفکرکردمنیچهحرفمفتمیزدکه»خدامردهاست«.خداازدستاینآدمهایگشادکههمهاشغرمیزنندوهیچکارینمیکنند
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خستهشدهوتویگوشهایاشپنبهکرده.برایهمینهمصدای

هیچکسبهگوشاشنمیرسد.خدابااینکارخودشراخالص

کردهآخهاگراینکاررانمیکردتااالنبایدهزاربارپدرراقبض

روحمیکرد...وبعدبهایننتیجهرسیدمکهکلفلسفهیغرب

پسازنیچهبهخطارفته.اگرخدازندهبودوفقطتوگوشهایش

پنبهکردهبودواگرهمدلیلاینکار،رهاییخداازدستآدمهای

غرغروبودکلپروسهیتاریختغییرمیکرد!...خندهامگرفت.

پدرگفت:»بایدهمبخندی...تونخندیکیبخنده؟بخندآقا...

بخند،بهریشهمهیمابخند...تولهسگ.«

مادرشروعکردبهغرغرکردنوصلواتفرستادن.پدرگفت:»ال

بایدچه ببینم بذار بگیرزن بهدهن زبون دقیقه یه اهلل. اال اله

خاکیتوسرمکنم.«

مادرگفت:»ساعت5وقتداریم.االنیکربعبهپنجئه.االننوبتمونردمیشه.«

پدرسیگارشراآتشزد،دودراباولعبلعیدوگفت:»ُخببهجهنم...یهماشینبگیریدبرید.«

مادرگفت:»پستوچی؟«

پدرگفت:»گوربابایمن.شمابریدمنخبرمرگاممیآم.«

مادردربستگرفت...بهمطبرسیدیم...همهجاسفیدبود؛دیوارها،سقف،سرامیکوحتیمبلمان.تنهاچیزسیاهمطب،منشیبود.سر

تاپاسیاهپوشیدهبود.فوقالعادهبود؛قدبلند،بینیکوچک،موهایپرکالغی،لبهایبرجستهو...ساپورتپوشیدهبودبایکمانتویکوتاه.

شالاشهمرویسرشُسرُسرهبازیمیکرد.زیرچشمینگاهاشمیکردموبهاینفکرمیکردمکهاگرمانتوراباالبزنمچهچیزیانتظارمرا

میکشد.خندهامگرفت.خانممنشیسرشراباالآورد،بهاملبخندزدوگفت:»شمااینجاپروندهدارید؟«

مادربادستپاچگیگفت:»نهدخترم.ما...مااولینبارهاومدیم.«چرابهکاریکهبهاشمربوطنیستدخالتمیکنه.چقدرازاینرفتارمادر

بدممیآد.

خانممنشیدوبارهبهرویامخندیدوگفت:»لطفاًاینبرگهروپُرکنید.«بلندشدموبهطرفمیزرفتموشروعکردمبهنوشتن.نوکخودکار

نازکبودوبهخوشخطیامکمکمیکرد.

نام:سهرابنامخانوادگی:اسماعیلینامپدر:منوچهرتاریختولد:1364شمارهشناسنامه:45874

...

خانممنشیگفت:»چهخطقشنگیدارید.«ولبخندزد.

گفتم:»ممنونمخانم.«ولبخندزدم.

کاغذرابهدستاشدادم.بلندشدوبهطرففایلچهارطبقهیپشتسرشرفت.چهپاهایخوشتراشیداشت؛کشیدهوتوپُر.زیبابود.به

یادروزهایدانشگاهافتادموزمانیکهعاشقمریمبودم.زیبابود.همیشهدوستداشتمببوسماش،درآغوشاشبگیرموموهایپرکالغیاش

رانوازشکنمامااوهمیشهجواباشمنفیبود.میگفت:»مننمیخوامتودانشگاهباکسیدوستیکنم.«

صدایزنگتلفنخانممنشیراسرجایاشبرگرداندومنراازمریمجداکرد.»بفرمایید...بله...برایروزسهشنبهوقتنداریم...نه...تنها

وقتمونشنبهیهفتهیآیندهاست...بله...تشریفبیارید...بله...بینمریضهامیفرستمتون...خواهشمیکنم...خداحافظ.«

مادرگفت:»دخترمسرویسبهداشتیکجاست؟«

منشیگفت:»دمدرحاجخانم.سمتراست.«مادریاعلیگفتوازجایاشبلندشد.چادرشرابهدورشپیچیدوسالنهسالنهبهطرف

درورودیرفت.
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موبایلمادرزنگخورد.موبایلراازکیفاشبیرونآوردم.خواهرمبود.حوصلهاشرانداشتم.جوابندادم...قطعاشکردم.مادربرگشت.

گفتم:»سمیهزنگزد.«

گفت:»ُخب.«

گفتم:»جوابندادم.قطعکردم.«

گفت:»چرامادر؟«

سرمرابرگرداندموبهدیوارهایسفیدخیرهشدم.گوشیاشرادرآوردوچندلحظهبادگمههایشوررفت.گفت:»مادرجونچشمهام

... ...»سالممادرجون بهدستاشدادم را راگرفتموگوشی بهطرفامگرفت.شماره را بگیر.«وگوشی نمیبینه.شمارهخواهرترو

دستشوییبودم...نه...دستسهرابخوردقطعشد...نهمادرجون...خدانکنه،اینچهحرفیه؟...کسینیست...باشهدخترُگلام...

باشهعزیزم...قربونتبرم...خداحافظ.«

درمطببازشدوسهنفرواردشدند،یکمردمیانسال،یکزنمیانسالویکدخترجوان.مردبهطرفمیزمنشیرفت...دراتاقدکتر

بازشدویکزنجوانباصورتسرخوچشمهایپُفکردهبیرونآمد.

منشیگفت:»آقایاسماعیلیبفرمایید.«بلندشدم.مادرهمبلندشد.

منشیگفت:»حاجخانماجازهبدیدخودشونبِرند.«

مادرگفت:»آخه...«

منشیگفت:»اگرالزمباشهآقایدکترخودشونمیگن.«

رفتمداخل.بومیآمد.دکترعلیرضالواسانیپشتیکمیزبزرگنشستهبود.سرشراباالآوردوبهاملبخندزد.دستاشراازپشتمیز

درازکرد.منکاغذپُرشدهرابهاشدادم.عینکاشراجابهجاکردوگفت:»ُخب...آقایاسماعیلی...«

عینکامافتادهبودروزمین.همانروزکهبومیآمدومنسرمگیجرفتوتیکهدادمبهدیوار.وقتیخواستمدستامرارویپیشانیامبکشم

عینکامراانداختم.دیگهچیزییادمنیست.توبیمارستانوقتیچشمبازکردممادرگریهمیکرد.پدرطولاتاقرامیرفتومیآمدوسمیه

باالیسرمادرآدامسمیجوید.رفتهبودمدروازهدولتکفشبخرم.دوبارباالوپایینکردهبودمو...چیزیپیدانکردهبودم.تویپیادهرو

یکموتوریازکنارمردشدوبوقزد.یکهوبوآمد.بویآشرشته،کشکتازه،سیرداغ،پیازداغ،نعناعداغ.

»وایخداچقدرهواگرمشده.داغکردم.ازآسمونآتیشمیباره.«سرچهارراهرفتمتوآبمیوهفروشیویکآبطالبیگرفتم.جگرآدم

حالمیآد.قراربودبرممهمونی؛goodbye partyیکیازبچههایدانشگاه.برایهمینهمبایدکفشمیخریدم.تودوسهتامغازهرفتم.

کفشهاخوببودندامابومیدادند.بویچرمنبودحتیبویفومهمنبود.بویگوسفندزندهیا...

دکترگفت:»چهبوییمیآدآقایاسماعیلی؟«

گفتم:»بویبنزینآقایدکتر.«

گفت:»همیشهاینبورومیشنوی؟«

گفتم:»نهآقایدکتر.فقطبعضیوقتها...«

گفت:»چهوقتهایی؟«

»ُخبدارممیگمدیگه.ایناصاًلاجازهنمیدهمنحرفبزنم.همهاشمیپرهوسطحرفام.«

پدرگفت:»آخهکیمیپرهوسطحرفات؟تومیگیبومیآد.مناممیگمچهبوییمیآدپدرسگ؟«

گفتم:»آقایدکترُهلدارم.نمیدونمیکجور...دلامشورمیزنه...«

دکترگفت:»ُخب.«

گفتم:»فکرمیکنمیکیمیخوادبمیره.«

گفت:»کی؟«
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گفتم:»نمیدونم.«

پدرگفت:»بهجایاینمسخرهبازیهابهخودتبیا.آدمشو...آخهتوتاکیمیخوایبهاینکارهاادامهبدی؟«

مادرگفت:»قربونتبرمپسرم.اینهندونهروبخور،خنکمیشی.«

یخکردم.وقتیجوابمنفیدادیخکردم.اصالًفکرشراهمنمیکردمکهجوابمنفیبشنوم.رفتمتوسلفوبهفریبرزگفتم:»یهسیگار

میدی؟«نگاهامکردوگفت:»نگرانتمسهراب.«

»بهتخمامکهنگرانی...گوربابات.«

قرمساقمثلریگدروغمیگفت. ... و زندگیاشداشت تو ازعشقهاییکه بستن. بهخالی فریبرزشروعکرد راروشنکردم. سیگار

حوصلهاشرونداشتم.بلندشدمورفتمبیرون.

دهنامتلخشدهبود.میترسیدم.اونروزبایدکاررایکَسرهمیکردم؛یارومیرومیازنگیزنگ.سهماهیمیشدکهعاشقاششدهبودم.

همیشهازدورنگاهاشمیکردمو...رفتمَدمآبخوریومثلاسبآبخوردم.دستوصورتامراشستموچپیدمتوتوالتویکدل

سیرشاشیدم.

پدرگفت:»مغراینبچهشستوشوشدهآقا.اززمانیکهخداوپیغمبرروگذاشتکنارمعلومبودکهبهاینجامیرسه.توخانوادهیماکجا

اینحرفهابود.همهایمانداشتند.نمازوروزهکسیقطعنمیشد.نمیدونمچهخبطوخطاییبهدرگاهخدامرتکبشدمکهاینبچه

نصیبامشده؟«

مادرگفت:»خداعالمه...«

رفتمپیشمریم.گفتم:»سالم...من...من...خیلیوقتهشماروتودانشگاهمیبینم.واقعیتاش...چهجوریبگم؟...واهلل...«

مریمخندیدوگفت:»راحتباشین.حرفتونروبزنین.«

دلامُقرصشد.خندهیمریمبهامدلگرمیداد.بومیآمد.یکبویخوب.یکعطرشیرینوگرم.فکرکنم212بود.نفسامراچندثانیهدر

سینهنگهداشتمویکهوولاشدادم.گفتم:»من...من...اِ...اِ...ازشماخوشاماومده.میخواستاماگرممکنهباهمبیشترآشنابشیم...«

بازهمخندید.منهمخندیدم.ازاینکهکنارمریمراهمیرفتمیکحِسخاصیداشتم.گفت:»ممنونامازپیشنهادتونامامننمیخوام

تودانشگاهباکسیدوستیکنم.«

دستپاچهشدم.گفتم:»یعنیجوابتونمنفیه؟«

باخونسردیگفت:»ببخشیدآقایاسماعیلی.«

گفتم:»شماببخشیدکهمزاحمتونشدم.«

خیلیمعقولرفتارکردم.بیشترازاونچیزیکهدرموردخودمفکرمیکردمرفتارممنطقیبود.عجیببود...بومیآمد؛بویبنزین.ازآن

بویخوب؛عطرگرموشیرینچیزیباقینماندهبود.سرمراچپوراستکردم.مریمگفت:»حالتونخوبهآقایاسماعیلی؟«

گفتم:»بله...بلهخانماسعدی.«

گفت:»اگرموافقیدبریمتودانشگاه؟«

گفتم:»بله...بلهحتماً.«

َدمدردانشگاهمریمبهامگفت:»ببخشیدآقایاسماعیلی.امیدوارممنرودرککنید.«

گفتم:»بله...بلهخانماسعدی...ببخشیدمزاحمتونشدم.«

گفت:»خواهشمیکنم.بااجازهتونآقایاسماعیلی.«ورفت.

منخداحافظینکردم.داشتمخفهمیشدم...

»دارمخفهمیشم.وایخدایمنچقدرهواگرمشده.داغکردم.ازآسمونآتیشمیباره.آقایدکترمیشهیهلیوانآببهمنبدید؟«

دکترتلفنقرمزرنگرویمیزشرابرمیدارد.»خانماسدی،لطفاًیهلیوانآببیارید.«رنگقرمزتلفندراتاقتماماًسفیدحالامرابد

میکند.بویادرارمیآید.نفسامتنگمیشود.کبودمیشومو...
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»حالتونخوبهآقایاسماعیلی؟«

»چیشده؟«

»هیچی.نگراننباشید.فشارتونافتاد.«

مادربالیوانپالستیکِیآبطالبیواردشد.دردستراستاشتسبیحشاهمقصودبود.میچرخاندوذکرمیگفت.

»حالشونخوبهحاجخانم.نگراننباشید.«

مادرگفت:»الهیدورتبگردمپسرم.مادرتبمیرهبرات.خوبیمادر؟«چشمهایامرابهعالمتتائیدرویهممیگذارم.منشیمشکیپوش

همچنانکنارتختایستادهبودوبالبخندنگاهاممیکرد.

مادرگفت:»مرسیدخترم.خیلیزحمتکشیدید.«

منشیگفت:»خواهشمیکنمحاجخانم.وظیفهامبود.اگرکاریداشتیدصدامکنید.«ورفت.

ازلفظحاجخانممتنفرم.مادرکهمکهنرفتهپسچراهرکیبهاشمیرسهمیگهحاجخانم؟مادرصلواتفرستاد،بهامفوتکردوگفت:

»بخورعزیزم.بخورجونبگیریمادر.«

جگرمحالآمد.پدرواردشد.سرفهامگرفت.گفت:»چیشدهباز؟«

مادرگفت:»هیچیحاجآقا.حالسهرابجونیککمبهمخورد.الحمداهللاالنحالاشبهتره...بخورسهرابجونبراتخوبه...«

گفتم:»مادرچرامیگنسیبمیوهبهشتیه؟سیبکهیبوستمیآره.طالبیبهتره،خوشمزهتره،عطشروهممیخوابونه.«

پدرگفت:»استغفراهللوربیواتوبالیه«

مادرآهکشیدوگفت:»الحولوالقوةاالباهلل.«

دکترکهتازهوارداتاقشدهبودبالبخندگفت:»انارهممیوهبهشتیهآقایاسماعیلی.مگهنه؟«

گفتم:»انارهمیبوستمیآرهآقایدکتر.«

دکترگفت:»حالاتبهترهآقاسهراب؟«

گفتم:»بلهآقایدکتر«

گفت:»شمایبوستهمدارید؟«

گفتم:»بله...همیشه.«

گفت:»خوبه.«

پدرگفت:»اهللاکبر«وازاتاقبیرونرفت.دکترباچشمهایاشپدررابدرقهکرد.منشیمشکیپوشواردشد.چهپاهایخوشتراشیداشت؛

کشیدهوتوپُر.باخودمگفتم:»کیمیخوادبااینعجوبهبخوابه؟!خوشبهحالاش...«

دکترگفت:»چیزیگفتید؟«

گفتم:»نه...نه...باخودمبودم.«

خودمشنیدم.فکرمیکردندکهمنخوابامامابیداربودم.خودمصداهاشونراشنیدم.خواهرمیگفت:»اینبیچارهباخودشدرگیره.«

مادرگفت:»اینچهحرفیهسمیهجون،برادرتهدخترم.بچهاممریضه.توکلبهخداخوبمیشه.«

سمیهگفت:»دیوونهاستمامان.چرانمیخوایباورکنی؟«

پدرگفت:»اینبچهازدسترفتخانم.«ومادرگریهکرد.صدایگریههایمادرراشنیدم.بغضکردم.سرمرابردمزیربالشتاصداهارا

نشنوم.مادرگفت:»آرومتر.شایدبیدارباشه.ناراحتمیشهبچهام.«وبوآمد؛بویتخممرغگندیده.دارمخفهمیشم.

دکترگفت:»آقایاسماعیلیبرایتوندارونوشتم.اینهارومصرفمیکنیدویهماهدیگهتشریفمیآریدتانتیجهروبررسیکنیم.نگران

همنباشید.چیزیمهمینیست.ازخانممنشیبراییهماهدیگهوقتبگیرید.بهسالمت...«ونسخهرابهدستامداد.

براییکماهدیگروقتگرفتم؛سهشنبه1390/03/23.دکترفقطروزهایفردویزیتمیکرد.منشیمشکیپوشگفت:»بهسالمتآقای

اسماعیلی...یهماهدیگهمیبینمتون.«
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داروهایراپدرفردایهمانروزیکهدکتررفتیم،گرفت.وقتیواردخانهشدباصدایبلندگفت:»خداروشکر.بیمارروانیتوخانواده

نداشتیمکهالحمداهللاالنداریم.«

مادرگفت:»خدامرگامبده.آخهاینچهحرفیهحاجآقا؟«

پدرگفت:»نعوذباهللمگهدروغمیگم؟«

پدردراتاقامرابازکرد،بستهدارورابهطرفامپرتابکردوگفت:»بفرماییدآقایروشنفکر.تحویلبگیر.دیوونهشدی.«مادرهردودستاش

رادرمقابلصورتاشگرفتوگفت:»پناهبرخدا.ربناآتنافیالدیناحسنةوفیاآلخرةحسنةوقناعذاِبالنار«

پدرآبدهاناشراقورتداد،چشماناشرادوراتاقچرخاند،بررویکتاب»مسخ" مکثکردوباغضبگفت:»بهجایاینچرتوپرت

هادورکعتنمازبزنبهاونکمرالمصبات.«ودررامحکمبست.

داروهاراازرویزمینبرداشتموبهاسامیشاندقتکردم:آمیترپتیلین10،کلردیازپوکساید10،پروپرانولول10،دیازپام10.

همانشبدرویکیپدیامواردمصرفداروهارادیدم.

ویکیپدیادرمورد»آمیترپتیلین10«نوشتهبود:

کاربرداصلیایندارودرمانافسردگیاست.ولیایندارودردرمانبیماریدردهاینوژنیک،شبادراریوپروفیالکسیمیگرننیزبه

کارمیرود.ایندارودرابتدایمصرفممکناستافکارخودکشیراتقویتنمایدکهایناتفاقدرسنینزیر24سالشایعتراست.برای

جلوگیریازاینموضوعتوصیهمیشوددرچندهفتهیابتدایمصرفایندارومجدداًبهمالقاتپزشکبروید...

ویکیپدیادرمورد»کلردیازپوکساید10«نوشتهبود:

کلردیازپوکسایدیکیازبنزودیازپینهایپرمصرفاستکهدردرماناضطرابوبیخوابیمؤثراست.اینداروهمچنیندردرمانقطعمصرف

الکلواضطرابقبلازجراحیمصرفمیشود.کلردیازپوکسایدبهصورتترکیبباداروهایدیگرنیزکاربردداردمانندکلدینیومسیکه

ترکیبکلردیازپوکسایدوکلدینیوماست...

ویکیپدیادرمورد»پراپرانولول10«نوشتهبود:

پروپرانولولیاایندرالبانامتجاریپرانولداروییازدستهیبتابالکرهایغیرانتخابیاستکهعمدتاًبرایدرمانفشارخونوتپشقلب

مورداستفادهقرارمیگیرند.پروپرانولبرایبیماریهایگوناگوندیگریچونتسکیندردقلبی،پیشگیریازسردردهایمیگرنی،درمان

بینظمیضربانقلبوگلوکرمتجویزمیشود...

پروپرانولدرتعدایازاختالالتروحیمانندفوبیایاجتماعی،اختاللاضطرابمنتشرواختاللهراسوبهویژهاختاللاسترسپسازسانحه
نیزکاربردداردکهالبتههیجیکازآنهاموردقبولافدیاینیستند.

ویکیپدیادرمورد»دیازپام10«نوشتهبود:
اثرقرارمیگیردومتابولیتهایکبدیآننیزفعال دیازپامداروییمسکنوخوابآوراستکهدرردهدرمانیبنزودیازپینهایطوالنی
هستند.دیازپامبرایتسکیناضطراب،اختالالتخوابواختالالتهراستجویزمیشود.اینداروهمچنینبهعنوانضدتشنجوشلکنندهی

ماهیچهیاسکلتی،درمانانقباضعضالنیوتشنج)تبوتشنجدرکودکانیاحملهصرع(نیزاستفادهمیشود...
اینروزهاهمهاشخوابمیبینم.خواب،رویا،کابوس...هرچیکهاسمِشه.میدونیچیه؟ازدوتاچیزمیترسم؛یکیازخوابیدنیکیاماز
بیدارشدن.اینتخمسگزندگیهمکهولکنمانیست.یکیازبچههااساماسدادهبود:»خدایاتوکهبا50تومنصدقه70نوعبالرو
دفعمیکنیچندمیگیریکاًلبکشیازمابیرون؟!«جالبه،نه؟واقعیتاش...توکهغریبهنیستیدیگهکمآوردم.نمیکشمبابا...دهنام

دارهگاییدهمیشه.خستهشدم...بهخداخستهشدم.
دیشبخوابدیدمتویکبیابون...نه...بیابوننبود.یکجاییمثلجلگهیایکچیزیمثلایندارمراهمیرم.داشتممیرفتمبهسمت

یکبنایتاریخی.نمیدونمچیبود.چندتاسنگبودکهرویهمقرارداشتولیاینحسراداشتمکهاینبنابایدیکبنایتاریخیباشه

...داشتممیرسیدمبهاشامایکهوخوردمزمین.نمیدونمچرابهعقبنگاهکردم...وقتیبهپشتسرمنگاهکردمدیدمچندتاماردارندبه

طرفامحملهمیکنند.وحشتکردهبودم.بدنامقفلشدهبود.یخکردهبودم.مارهابهامنزدیکترمیشدندامامن...مننمیتونستمبلند

بشم...میدونی؟نمیتونستمرویپاهایامحرکتکنم...ازخوابکهپریدم.تمامبدنامخیسبود.سرمداشتمیترکید.
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خوابمرگهممیبینم.خوابمیبینمکهُمردمیایکیکهدوستاشدارمُمرده.توخوابنمیدونماونکیهولیوقتیازخواببیدارمیشم

یکحسیبهاممیگهاونکسیکهمرده...مادرمبوده...

بعضیروزهاهممیرفتمقبرستون.فرقینمیکردکجا؛بهشتزهرا،ابنبابویه،ظهیرالدوله،باغطوطی،امامزادهعبداهلل،امامزادهصالحو...

یکبارهمبابچههایپلیتکنیکرفتهبودمگلزار...؛گرمبود.بومیآمد.بویخونتازه،بویسدر،بویکافور.داشتمخفهمیشدم.نفسام

باالنمیآمد.کبودشدموافتادمزمین.بیهوششدهبودم...وقتیبههوشآمدمصورتامخیسبود.لبامخاکیشدهبود.دهناممزهی

اشکوخاکمیداد.بویگلسرخمیآمد؛بوییکهخیلیوقتبودفراموشاشکردهبودم.بچههاگفتندوقتیافتادمسرمخوردبهیک

سنگبزرگخاکستریبینامونشونکهرویخاکگذاشتهبودند.

میدونیتویسرمنیکاتفاقاتیدارهمیافته.یکجوراسترسدارم.استرسنه...اضطراب.نمیدونم.

اینهارابهدکترگفتم.گفتمکهچهخوابهاییمیبینم.همهرابهاشگفتم.حتیبهاشگفتماونروز،همانروزیکهبرایاولینباررفته

بودمپیشاش،شبکهخوابیدمتویخواببامنشیمشکیپوشسکسکردم.چهحالیدادهبود.دیوونهشدهبودم.تادوسهروزتوخیالام

بااونسکسمیکردموجلقمیزدم؛روزیدوسهمرتبه.بعدشهمعذابوجدانمیگرفتمومثلسگپشیمونمیشدم.نهاینکه...مثالً

گناهکردهباشم...نه.منبادینومذهبواینجورچیزهاکاریندارم...نه.امانمیدونمچرااینحسمیاومدسراغام.

داروهاراهممیخوردم.خوببود...یعنیبدنبود.بدنامآرومشدهبود.ساکتترشدهبودم.همیشهخواباممیاومد.بدنامکرختشدهبود.

تمرکزنداشتم.هیچینمیتونستمبخونم.همهچیزروفراموشمیکردم...اَه...ریدمتواینزندگی.بعدازقضیهیمریمرفتهبودمتوخودم.

بیشتروقتهایاموسیقیگوشمیکردمیاکتابمیخوندم.کمکمفهمیدمکهچهچیزهاییارزشگوشکردنیاخوندنداره.میدونیکه

یکچیزهاییهممینویسم.مقاله...داستان...شعر...میخواییکیازشعرهایامروبراتبخونم...آره؟!اسماشتولده...گوشکن.

هرسالهمینطوراست؛دریکروزمعینهمهشاد،غنچهلبخندبرلب،یکبغلهدیهرنگارنگ.

عزیزمتولدتمبارک)!(

سکوت.....

ارادهییکمرد

زهرخندهیآنمردکهدریکروزمعینبهدنیاآمد،»جشن«آنهارارونقبخشید.

دستبزنید)!(

عزیزمشمعهاروفوتکن)!(

وایچهکیکقشنگی)!(

عزیزمکادوهاتروبازکن)!(

....

سکوت.....

ارادهییکمرد

وایچهکیکتازهای)!(

آره.خیلیخوشمزهست)!(

عزیزمتونمیخوری؟)!(

.....

بچههابیاییدعکسبگیریم)!(

اختتامیه»جشن«:

چاینمیخورید؟)!(

.....
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عزیزمکادوهاروجمعکن)!(

باشه.

.....

یادشبهخّیر...باالیشعرنوشتهبودم:

»برایدلتنگیهایجاودانهام؛برایبغضیکههیچگاهفرونمیریزدوسربازایستادنهمندارد.«

میدونی؟تسلیمشدهبودم.نمیدونم...بهسرنوشت...قضاوقدریا...نمیدونم.

ماهبعددوبارهرفتمپیشدکتر.گفتآرومشدم.راستمیگفت.منهمیشهآرومبودم؛آروِمآروم.امارامنه.منرامنشدنیام.یادگرفته

بودمکهاونچیزهاییکهتوذهنامدارمراجلویکسیمطرحنکنم.اصاًلباکسیحرفنمیزدم.نمیتونستمچیزیبخونمامافیلممیدیدم.

حوصلهبیرونرفتنهمنداشتم.خواباممیاومد.فقطیکباربابچههارفتمتئاتر.همین.

بهدکترگفتم:»آقایدکترفکرمیکنمالکیزندهام.اصاًلچرابایدآدمیمثلمنزندهباشه؟بهچهدردیمیخورممن؟هیچی...بهخدا

بهترهبمیرموراحتبشم.«

دکترگفت:»ُخب«

گفتم:»تواینمدتخیلیبهخودکشیفکرکردمآقایدکتر.یکحسیبهاممیگفتدیگهبسه.دیگهنبایداینبارروبهدوشکشید.خودم
همخستهشدهبودم.باهیچکسمثلآدمارتباطنداشتم.تنهاییپدرمرودرآورده.«

مادرگفت:»مادرجونخداروقسممیدمبهروحبرادرشهیدتکهحالاتروخوبکنه.«
دکترداروهایجدیدیبرایامنوشت.باپدرماصالًحرفنمیزدم.باسمیههمدرحداینکهغذاحاضرهوصدایتلویزیونروبیارپایینو
...حرفمیزدم.مادربدبختامهممیرفتاینمجلسروضهیااونسفرهیحضرتابوالفضلوحضرترقیهو...نذرونیازمیکرد...اون

زنیکهجنده؛همونکهتوجلسههاروضهمیخوندهمازماست،کرهمیگرفتومادررومیچاپید.
دوبارههمهچیزعادیشدهبود.همهبهزندگیشونمشغولبودند،منهمکهمریضبودم...فکرممیپرید،یکمدتیکهکاماًلبیخواب
شدهبودم.شبهاشدهبودندکابوسزندگیمن.همهخواببودندومنبیدار.ُخبچیکارمیکردم؟آهنگگوشمیکردم،یکیمیگفت

کماشکن.میرفتمدستشویی،یکیمیگفتچهمرگتهاینقدرمیریتوالت.فیلمدیدنکهمسخرهبودتواینموقعیتو...
همهیاینچیزهاباعثمیشدکههرچندوقتبااینواونارهبدموتیشهبگیرم.اعصابامداغونشدهبود.حالامهمچندانخوبنبود.
چندباردیگههمرفتمپیشدکتر.بازروزازنووروزیازنو؛داروپشتدارو.اشتهاهمنداشتم.بهتنهاچیزیکهفکرمیکردمسکسبود.

فیلمهایسوپرروازبچههامیگرفتموبالذتنگاهمیکردم...
همهچیزمثلهمیشهبودتااونشبلعنتی.یکهفتهازتولدسیویکسالگیامگذشتهبود؛یکتولدبیسروصدا؛بدونهیچچی.اون
شبفیلمدیدهبودم...رفتهبودمحمومتاجلقبزنم.کفحمومنشستهبودموداشتمجلقمیزدمکهیکهوپدرمدرروبازکردواومدتو
...وامصیبتا!فکرکردهبودکههیچکسحمومنیست.صدایآبهمکهنمیاومد...ُخبسرشرومثلگاوانداختپایینواومدتوحموم

...وای!

پدریکالمشنگهایبهپاکردکهنگوونپرس.زمینوآسمونروبههمدوخت.مثلدیوونههااینورواونورمیرفتوبهمنفحشمیداد.

پدریکباردیگههمازاینمسخرهبازیهادرآوردهبود؛وقتیبرایاولینبارمشروبخوردهبودمومستوپاتیلاومدهبودمخونه.اونشب

همیکدعوایدرستوحسابیکردیم.پدرگفتهبود:»منپدرشهیدم...واهللتواینمحلهماآبروداریم.«اونشبمادرگفتهبود:»پسرم،

سهرابجون...حرومه...بهخداحرومه...حرومخداروکهنمیشهحاللکرد.«مادردفعهیقبلهمکهفهمیدهبودسیگارمیکشمگفته

بود:»مادرجونبرایسالمتیاتضررداره...آخهاینآشغالچیداره؟«سمیههمگفتهبود:»معتادمیشیبدبخِتبیچاره.«

مادرایندفعههممثلمرغپرکندهدورپدرمیچرخیدوازشسوالمیکردکه»چیشده؟چرااینجوریمیکنیحاجآقا؟مگهچیکار

کرده؟«

پدرگفت:»میخواستیچیکارکردهباشه؟تحویلبگیرخانم...تحویلبگیر...بیشرِفبیهمهچیزدارهاستمناءمیکنه.خدایامنرومرگ

بدهازدستاینبچهراحتبشم...«
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آبسردریختهشدرویسرمادر.ساکتشدورفترویمبلنشست.سرشروتودستهایاشگرفتوآرامونرمنرمکشروعکردبهگریه

کردن...شیرآبگرمرابازکردم،زانوهایامرادربغلگرفتموزارزدم...ازحمومبیروناومد.اونچنددقیقهمثلیکعمربهامگذشت.

وای...خدایمن!

پدرساکتنمیشد.بههمهچیزگیرمیداد.سمیههمحقبهجانبیکگوشهایایستادهبودوبهمادرنگاهمیکرد...

پدروقتیچشماشبهامافتادشروعکردبهدادوبیدادکردنوگفت:»توازتخمکدومپدرسوختهایهستی؟ماتویاینخونهدخترمجرد

داریمولدالزنا...حیاکنحرومزاده.«سمیهسرشرابهعالمتتأییدتکانمیداد.

مادربهیکبارهمنفجرشد.»آخهمردحسابیاینحرفهاچیهکهمیزنی؟ازتخمکدومپدرسوختهایمیتونهباشهبهغیرازتویبیشرف.

خدایاقسماتمیدمبهناموسفاطمهزهرا،ببیناینمرددارهچیبهاممیگه؟سیسالسوختموساختم...یاربالعالمینبهحقلبهای

تشنهیحسینزمینگیرشکن...دیگهبهاینجامرسیده...یادترفتهکیبودیوکیشدی؟بذاردهنامبستهبمونه.کارینکنبگمقبل

ازانقالبکیبودی...برایمنکهنمیتونیجانمازآببکشی...خدایاتوروبهاینسوءچراغ...«

دستپرقدرتپدرهواراشکافت...

صدایافتادندانههایتسبیحمادررویکفصافوسفیدسرامیک...همهجاسیاهشد.سمیهجیغکشید:»چرامیزنیبابا؟مگهچی

گفت؟«

پدرفریادزد:»خفهشو...خفهشو...همهتونخفهخونبگیرید..." مادررویمبلچمباتمهزدهبودوزارمیزد.

رفتمجلو...بهچشمهایپدرزلزدم...یکیبهامگفت:»بزنتوگوشاش...بزن...بزندیگه...پسچرامعطلی؟بزن.«صدایمریمبود.

پشتسرهممیگفت:»بزنتوگوشاش...بزنتوگوشاش...«دهناممزهیاشکوخاکگرفتهبود.بویگلسرخمیآمد...ومنیک

کشیدهیمحکمخوابوندمبیخگوشاش.صدایتکیدهیمادردرگوشامزنگزد:»خ...د...ا«وباپدرگالویزشدم.

ازاونشبدیگهچیزییادمنمیآد.بعداًفهمیدمکهپدرراباچاقوزدموازخونهدررفتم...

همونشبخودکشیکردم.ازپلسیدخندانخودمروانداختمپایینورفتمزیرماشین.اونشبنمردم.سهماهوهفدهروزتوکمابودمو...

امروزسومینروزمرگامبود.همهیخانوادهاومدهبودندبهشتزهراوازاونجاهمهمهرفتهبودندخونهیما.پدرازرستورانمسلمغذا

گرفتهبود.همونکهتوبازارتهرونهوخیلیهممشتریداره...

21/خرداد/1393
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بزرگراه رسالت
کامبیز آریان زاد

پنکهسقفیآرامآراممیچرخیدوباهرچرخششلنگیمیزدوجیرجیرمیکرد.چنددقیقهاییبودکهسرمراباالگرفتهبودموبیتوجهبهپچپچ

اطرافیانبهسماءاینموجودبیجاننگاهمیکردم.

گردنمدردگرفتهبود.سرمراپایینآوردم،چشمهایمرابستموگردنمرامالیدم.

پشتسرمرانگاهکردم.چندمترعقبترطلبهایینمازمیخواندودرگوشهیتصویر،پنجرهیبزرگمحرابیشکلیبودکهنورخورشیدرابهسمت

فرشهایرنگارنگهدایتمیکرد.

چشمهایمرادرذراتمعلقدرنورخورشیدودرودیوارچرخاندموبرگشتمبهجلو.زانوهایمرامالیدم،ببخشیدیگفتموپاهایمرادرازکردم.نگاههای

متعجبدوستانبهکفوانگشتانپایمنخیرهشد.لبخندیزدموآرامپاهایمراجمعکردموگفتم:«اینرنگهاازحناست.همبرایپوستخوب

استوهمشیطانرادورمیکندو...«

مشغولهمینتوضیحاتبودمکهآسیدحسینکرمیواردشد.صلواتیفرستادیموزیرپایشنیمخیزشدیم.بهطرفمنبررفتومثلهمیشهروی

پلهیدومآننشست.

گفت:«سالمعلیکم«

باکفدستعمامهراکمیعقبراند،بهچشمهایماننگاهکردولبخندزد.یکدسترارویمنبرگذاشتوبادستدیگردانههایتسبیحراجابجا

کردوبعددستیبررویمحاسنجوگندمیاشکشیدوشروعبهصحبتکرد.اگرکسیدراینحالتحاضرانرانمیدیدفکرمیکردسیدبا

تسبیحشحرفمیزند.چونموقعصحبتنگاهشمدامبهتسبیحبود.
موضوعنطقشدرموردفوایدفرستادنروحانیونبهکشورهایخارجیجهتتبلیغدینخدابود.

بعدازاینکهحسابیدراینموردحرفزد،برایماندلیلآورد،حدیثخواندوقرآنتالوتکرد،گفتغرضشازبیاناینموضوعاینبودهاستکه
بگویدچندنفرازماراانتخابکردهاندوبرایاینکارمیخواهندبفرستندبهچندکشورخارجی.

بعدبرگهیتاشدهایراازجیبشدرآوردوبازکرد.ازباالیعینکنگاهیبهماانداختوگفتاسامیطالبوکشورهایمحلماموریتشانرا
میخوانم:

»بااستعانتازخداوندمتعال
محمدحسینصالحآبادی-هندوستان-راجستان«

همهبهاونگاهکردیموصلواتفرستادیم.نفراتدوموسومراپشتسرهمخواند:»اصغرمعصومیعلیآبادی-اتیوپی-آدیسابابا
رسولپناهی-آنگوال-لوبانگو«

بهآنهانگاهکردیموصلواتفرستادیم.سیدگلویشراصافکردوبعدازمکثیگفت:»محمدعلیزارعیشورینی-تایلند-پاتایا«
همهبهمننگاهکردندولیکسیصلواتنفرستاد!ناگهانپنکهسقفیجیغممتدیکشید.همهسرراباالگرفتیم.پرههاازحرکتایستادندوازموتور
پنکهدودغلیظیبلندشد.صدایضعیفخندهایراازپشتسرشنیدم.بهعقببرگشتم.گوشهایطلبهسرخشدهبود،میلرزیدوسرازسجدهبر
نمیداشت.برگشتموروبهسیدگفتم:»آخهاونجاکه...«سیدحرفمراقطعکردوبهتسبیحشگفت:»بعداًدراینموردصحبتمیکنیم«وسریع
ازجایشبلندشدوآنجاراترککرد.تاساعتیبعدازرفتنهمهدوستانآنجاماندموفکرکردم.مشکلاینجابودکهاطالعاتزیادیازآنجانداشتم.

یکآنفکریبخاطرمرسید.طالفروشَخّیریرامیشناختمکهکشورهایزیادیرارفتهبودومیتوانستکمکمکند.مغازهاشنزدیکبود.آنقدر

نزدیککهچنددقیقهبعدشپشتمیزشیشهایمغازهرویصندلیبلندیکنارشنشستهبودم.
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وقتیجریانرابرایشتعریفمیکردممقداریجواهراتریزراتوییککفهیترازویزرگریریختهبودوباذرهبینیکهبهچشمشزدهبودآنها
رادیدمیزد.

بهکلمهیپاتایاکهرسیدملحظهاییبیحرکتماندوذرهبینازچشمشبهداخلکفهترازوافتاد.صورتشراروبهمنچرخاندوبهچهرهامخیره
شد.جایذرهبیندورچشمشبهصورتدایرهایسرخماندهبود.فقطبایکجملهجوابداد.لبخندمسخرهاییزدوگفت:»حاجآقا،همهازدست

شمافرارمیکننمیرناونجا.«
بعدلحظهاییبهزمیننگاهکردوچونچیزیبهذهنشنرسیدیاشایدنخواستبگویددوبارهذرهبینرارویچشمشگذاشتومشغولشد.

احساسکردماگربیشتردراینموردصحبتکنمممکناستدرایمانشخللیایجادشودویاحتیازکمکهاینقدیخیرخواهانهاشهمصرف
نظرکند.پسسریعازآنجارفتم.درراهمکانینظرمرابهخودجلبکرد.رویشیشهیبزرگاشاسامیکشورهایخارجیرانوشتهبودند.جلوتر
رفتمودودستمرااطرافصورتمگذاشتمتابهترببینمولیچیزیدرسرممانعمیشد.عمامهراکمیبهعقبهلدادمودوبارهصورتمرابهشیشه

نزدیککردم.
پشتیکپیشخواندرازچندخانمکهلباسهایمتحدالشکلیبهتنداشتندنشستهبودندوروبرویآنهادروسطسالنماکتبزرگیازهواپیماقرار
داشت.همینطورکهبهداخلچشممیچرخاندممتوجهشدمخانمهامنرابههمنشانمیدهند،چیزهاییمیگویندومیخندند.کمیعقبرفتم،

خودمراجمعوجورکردموداخلشدم.هنوزکاملواردنشدهبودمکهخانمیازپشتمیزشبلندشد،ایستادوپرسید:
»حاجآقاچهکمکیازدستمبرمیآید؟«

قبلازاینکهشروعبهصحبتکنمدرموردتورهایسفرهایزیارتیبهعربستان،عراق،سوریهوحتیمشهدوقمبهصورتمفصلتوضیحداد.
حرفشکهتمامشدبروشوریراطوریکهناخنهایبلندوالکزدهاشمشخصشودرویمیزگذاشت.زلزدبهمنوگفت:»حاالچهخدمتی

ازمنساختهست؟((
کمیدوروبررانگاهکردم.سرمراجلوآوردموآرامگفتم:»اطالعاتیدرموردپاتایامیخواسم.«
دخترکدستپاچهشد،لبخندتلخیزدوگفت:»ببخشیدمتوجهنشدم!میشهبلندتربفرمایید!؟«

سرمرابازهمجلوتربردموکمیبلندترگفتم:»اطالعاتیدرموردپاتایامیخوام.«
کمیمرابراندازکرد،بعدچشمهایشرابستونفسعمیقیکشید.کمیکهبهخودشمسلطشددهانبازکردتاچیزیبگویدولیآبدهانبه
گلویشپریدوبهسرفهافتاد.سرفهاشآنقدرشدیدشدکهدیگرنتوانستحرفیبزند.ناگهانبهسمتاتاقیدوید.ازخجالتتبکردهبودم.کارکنان
توروچندمشتریکهآنجابودندبهسمتمنبرگشتهومتعجبنگاهمیکردند.ماندهبودمکهبرومیابمانم.بعدازلحظاتیازهماناتاقکهدختر
رفتهبودپیرمردیباعجلهبیرونآمد.باچشمانشاطرافراگشتووقتیمرادیدمستقیمبهسمتمآمد.نزدیکشداحوالپرسیکردوبهسمت
دفترکارشهدایتمکرد.وارددفترکهشدیمبفرماییدیگفتوبهصندلیایاشارهکرد.قبلازاینکهپشتسرماندرراببنددبلندگفت:»برایما

دوتاچایبیارین.«
ورفتپشتمیزشنشست.پیرمردآرامیبود.کمیمکثکردبعدعینکشرابرداشتوآنرابایکدستگرفت.چشمهایشرابستوباانگشست
شصتواشارهیدستدیگررویمژههایشکشید.لحظهایدراینحالتبود.بعدچشمهایشرابازکرددستیبررویموهایکمپشتسرشکشید

وگفت:»اگهبهجایحاجآقا،پسرمصداتونکنمناراحتنمیشید؟«
-اختیاردارین،هرطورراحتیدصداکنید.

آنقدرآراموشمردهشمردهحرفمیزد،کهیادقصهگفتنپدربزرگمافتادم.ادامهداد:»پسرممنکارندارمشماچهکارهاینوبرایچیایناطالعات

رومیخواین.وظیفهیحرفهایمنایجابمیکنههرکسیبیاداینجاراهنماییشکنموبراشتوضیحبدم.«

بعدبادقتعینکشراباهردودستبهچشمزدومانیتورکامپیوترراطوریکهمنصفحهاشراببینمبهطرفمچرخاند.باموسفلشرویصفحه

رارویفاییلیگذاشتوبازشکرد.فایلپرازعکسبود.هرعکسیراکهبازمیکردبادستبهآناشارهمیکردوتوضیحمیداد.

ازجزیرهیمرجانیگفتوازباغاستوایی.عکسهاییراازباغوحشببرهاکهدویستببرودههزارکروکدیلرادرخودجایدادهبودنشانمداد.

ازمینیسیامگفتکهبیشازصدمدِلمینیاتوریازآثارتاریخیوباستانیجهانرادرمقیاسکوچکازجملهبرجایفل،مجسمهآزادیوحتی

تختجمشیدرادارد.تصاویریازموزهیریپلی،تأترآالنگکارن،معبدوارارام،موزهیبطریهایشیشهای،کوهبودا،دهکدهیفیلهاوحتیبزرگترین

آکواریومآسیاکهبهصورتتونلشیشهایاستراهمنشانمداد.
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توضیحاتشکهتمامشدمانیتوررابهسمتخودشچرخاند.بهصورتمخیرهشدوگفت:»پسرماینشهردرسالبیشترازپنجونیممیلیونتوریست

دارهکهبیشترشونرومردهاتشکیلمیدن.اونهمبهخاطرفاحشهخونهها،کابارههاوانواعمحلههایتفریحیشبانشه.«

بعدکشوییراکهپیشپایشبودبیرونکشیدوازداخلشبروشوریرابرداشتورویمیزگذاشتوگفت:»اینهملیستقیمتهاست.«

ازجابلندشدموبعدازتشکروخداحافظیبدوناینکهبهکسینگاهکنمسریعازآنجاخارجشدم.

حدسمیزدمکهکلاینماجراشوخیایبیشترنباشد.آخرچندباردیگرهمباترفندهایمختلفسرکاررفتهبودم.یکباریکیازدوستانبرگهای

کهقطعهشعریدرآنبودرابهمندادوگفتایناثرشاخصکهدروصفحضرتایوباست،معنایبسیارعمیقیدررابطهباصبروشکیباییآن

حضرتبهشنوندهمنتقلمیکند.منسادهدلهمروزیدرصحبتهایبیننمازظهروعصردرمسجدیکهازقضادرآنروزنمازگزارزیادیهم

داشتدربارهیصبروشکیباییدربرابرمشکالتحرفزدموبعدشعررابااحساستمامخواندم.بعدازاتمامنمازکسیدرگوشمگفت:»اینشعر

راخوانندهایبهنام»جوادیساری«خواندهاستوآثارشزیادباروحانیتومنبرهمخوانیندارد.«

هرچهمیکشمازایندهانگشادودماغگرداستکههرکسمرامیبینداحساسمیکندشوخطبعموبایدبامنشوخیکند.

آنروزراتاشبفکرمیکرد.نمیدانم،واقعاًنمیدانمکهخوابآنشبرویایصادقهبودیاتاثیرهمانافکار.

خوابدیدمدرآنشهر،کنارساحلبالباستبلیغرویتختینشستهامودراطرافمصفطویلیاززنانومرداننیمهبرهنهایستادهاند.هرچنددقیقه

یکبارمردی،زنیدربغلجلومیآمدومیگفت:»حاجیبخون«

ومنتندتندصیغهیمحرمیتراجاریمیکردموبعدازاتمام،زوجبعدیجلومیآمد.

چندباریکهخواندمخستهشدم.ازخودمبدمآمد.تمامبدنمخیسعرقشدهبود.دیگرادامهکاربرایمممکننبود.دستازکارکشیدم،سرمرا

رویزانوگذاشتموزدمزیرگریه.

درآنحالخرابسنگینیدستیمهربانرابررویشانهاماحساسکردم.بویآشناییراازصاحبدستحسکردم.سریعسرمراباالگرفتم.حدسم

درستبود.آنبو،بویتنپدرمبود.مثلقدیمخمیدهوخستهبود.

بستهایرابهمندادوگفت:»اینمالتوئه.«

بازشکردم.لباسکارخودشتویبستهبود.

گفت:»اینوبپوش.اونلباسکهپوشیدیروبیخودیکثیفنکنپسرم.«

کالمشمانندزلزلهتکانمداد.منقلبشدموازخوابپریدم.

صبحزودترازروزهایدیگربهحوزهرفتم.لباسکارپدرمراپوشیدموکارجدیدمراباتعمیرپنکهسقفیشروعکردم.
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ستون پنجم
شهاب فرج اللهی

آخرینتصویریکهازفریبرزتویذهنممانده،دقایقیقبلازآناتفاقشومبود.آنشبطوریبهچشمهایمخیرهشدهبودکهبعدازچند

ماههنوزنتوانستهامآننگاهرافراموشکنم.دیشببرایسومینشبمتوالیخوابفریبرزرادیدم.تویخوابهممثلآنشببهچشمهایم

خیرهشدهبودوچیزیمیخواستبگویدامانمیتوانست.انگارصدایشدرنمیآمد.فقطصدایزجهاشرامیشنیدم.

کالسپنجمکهبودمیکبارتویامتحانریاضی6گرفتم.وقتیبابامازمپرسید:»نمرهریاضیتچندشد؟«رادقیقایادمه.دستپاچهشده

بودم.تاآمدمبگویم20یهوبابابامچشمتوچشمشدم.بابامباآننگاهترسناکشطوریبهچشمانمخیرهشدهبودکهانگاردزدگرفتهبود.

ترسبرمداشتهبود.سرمراپایینانداختموخیلیآرامگفتم:»20«.آنروزچیزیبهمنگفت.منهمفکرکردمحرفموباورکرده.ازآن

روزبهبعداصاًلدوستنداشتمکسیبهچشمانمخیرهشود.دوسالبعدوقتییکباردیگرسرنمرهبهشدروغگفتم،برگشتباطعنهبهم

گفت:»مثلهموننمرهریاضیتکه20شدی؟«.

***

مادردراتاقرابازکردوخیلیآرامگفت:»پسچرانمیای؟.خیلیوقتهمنتظره«

دیروزتویقهوهخانهفرهادبهمگفتهبودکهحمیراخانمراتویمرزخسرویدیده.میگفتکهعکسفریبرزرابههمهاسرانشانمیدادو

ازآنهاسراغشرامیگرفت.اینراهماضافهکردکهسراغمنهممیآید.

ازاتاقکهبیرونآمدم،حمیراخانمازرویمبلبلندشدوچادرشرادرستکرد.بعدازسالمواحوالپرسی،رویمبلینشستمکهروبروی

حمیراخانمبود.مادرمبلندشدورفتتویآشپزخانه.هممنوهممادرفریبرزمنتظربودیمتایکنفرمانحرفیبزند.بعدازچنددقیقه

متوجهشدمکهحمیراخانمبهچشمهایمزلزدهاست.نگاهشدقیقاًمثلنگاهآخرپسرشبود.نگاهیسردهمراهبانگرانی.

منوفریبرزتوییکدانشگاهبودیم.ماههایاولجنگ،تویجلساتدانشگاهکهبرایاعزامنیروهایداوطلببهجبههبرگزارمیشد،باهم

آشناشدیم.فریبرزازآنانقالبیهایرادیکالبود.

»شماوفریبرزتوییکاردوگاهبودید؟«یکراسترفتهبودسراصلمطلب.

بعدازاینکهازطرفدانشگاهاعزامشدیم،تویتقسیمنیروتویدوتاگردانجداافتادیم.دیگرندیدمشتاسهماهبعدازاینکهاسیرشدم.

فریبرزجزاسرایجدیدیبودکهبهاردوگاهماآمدهبودند.

گفتم:»تویاینچندشبهمشخوابشومیبینم«.

حتییکلحظههمدستازخیرهشدنبرنداشتهبود.حمیراخانمراقباًلیکباردیدهبودم.دوروزبعدازمرگپدرفریبرز،منوچندتا

ازبچههایدانشگاهرفتهبودیمخانهفریبرز.آنروزحمیراخانمفقطنشستهبودوبهعکسشوهرشخیرهشدهبود.دوروزتمامکاماًلآرام

بودوفقطخیرهشدهبود.نهگریهمیکرد،نهچیزیمیگفتونهچیزیمیخورد.تااینکهامامجماعتمسجدبهفریبرزگفتکهبایدکاری

کنیمکهگریهبکند.رفتپیشحمیراخانموروضهحضرتزینبراخواند.حمیراخانمبدجوریگریهاشگرفت.تاآنموقعکسیراندیده

بودمکهاینجوریگریهکند.آنروزفریبرزبهمگفتکهاینطوریگریهکردنیعنیاینکهباورششدهکهبابامرده.اینراهماضافهکرد

کهآخرینباربعدازمرگمادربزرگفریبرزبودکهحمیراخانماینطوریگریهکرد.
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مادرفریبرزآهیکشیدوگفت:»خیلیوقتهکهتویخوابمننیومده«

تویذهنمتمامچیزهاییراکهبافرهادهماهنگکردهبودمرامرورکردم.سراینموضوعکلیبافرهادسروکلهزدهبودم.منمیگفتمکه

بایدواقعیتراگفتامافرهادمخالفبود.بهمگفت:»خودتوبذارجایاونپیرزنبیچاره«

»اگهبرهپیشیکیدیگهچی؟تابلومیشهها«

»کسیرونمیشناسه.فقطتورومیشناسهومنوحاجاکبرکهاونمتوجیهه«حاجاکبریکیازبچههایاردوگاهبودکهبافریبرزباهماسیرشده

بودند.

نگاهمراازحمیراخانمدزدیدموگفتم:»راستش.....حاجخانم.....«

همیناولکاریبریدهبودم.کفدستهاوپیشانیامعرقکردهبود.دعادعامیکردمکهتابلونشود.یادآنروزیافتادمکهمیخواستمبه

بابامدربارهنمرهریاضیدروغبگم.کلیفرهادسفارشکردهبودکهیکجوریماجراراتعریفکنمکهمادرفریبرزشکنکند.چندبارماجرا

رابرایخودفرهادهمتعریفکردهبودمتاچیزیازقلمنیفتد.

همهچیزازآنشبلعنتیشروعشد.7نفرازاسرامیخواستندشیطنتکنندوبرقاردوگاهرابرایچندساعتقطعکنند.هدفشاناین

بودکهجواردوگاهرابههمبریزند.امادقیقاًیکساعتقبلازقطعبرق،بچههالورفتند.ازاینقضیهفقط7نفرخبرداشتند.6نفرشان

همانهاییبودندکهلورفتهبودندوعراقیهاهمباشالقوانفرادیازخجالتشاندرآمدند.نفرهفتمهمفریبرزبودکهلونرفتهبود.بچههایی

کهلورفتهبودندهمچیزیدربارهفریبرزبهعراقیهانگفتند.

دستمالیبرداشتموعرقپیشانیامراپاککردم.نگاهیبهکفدستهایمکردمکهبدجوریعرقکردهبود.بهفرهادگفتهبودمکهتابلو

میشوداماچارهاینبود.مادرفریبرزدیریازودسراغمنمیآمد.

»راستش...هموناوایلکهفریبرزاومدهبودبهاردوگاه،یکشب....«

ترسیدهبودم.آبدهانمراقورتدادمونفسعمیقیکشیدم.

»یکشببچههابهوضعیتاردوگاهاعتراضداشتند.دوشبیهمباروناومدهبودوچونسقفخوابگاهسوراخبود،کفخوابگاهپرآبشده

بود...«

بهاینجاکهرسیدممغزمقفلشد.نهورودیداشتمنهخروجی.آرزوکردمکهایکاشمغزآدمیکدکمهریستداشتتااینجوروقتها

مغزریستمیشد.
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بعدازلورفتنآن6نفر،همهبهفریبرزشککردند.چندتاازبچههازیرنظرشگرفتندوبعدازچندروزادعاکردندکهفریبرزبهدفتر

اردوگاهرفتوآمدهایمشکوکدارد.میگفتندکهجاسوسعراقیهاست.
سعیکردمتنصدایمراکنترلکنمتانلرزد.

»اونشببچههاشعاراهللاکبردادندوشیشههایخوابگاهراشکستند.عراقیهاهمواردخوابگاهشدندوباباتومبهجونبچههاافتادندو6
تاازبچههاراکهسردستهبودندوباخودشونبردند.فریبرزهمجزاونابود«

آنقدرسریعاینجمالتراگفتمکهخودمهمتعجبکردم.
فریبرزوقتیفهمیدهمهبهششکدارند،همهچیزراانکارکرد.کلیبهروحپدرشقسمخوردکهجاسوسنیست.میگفتکهعراقیها
جاسوسدارندامااوننیست.میگفتکهستونپنجمعراقیهاخبرنداشتهکهاونهمباآن6نفربودهوگرنهاوراهملومیداد.باورکردن
اینکهفریبرزجاسوسهبرایمنواقعاًسختبود.اردوگاهبهکلازهمپاشیدهشدهبود.بعضیازبچههاحرفهایفریبرزراباورداشتندو
میگفتندکهاینکارخودعراقیهاستتادودستگیایجادکنند.بعضیهماعتقادداشتندکهفریبرزواقعاًجاسوسه.دیگربههیچکسنمیشد

اطمینانکرد.کاربهجاییرسیدکهخودمنهمکمکمبهفریبرزشککردم.
یکشب،بعدازخاموشی،همان6نفررفتندسراغفریبرز.یکنفرمتکارابررویدهانشگذاشتومابقیهمدستوپایشراگرفتند.آن
شبقبلازخاموشیبودکهفریبرزآمدباالیسرموبهچشمهایمخیرهشدوگفت:»مطمئنمتویکیحرفاموباورمیکنی.«خودشهم
فهمیدهبودکههمهاردوگاهبهایننتیجهرسیدهبودندکهاونستونپنجمه.چنددقیقهاینگاهمکردوبعدرفتکهبخوابد.منآنشب
تاصبحبیداربودم.رفتهبودمزیرپتووصدایدستوپازدنفریبرزوزجههایشرامیشنیدم.آنشبهمهبیداربودندوزیرپتوداشتندبه

صدایدستوپازدنفریبرزوزجههایشگوشمیدادند.
»فریبرزوکجابردند؟«

برایمعجیببودکهدرتماممدتیکهداشتمبرایحمیراخانمماجراراتعریفمیکردماوآرامفقطنگاهممیکرد.
مادرباسینیچایآمدوسینیرارویمیزگذاشتوبعدکنارحمیراخانمنشست.قبلازآمدنحمیراخانمبرایمادرهمینماجرای
ساختگیراتعریفکردهبودم.بهچشمانمادرمنگاهکردموگفتم:»دیگهکسیازاون6نفرخبرنداشت.اینجوروقتها.......اینجوروقتها

....معموالًمنتقلشونمیکنند.....بهجاییکه...بهجاییکهحتیصلیبسرخ....همخبرنداره.«
اینراکهگفتمحمیراخانمزدزیرگریه.اماگریهاشمثلآنروزنبود.بلندشدموسریعرفتمتویاتاق.دراتاقرابستموبهدرتکیهدادم

ونفسعمیقیکشیدم.
فردایآنشب،عراقیهاوقتیجنازهراپیداکردند،همهراتهدیدکردند.گفتندیاکسیکهاینکارراکردهخودشرامعرفیمیکندیاهمه
رازندهبهگورمیکنند.چندروزبعد،آن6نفرلورفتند.اردوگاهجوسنگینیپیداکرد.همهترسیدهبودندوبههمشکداشتند.بچههاهر
روزبهیکنفرگیرمیدادندکهاونجاسوسه.حتییکشبحاجاکبرکهبهگوششرسیدهبودکهاردوگاهبهششککردهتاصبحهمین
طوربیداربودتامباداتویخوابخفهاشکنند.آنشبرادقیقیادمه.خوابدیدمکهچندنفردستوپایمراگرفتهاندوحاجاکبردارد
خفهاممیکنم.وقتیازخوابپریدمخیسعرقشدهبودم.اطرافمراکهنگاهکردمدیدمکهحاجاکبررویزمیننشسته.حالتپریشانمن
راکهدیدگفتکهچیزینیستوخوابدیدهام.برایمآبآورد.خوابمرابرایشتعریفکردم.گفتکهاوهمازترساینکهمباداخفهاش
کنندبیدارنشسته.منهمگریهامگرفتوگفتمکهایکاشفریبرززندهبود.تویاردوگاهدیگرخبریازنمازجماعتهمنبود.هرکسی
فقطتویالکخودشبودوباکسیحرفنمیزد.تویآنموقعیتمنفقطگریهمیکردم.مدامصدایزجههایفریبرزتویگوشمبود.

دیگرکسیازآن6نفرخبرنداشت.تویاینجوروقتهامعموالًعراقیهاآنهاراجاییمیفرستندکهصلیبسرخهمخبرندارد.
کفاتاقدرازکشیدموملحفهایرارویخودمانداختموآرامگریهکردم.صدایزجههایفریبرزراشنیدم.بعداحساسکردمفریبرزمثل
هماننگاهترسناکبابامبهچشمهایمزلزدهومیگوید:»مطمئنمتویکیحرفاموباورمیکنی.«بعدفکرکردمچندنفردستوپایمرا
گرفتهاندوحاجاکبربامتکاداردخفهاممیکند.اززیرملحفهبابامرادیدمکهرویزمیننشستهومدامبهممیگوید:»مثلهموننمره

ریاضیتکه20شدی؟«.کناربابامهمفریبرزخوابیدهورویشپتوبود.حسکردماززیرپتوداردصدایدستوپازدنمراگوشمیکند.

باترسپتوراکنارزدم.کسیجزخودمتویاتاقنبود.صدایگریهحمیراخانمودلداریدادنهایمادرمازتویهالمیآمد.نمیدانستم

اینگریههایحمیراخانمیعنیاینکهحرفهایمراباورکردهیااینکهبعدامثلباباباطعنهبهممیگویدکهمتوجهدروغهایمشدهبود.
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ماهی و جفتش
ابراهیم گلستان

مردبهماهیهانگاهمیکرد.ماهیهاپشتشیشهآراموآویزانبودند.پشتشیشهبرایشانازتختهسنگهاآبگیریساختهبودندکهبزرگ

بودودیوارهاشدورمیشدودوریاشدرنیمهتاریکیمیرفت.دیوارروبهرویمردازشیشهبود.درنیمهتاریکیراهروغارمانند،درهردو

سوازایندیوارههابودکههرکدامآبگیریبودندنمایشگاهماهیهایجوربهجورورنگارنگ.هرآبگیررانوریازباالروشنمیکرد.نوردیده

نمیشد،امااثرشروشناییآبگیربود.ومرداکنوننشستهبودوبهماهیهادرروشناییسردوساکتنگاهمیکرد.

ماهیهاپشتشیشهآراموآویزانبودند.انگارپرندهبودند،بیپرزدن؛انگاردرهوابودند.اگرگاهیحبابیباالنمیرفت،آببودنفضایشان

حسنمیشد.حبابوهمچنینحرکتکموکندپرههایشانبود.مرددرتهدورروبهرودوماهیرادیدکهباهمبودند.

دوماهیبزرگنبودند،باهمبودند.اکنونسرهایشانکنارهمبودودمهایشانازهمجدا.دوربودند.ناگهانجنبیدندوروبهباالرفتندو

میانراهچرخیدندودوبارهسرازیرشدندوبازکنارهمماندند.انگارمیخواستندیکدیگرراببوسند،امابازهمازهمجداشدندولولیدندو

رفتندوآمدند.

مردنشست.اندیشیدهرگزاینهمهیکدمیندیدهبودهاست.هرماهیبرایخویششنامیکندوگشتوگذارسادهخودرادارد.در

آبگیرهایدیگروبیرونازآبگیرهادردنیا،دربیشه،درکوچه،ماهیومرغوآدمرادیدهبودودرآسمانستارههارادیدهبودکهمیگشتند،

میرفتند،اماهرگزنهاینهمههماهنگ.درپاییزبرگهاباهمنمیریزندوسبزههاینوروزیرویکوزههاباهمنرستندوچشمکستارهها

اینهمهباهمنبود.اماباران.شایدباران.شایدرشتههایریزانباهمباریدندوشایدبخارازرویدریابهیکنفسبرخاست.امااوندیده

بود.هرگزندیدهبود.

دوماهیشایدازبسباهمبودندهمسانبودند،یاشایدچونهمسانبودندهمدمبودند.گردشهماهنگازهمدمیبود،یاهمدمیاز

گردشهماهنگزادهبود.یاشایدهمزادبودند.آیاماهیهمزادیدارد؟

مردآهنگینمیشنید،اماپسندیدبیندیشدکهماهینواییدارد،یاگوششنوایی،کهآهنگیگانگیمیپذیرد،اماچرانهماهیاندیگر؟

دوماهیآشنابودند.دوماهیزندگیدرآبگیرتنگرابارقصموزونیمزینکردهبودند.اماچگونههمچنانخواهندرقصید؟ازاینجاتاکجا

خواهندرقصید؟

یکپیرزنکهدستکودکیراگرفتهبودآمدوپیشآبگیربهتماشاایستادوپیشدیدمردراگرفت.زنباانگشتماهیهارابهکودکنشان

میداد.مردبرخاستوسویآبگیررفت.ماهیهازیبابودندورفتارشانآزادونرمبودوآبگیرخوشروشناییبودوهمهچیزسکونسبکی

داشت.زنباانگشتماهیهارابهکودکنشانمیداد؛بعدخواستکودکرابلندکندتااوبهترببیند،زورشنرسید.مردزیربغلکودکرا

گرفتواورابلندکرد.پیرزنگفت:»ممنون،آقا.«اندکیکهگذشت،مردبهکودکگقت:»ببیناوندوتاچهقشنگباهمند.«

دوماهیاکنونسینهبهسینههمداشتندوپرکهایشاننرمومواجباهممیجنبید.نورنرمانتهایآبگیرمثلخوابصبحهایزودبودو

تختهسنگرامثلیکحبابمینمود،پاکوصافوراحتوسبک.دوماهیاکنونباهمازهمدورشدندتاباهمبههمنزدیکشوند.و

کنارهمُسربخورند.مردبهکودکگفت:»ببیناوندوتاچهقشنگباهمند.«

کودکاندکیبعدپرسید:»کدامدوتا؟«
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مردگفت:»اوندوتا.اوندوتارامیگم.اوندوتاراببین.«وباانگشتبهدیوارهشیشهایآبگیرزد...

کودکاندکیبعدگفت:»دوتانیستن.«

مردگفت:»اون،آآ،اون،اوندوتان.«

افتاده.«مرداندکیبعدکودکرازمینگذاشت.آنگاهرفتبه کودکگفت:»همونها،دوتانیستن.یکیشعکسهکهتوشیشهاونوری

تماشایآبگیرهایدیگر.
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فربه تر از »عین«

تأملی مختصر در درون مایه داستان »ماهی و جفتش«

امیر خوش سرور
داستانکوتاه»ماهیوجفتش«یکیازموجزترینداستانهایمعاصرفارسیاست.ازاینمنظراینداستانقرابتهایقابلمشاهدهایبا

داستانهایکوتاه»صادقچوبک«ازجمله»قفس«،»عدل«،»یحیی«و...دارد.

طرحداستاننیزبسیارمختصراست.مردیهنگامتماشایآکواریوممجذوبهماهنگیدوماهیشدهاست،اّماپسازاندکیدراثرگفتوگو

باکودکیکهتازهواردنمایشکاهآکواریومشدهاست،درمییابدکهآندوماهیدرحقیقتیکماهیاست.

دراینداستان،خوانندهدرابتدایامردریکمسیربینوسانقرارمیگیردوبهمرورباشخصیتاصلیداستانکهفقطیکمرداستوبینام،

آشنامیشود.اینآشناییاّمامقولهایذهنیاست.خوانندههیچچشماندازیازظاهرمرددریافتنمیکند.ازاینمنظرشخصیتاصلیداستان

درهالهایازابهامفرورفتهاست؛بینامومهمترازآنبیچهره.خوانندهاّماباذهنیتشخصیتاصلیآشناییپیدامیکند.اینمرِدبیچهره

هرکدامازمامیتواندباشد.»ما«ئیکهمیبینیموبهگونهایدیگردرکمیکنیمو»ما«ئیکهحتیآنچهمیخواهیمرامیبینیم.

بهبیانصریحترخوانندهدرداستان»ماهیوجفتش«بامقولهتقابلعینوذهنمواجهمیشود.»مردبهماهیهانگاهمیکرد.«جملهی

آغازینداستانمردرابهمثابهییکمشاهدهگرتصویرمیکند.ابراهیمگلستاناّماازهمانابتداباروایتداستاناززاویهدیدسومشخص

ذهنیتمردرادرمعرضدیدخوانندهقرارمیدهد.»مردبهماهیهانگاهمیکرد.«

مرد)=هرشخصدیگری(مشاهدهگریاستکهپدیدهیقابلمشاهده-دراینجاماهی-راتحلیلمیکندودقیقاًدرهمینجاستکه

پیشفرضهاوپیشدادههایذهنمشاهدهگررخمینماید.تحلیلگرپدیدهقابلمشاهدهرابهمثابهی»امرعینی«درچهارچوبفعالیت

آگاهانه/غیرآگاهانهوخالقذهن،پسازپردازش،تجزیه،تحلیلوترکیباطالعاتودادههاادراکمیکند.ازاینرو»عین«در»ذهن«

بازنمودیافتهوپارادایم»عین«بهمنزلهی»نمودذهنی«عینیتمییابد؛بهاینمعناکه»نمودذهنی«نهانعکاستاموتمامواقعیتخارجی

بلکهتصویریذهنیازواقعیتاست؛تصویریابداعیوساختهوپرداختهذهنکهمحصولعملخالقوشعورمندانساندرتفسیروفهمو

درکواقعیتاست.توضیحآنکهتحلیلگر،»پدیدهقابلمشاهده«راطوریدرکمیکندکهخودمیبیندواین»دیدن«نقطهآغازینتحلیل

است.بیفزاییمکهاین»دیدن«کهمحصولذهنتحلیلگراستخودتحتتأثیریکیازفرآوردههایذهنیتحلیلگرقراردارد؛انگیزه.

بنابراینشناخت)معرفت(،امرینسبیاست،زیراازیکسوبشریاستومتعاقباًمقیدومحدودبهابزارهاییکهمتحولومتغیرندوازسوی

دیگرکارذهن،عکسبرداریازواقعیتعینینیستوتصویریکهذهنازواقعیتبهوجودمیآوردنهانعکاستاموتمامواقعیتخارجی

بلکهتصویریابداعیوخالقازآناست.

درداستانخوانندهدقیقاًبااینموضوعمواجهمیشودباتاکیدبراینکه»انگیزه«بهعنوانیکعاملتعیینکنندهدرپردازشذهنشخصیت

اصلیازبسامدقابلمالحظهایبرخورداراست.

"مردنشست.اندیشیدهرگزاینهمهیکدمیندیدهبودهاست.هرماهیبرایخویششنامیکندوگشتوگذارسادهخودرادارد.در

آبگیرهایدیگروبیرونازآبگیرهادردنیا،دربیشه،درکوچه،ماهیومرغوآدمرادیدهبودودرآسمانستارههارادیدهبودکهمیگشتند،

میرفتند،اّماهرگزنهاینهمههماهنگ.درپاییزبرگهاباهمنمیریزندوسبزههاینوروزیرویکوزههاباهمنرستندوچشمکستارهها

اینهمهباهمنبود...

دوماهیشایدازبسباهمبودندهمسانبودند،یاشایدچونهمسانبودندهمدمبودند.گردشهماهنگازهمدمیبود،یاهمدمیاز

گردشهماهنگزادهبود.یاشایدهمزادبودند.آیاماهیهمزادیدارد؟«

تصویرپردازی»ابراهیمگلستان«درجمالتباالگویایانگیزهدرونیشخصیتاصلیدرمواجههباعینیتبیرونیاست.

بودو اکنونسرهایشانکنارهم بودند. باهم نبودند، اینچنینمینگرد:»دوماهیبزرگ را از»عین« ابداعیوخالقخود مردتصویر

دمهایشانازهمجدا.دوربودند.ناگهانجنبیدندوروبهباالرفتندومیانراهچرخیدندودوبارهسرازیرشدندوبازکنارهمماندند.انگار

میخواستندیکدیگرراببوسند،امابازهمازهمجداشدندولولیدندورفتندوآمدند.«
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اّمانقطهاوجداستانباحضوریککودکآغازمیشود.آیاکودکدراینجامیتواندنمادروشناندیشیباشد؟آیاکودکدراینجامیتواند

نمادقضاوِتبدنسوءگیریقلمدادشود؟وآیااینمهماساساًامکانپذیراست؟!

بااینوجوددرداستانفوق»عینیت«آنقدرواضحاستکه»کودک«بهمثابهیعنصربدونپیشداوریدرهمانابتدایمواجههباآنبدون

لحظهایتردید»ذهنیت«مردرابهچالشمیکشد.

مردبهکودکگفت:»ببیناوندوتاچهقشنگباهمند.«

کودکاندکیبعدپرسید:»کدامدوتا؟«

مردگفت:»اوندوتا.اوندوتارامیگم.اوندوتاراببین.«وباانگشتبهدیوارهشیشهایآبگیرزد...

کودکاندکیبعدگفت:»دوتانیستن.«

مردگفت:»اون،آآ،اون،اوندوتان.«

افتاده.«مرداندکیبعدکودکرازمینگذاشت.آنگاهرفتبه کودکگفت:»همونها،دوتانیستن.یکیشعکسهکهتوشیشهاونوری

تماشایآبگیرهایدیگر.

درپایانبایستهاستمواردمطروحهدرباالومهمترازهمهآنهاعاملتعیینکنندهی»انگیزه«رابهمقولههایقابلقضاوتدرزیست

باریکماهیرادوماهی تاببینیمکه»ما«چندین ...بسطبدهیم افرادو انسانهامنجملهسیاست،اخالق،زندگیشخصی اجتماعی

دیدهایم.







شعر
سال اول، شماره دوم، مرداد و شهریور 1393

40

آنچه نوشته ام
رضا براهنی

نامتمامیپرندههاییراکهدرخوابدیدهام

برایتودراینجانوشتهام

نامتمامیآنهاییراکهدوستداشتهام

نامتمامیآنشعرهایخوبیراکهخواندهام

ودستهاییراکهفشردهام

نامتمامیگلهارادریکگلدانآبی

برایتودراینجانوشتهام

وقتیکهمیگذریازاینجایکلحظهزیرپاهایترانگاهکن

مننامپاهایترابرایتودراینجانوشتهام

وبازوهایتراـوقتیکهعشقراوپروانهراپلمیشوند،

وکفترهارادرخویشمیفشرند

برایتودراینجانوشتهام

یکدایرهدرباغکاشتهامکهشبآنراخورشیدپرمیکند،وروز،ماه

ویکستارهیآزادگشتهازتمامیمنظومههامیرویدازخمیرهیآن

آنراهمبرایتودراینجانوشتهام

مراببخشمنسالهاستدورماندهامازتو

اماهمیشه،هرچهدرهرهمهجا،درشب،یاروز،دیدهام

وهرکهرابوسیدهامبرایتودراینجانوشتهام

تنهابرایتودراینجانوشتهام

دردوردستیو،بادلبستگی؛

حجمپرندهیدرشتی،درآشیانهمانده،ازخستگی؛

روحتمامینگرانی،درچشمهایمنتظر،متمرکز؛

منرازهایاقوامدربدررابرایتودراینجانوشتهام

افسوسرفتهاندجوانهاییکهدوشبهدوشمازجادههایخاکیباالمیآمدند

مننامیکیکآنهارامیدانم

وداغمیشوموقتیکهنامیکیکآنهارامیخوانم

آنهاهمهفرزندخوابهایجهانبودند
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تعبیرهایمنازخوابهایشانِورِدزبانمردمدنیاست

تعبیرهاراهمبرایتودراینجانوشتهام

درباغهابعضیدرختهایمیانسالسالهاستکهمیگریند

زیراکهآشیانچلچلههاشانراتوفانربودهاست

منگفتهامکهشمعهایجوانرادوردرختهاروشنکنند

نامدرختهایمیانسالرا

نامتمامچلچههارابرایتودراینجانوشتهام

ومردگاندوگونهبودند

تامنکنارمیزنماینپردهراازرویمرگ

توچشمخویشراورزیدهکنکهببینی

یکدستهازاینمردگانانگارهیچگاهنمیمردند

بلکه،باقبرهایفسفریازراهقبرستانهابرمیگشتند

وشهرهاراروشنمیکردند

نورچراغهایآیندههایزمینبودند؛

ودستهیدیگرمظلومبودند

انگارهرگرنبودهبودند؛ازبدوزندگانی،انگارمردهبودند

یکجارویبزرگزیرزمینیمیروفتخاکهارهیتنهایآنهارا

ودرچاههایبیتهمیریخت

اینُرفتوریختذاتطبیعتبود

مننامهایهردوگونهمردهرابرایتودراینجانوشتهام

مندوستداشتمکهصورتزیباییرابررویسینهامبگذارمَوبمیرم

اماچنیننشدَونخواهدشد

هستیخسیسترازاینهاست

بنگربهمرگوزندگی»حافظ«

»حافظ«چگونهزیستنشنسبیاست

ماهیچگاهنمیفهمیم»حافظ«چگونهمرد

انگارمشتبستهیمرگشراهمچونفریضهیمکتومیباخویشبردهاست

حاالازراههاکهمیگذری

بنگربهچاههایعمیقیکهمنازآنهاپایینخزیدهام

اینچاههادهاندایرهایدارند

ازآسمانکهبنگریانگارهردهانهدفیکهنهاستکهانگشتهایدفزنآنراسوراخکردهاست

اماپشتجدارهیاینچاههاهمدفمیزنند

دفهایُکردی

اینگونهمنازاینجهانبهرؤیتخورشیدرفتهام

-ازتوییکدفکهنهوقتیکهاطرافمندفمیزدند-

دنیابرایمنمعنیندارد
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مندوستداشتمکهصورتزیباییرابررویسینهامبگذارمَوبمیرم

امانشد

هستیخسیسترازاینهاست

دردیکهآدمحسیاحساسمیکندبیانتهاست

مناینچکیدههایاولوآخرراهمبرایتودراینجانوشتهام

گرچهروحمتبلورویرانیاست

اما،ذهنمغریبترینچیزاست

هرروزگفتِناینچیزهابرایمنازروزپیشدشوارترشدهاست

منحافظتمامیایامنیستم

اماحتیاگربمیرمچیزینمیرودازیادم

عمریگذشتهاستونخواهدآمدعمرهمهنهعمرمنِتنها

منخاطراتعالموآدمرادردایرهدرباغکاشتهام

زندگانیمنبود آندایرهدرباغمحصولِحِسّ

هرمیوهایکهمیافتدازشاخهیدرختمیافتددردایره

تکرارمیشوددردایره

تکراروفاصله،تکرارودایره،تکراردایرههادرمیانفاصلهها

زندگانیمنبود محصولِحِسّ

منایننگاهدایرهایراهمبرایتودراینجانوشتهام

حاالنزدیکتربیاو،کلیددرباغراازمنبگیر

منسالهاستدورماندهامازتو

ومیرومکهبخوابم

منپردهراکنارزدم

حاالتوباخیالراحتپروانهواردرباغگردشکن

منبالهایپروانههاراهمبارنگهایتازه

برایتودراینجانوشتهام
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باران
حامد فریاد

آوازمننبوداینباران

انگاردرعبورعاشقانهايسوخته

دستهایيگمشدهدرانتظاربود

کهپایمرامیاناینهمهتنهایيبازکرد

تادرونابرينگاهت

لبترانههایمراترکنم

وادامهيبودنتکهنوازشبادبود

بااحساسيدرونپیراهنم

تاگرگرفتکيدستانتتنمرانسوزاند

حاالاّماپسازباران

خاليخیابانيخیس

هرروزمرادرآغوشميگیرد.
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فرشید جوانبخش  

چندیست

ازمرزهایخودعقبمینشینم

وبهگلیمیکهدوستیپهنمیکند

اعتمادیندارم

جایتو

پایمرابرسینهمیفشارم

ارومیهام

ازمرزهایخودگریخته

الجرمبهقلبمکوچمیکنم

برایماهیانمردهیدستم

ازآغوشآب

خاطرهایکافیست

چندیست

آنقدربهخودشبیهنبودهام

کهازخوددستمیکشمو

احساسنمیکنم

چیزیراازدستدادهباشم

ارومیهام

باسالمهایمردهدردستم

بهقلبمکوچمیکنم

کهمرزهاسختناامنند

چندیست

ناگزیرمازصبر

وازهرجانوریبهعشقشبیهترم

جمشیدداناییفرم

عادتمدادهانددرمبادازندگیکنم

هرگامکهبرمیدارم
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دورترمیشوم

وهرروزکمترازروزقبل

بهخانهبازمیگردم

شدهامساعتیشنی

کهمدامبهقلبمسقوطمیکنم

ارومیهام

ایستادهامهنوز

چونخنجریبرسینهای

بههرقیمتی

وتنهاازخودسوالمیکنم

باسالمهایمردهدردستم

هرچهرالمسمیکنم

عقیممیشود

درخاصیتشراازدستمیدهد

کلیددندانههایشرا

ومنمرزهایمرا

چندیست

باچهرهایخلوتبهآیینهنگاهمیکنم

ارومیهام

سفرهایکهبرایدوستی

شورشزیادبودو

جمشکردند

باماهیانمردهدردستم

وعدهایکههرروز

بیشترازروزپیش

درمنکشتهمیشوند

بهقلبمکوچمیکنم

کهسالمهاسختناامنند

دیگرمرزینماندهتابرلبهاش

خداحافظیکندآب

منتشنهام

الجرمبهقلبمکوچمیکنم

وبرآنچهبرایممانده

درازمیکشم

چونعقربهای



شعر
سال اول، شماره دوم، مرداد و شهریور 1393

46

خوابیدهبرسایهیپنهانخویش

ایستادهام

وازگذشتهیدوارخویش

شرمدارم

باچهرهای

کهبسیاریازآنکوچکردهاند

خلوتترازهمیشه

روبرویآیینهمیایستم

سالممیکنمومیپرسم:

چقدروقتداریم؟!
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ساغر شفیعی

)1(
کالغینشستهبرسرمان

افکارپوچمیکارد
بادانههایپوکدرمنقار

کالغیبدبین
النهکردهدرچشمهامان

بیاعتمادبهآنچهمیبیند
کالغیپنهانشدهدرگلوها

کهقاریغرورماست
شهر

باغکالغانبیدستوپاست
چوبهایشکستهازالنههایهممیدزدیم

آشیانیدستوپاکنیم
شب،مادرتمامکالغهاست

دزدیدهمیآید
ماهرادرقلکشمیاندازد

وجامیگذاردشهررا
دربویتندفضلهومردار

گیجومنگبیدارمیشویم
کالغیدرمعدههامان

قارقارمیکند

)2(
شباست
یاشبم؟

ماهپشتمیلههایسیاهچالممیلرزد
حاالکهمنبهنیمهرسیدهام

بگذاربهیکضربتدونیمهاشکنم
شقالقمرکهنیست

تنهانیمیازتنهاییامرا
بهیادتو

کنارمیگذارم
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مهرنوش دقیقی

مقتضیاتدریکشبانهروز

ساکترویصندلینشسته،

کلماتدردستاو،

منترسیدم

تعلیقلرزانیدرگذرزمان

بهدشواریمعناییازآنبیرونمیکشد

ناگهانشروعمیکند

حوادثیراکهبهوقوعمیپیوندد

ناچارپاسخگویمقتضیاتمیشوم

جهانسنگینیمیکند

تکراراکنوننوازشوحشتاست

سنگ،

خیرهدرقرائتهایبعدی

آراستهوخونآلودمیخندد

اولینرنگپریدگی

بهکلیتیتبدیلمیشود

همچونپرسوناژیخصوصی

درصحنههایمراسموداعوتدفین

درزیرطاقیقوسدار
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با دستكار شعر
پاسخ به شفیعي کدکني و بررسي چگونگي شكل گیري شعر سپید توسط شاملو

حامد فریاد
چنديقبلباانتشارکتاب»باچراغوآینه«ازمحمدرضاشفیعيکدکنيودرجمصاحبهايازایشاندرخصوصچگونگيشکلگیريشعر

سپیدتوسطاحمدشاملووهمچنینتغییررتوریک)بالغت(شعرفارسيتوسطایشانبحثيدرمحافلادبيکشوردرگرفتکهبیشازاینکه

مباحثهايادبيدرخصوصشخصیتوشعرشاملوباشدهمجمهايبودازفحشوتخریبشخصیتيکهبهراستيدرحوزهادبیاتاینکشور

چونخورشیديدرخشانميدرخشدوسایهسانانمحتاطدرمرزهايآفتابيهمچونشفیعيکدکنيراتابتحملدرخششوبزرگيایشان

نیست.مصاحبهایکهدرآنانواعتهمتهابهاحمدشاملوواردشدهبود.کدکنیدرآنمصاحبهمدعیشدهبودپنجاه-شصتدرصداز

شهرتاحمدشاملونهبهخاطرشعرهایشبلکهبهعلتتبلیغاتیبودهکهگروههایمختلفسیاسیدرادوارگوناگونراجعبهشاملوانجام

دادهاند.ایشانمدعیشدهبودکهحزبتوده،سلطنتطلبان،چریکهاوسرانجامکلیهمخالفانجدیدحکومتدستبهدستهمدادهاندتا

ظاهراًازاحمدشاملوبتیبسازند.اولینسوالیکهباخواندناینمصاحبهبهذهنمیرسدایناستکهچگونهمیشودطیفهایمختلف

سیاسیباگرایشاتکاماًلمتضادتبلیغاتمشترکیراجعبهیکشخصیتانجامدهند؟آیاتاکنوننمونهمشابهیازاینگونهتبلیغاتدر

نموده عنوان همچنین است؟ شده انجام شخصیت یک خصوص

بودکهتالیبعدازشاملوهمانندتالیبعدازابنعربیهمهفاسد

میباشندوهمانطورکهبعدازابنعربیعارفیبهوجودنیامده– 

البتهبهزعماستاد-بعدازشاملونیزدیگرشعردرخورتوجهیاز

کسانیکهبهظاهرخطشعریاورادنبالمیکنندبهوجودنیامده

لقب فارسی« شعر زنازاده « را شاملو کدکنی اینکه دیگر است.

میدهدوسعیمیکنداینواژهرادوباردرمصاحبهتکرارنمایدتا

شایدتاثیربیشتریبرخوانندهیمصاحبهبگذارد.هرخوانندهای

کهاینمصاحبهرامیخواندبهراحتیمیتواندبارزترینوجهاینمصاحبهراکههمانافحاشیمیباشدرادرکنماید.حالاینفحاشیاز

سررشکیاستکهاستادکدکنیبهشاملومیبردیاازسرخودفروختگیایشانتاهمچنانبتواندازمزایایدولتیشغلخودبهرهببردخدا

عالماست!!!!نویسندهاینسطورنیزهمچونکدکنيمعتقداستکهبزرگيوشهرتشاملوتنهابهخاطروجهشعريایشاننميباشدبلکه

برخالفنظراستادحجمکارشاملودرحوزهادبیاتآنچنانوسیعاستکههرخوانندهیمشتاقدرحوزهادبیاتراشیفتهخودمينماید،از

نوشتنفرهنگنامه100جلديکتابکوچه،ترجمهشعرورمانوداستانکوتاهونمایشنامهتاتصحیحمتونکهنواسطوره،داستان،مقاالت

ادبي،فیلمنامه،انتشارمجالتادبيمتعددو.....براستيحجمفعالیتشاملوآنچنانزیاداستکههرمحققيکهبدونتنگنظرينگاهي

برآثارایشانمياندازدرامتحیرميکند.امابازهمچیزدیگريدراینبزرگمردشعرایرانخودنمایيميکندکهبهنوعيوجهتمایزاواز

سایرهمعصرانشميباشدوآنرسالتياستکهاودرقبالجامعهايکهدرآنزندگيميکردبهدوشميکشید.»هنرمتعهد«اندیشهاي

کهتاواپسینلحظاتعمربرآنایستادهبودوهمچنانایستادهمرد،آنهمدرستدرزمانیکهدیگرهمقطارانشیادیگرتابتحملشرایط

موجوددرکشوررانداشتندوازایندیارکوچکردهبودندویانوالهمتعفناربابهایشانراسقميزدند.البتهناگفتهنماندکهبودندبزرگ

مردانوبزرگزنانيکهتاآخرینساعاتبودنشانهمچنانبهراهشانامیدداشتندکسانيهمچونهوشنگگلشیري،سیمینبهبهانيو

دیگرانيکهمشتاقانهدرکنارشاملوماندندوتاواناعتقادتشانرانیزپرداختندواینهماناکسیرجاودانياستکهامثالکدکني،حمیدي

و....هیچگاهآنرانميیابند.»زندگيدرقلبمردم«

موضوعجالبتوجهدیگريکهدرمصاحبهآقايکدکنيبهچشمميآیدمقایسهاياستکهدربارهنیماوشاملوميکند،ميگوید:»همانگونه

کهضعفنیمادرشعرکالسیکاورابهنوآوريدرشرایطخودشواداشت،همانگونههمضعفدرزبانفرانسه،شاملورابهاینرتوریک

مدرنرهنمونشد«.باتوجهبهصحبتهايآقايکدکنيسواليکهبرايخوانندهپیشميآیدایناستکه»چراشماکهتسلطکافيو
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وافيبهشعرکالسیکداشتیدقالبشعرنیمایيرابرگزیدید؟«»چهچیزي

دراینفرمازشعرفارسيوجودداشتکهشعرکالسیکتوانبرآوردنآنرا

نداشت؟«البتهبازهمشاملوخودسالهاقبلجوابامثالایشانراکههیچگاه

ازحدمقلدینيصرففراترنميرونددر»شعريکهزندگياست«دادهبود.

آنچیزيکهشعرکالسیکتوانپرداختنبهآنرانداشتوبزرگمردي

چوننیماآنرابهخوبيدرککردوپسازاونیزشاملوآنرابهکمالرساند

بودکههنرمند اعتراضهاوهمهآنمسائلي انعکاسآالم،رنجها، قابلیت

مدرنخودرامقیدبهپاسخگویيبهآنهاميداند.اگررتوریکشعرفارسي

تغییرکردهعلتشراميتواندرنیازشعرايایرانيبهطرحمسائليدانستکهخارجازبحثلبوابرووچشمیاراست.اینکهنسلشاعران

امروزایرانهمدرادامههمانمسیرگامبرداشتهاندکاماًلمنطقيبهنظرميرسد.حالاگراینمسائلباعثتکدرخاطراستادشدهواستاد

دیگرشعردرخورتوجهينميبینند،اشکالیادرروحلطیفایشاناستکهتوانایيمواجههبادردها،جورهاومحرومیتهارانداردیابهعدم

انطباقفکريایشانبامسائلروزجامعهایرانبازميگردد.

بررسيآثاراولیهاحمدشاملوبهروشنينمایانگرخطسیرياستکهبهشکلگیري»شعرسپید«ميانجامد.

شروعفعالیتادبياحمدشاملوبهانتشارمجموعهمقاالتيدرسال1321درمجالت»اطالعاتهفتگي«و»پوالد«برميگردد.زمانيکه

مقارنبا17سالگياحمدشاملواست.درآنزمانیکسالازچاپمجلهاطالعاتهفتگيميگذرد.محتوايمقاالتنوشتهشدهبازگوي

حالوهواينوجوانياستکهدرمواجههبازمانهخویشازیکسوسعيدرروشنگريداردوازسویيدغدغههایشراعنوانميکند.محتواي

مقاالتراميتوانبهنوعي»تعلیمي«دانستکهباصورتيسمبلیکتجليميیابند.

ارابهاش)تمثیليازهگل(کههموارهانسانرابهسويمرگرهنمونميشودو ناپایداربودنزیبایي،اززمانو از شاملودرآنمقاالت

آرزوهايانسانرابهنابوديميکشاند،ازخوشبختيکهعشقباعثنابوديآنميگردد،ازکتابکهتنهادوستانساناستوميتواندباعث

بینایيواقعيانسانهاگردد،از»سرودمرگ«ميگویدواینکهزشتکرداريتن،رنجروحاست،ازدلسرکشيکهتابصبرراازدست

دادهومنتظرخوشبختينميماندتااوراازبهشتبهزمینبیاوردوبهجايآنبدبختياستکهمالزمدلسرکشميشود،ازجیکجیک

تیزپرميگویدکهازفرطگرسنگيوتشنگيبهدنبالدستیابیبهآبودانهازفرازالنهفروميافتدوسالهادرقفسمحبوسميگردد،

ازبینوایانميگویدوقطراتسوزاناشکشان،از»عشقفروشي«کهازاوميخواهدعشقشرابهاوبازگرداندتاعاشقپیمانخویشرا

نشکندوازمرگامیدهاميگویدودیدهگانيکهمنتظرزندگيهستند.بانگاهیبهمحتوایمقاالتنوشتهشدهتوسطشاملویهفدهساله

هرچندجنبههایرمانتیکمقاالتازاحساساتنوجوانیپرشورحکایتمیکنداّماازهمانابتدامیتوانظهورنابغهایدرعرصهادبیاتاین

سرزمینراپیشبینینمود.

فارغازمحتوايمقاالتذکرشدهفرمنوشتاريمتنهاداريویژگيهایياستکهميتوانآنهاسرآغازشعرسپیددانست.نثريشاعرانهکه

ویژگيبارزآنهاحماسيبودنآنهاست.نثريکهمتعلقبهاواخردورهیقاجاراست.نثريموزوناّماخامکهبعدهادرقالبشعرسپیدبه

پختهگيکاملميرسد.استفادهازضمایرمتصلبهجايضمایرمنفصل،استفادهازجمالتمعترضه،اساميوافعالمرکب،پسوندهايجمع

ومفرديکهباعثآهنگینشدنجملهميشوندمانند»گان«بهجاي»ها«،»اندر«بهجاي«»در«،استفادهاز»همي«بهجاي»مي«در

افعالاستمراري،استفادهازقیودزمانمرکبکهجابهجایيترکیباتآنهاباعثایجادنوعيوزندرجملهميشودمانند»روزيچند«به

جاي»چندروزي«تماممواردعنوانشدهبازگوکنندهنوعينثرآهنگیناستکهبانمونههايکهننثرموزونتفاوتهايبارزيدارنداّما

خودنمودنوعيازشعروارگياند.تأملدرنوشتههايابتدایيشاملوایننظریهراکهشکلگیري»شعرسپید«بهقولاستادکدکنيازفرانسه

ندانيشاملوبهوجودآمدهراکاماًلنقضمينماید.

بااینحالعنصربارزيکهباعثشکلگیري»شعرسپید«ميگردددراندیشهشاملوجايدارد.اوبهوضوحدرسروده»شعريکهزندگي

است«دربارهشعرکالسیکواندیشهشاعرانپیشینميگوید:
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آنرابهجايمتهنميشدبهکارزد.

درراههايرزم

بادستکارشعر

هردیوصخرهرا

ازپیشراهخلق

نميشدکنارزد.

یعنياثرنداشتوجودش

فرقينداشتبودونبودش

آنرابهجايدارنميشدبهکاربرد.

موضوعشعرامروز

موضوعدیگریست.

ایناندیشهیشاملوهمانچیزياستکهکدکني)البتهبانقلقوليناشنیدهکهازاخوانثالثميآورد(آنرانميپسنددوتواليبعدازشاملو

رابهفسادمتهمميکند.بحثيکهدراینجاودرارتباطبازیبایيشناسيمطرحاست،بحثفرمومحتواست.ظاهراًجنابکدکنيبیشتر

دغدغهرتوریکشعرفارسيراداردتادغدغهمحتوایيآنرا.بههررويهموارهاینروحزمانهاستکهباعثشکلگیريفرمهايمتناسببا

محتوايکاريهنرمندانهرعصرميگرددنکتهایکهبهگفتهشاملوبانقلقولیازمایاکوفسکی»سفارشزمانه«راپذیرفتناستوبهقول

استادکدکنی!!!!!نکتهايکهزمانيشاملودرپاسخبهاینکهشعردهههفتادراچگونهارزیابيميکنداینگونهپاسخميگویدکه،شعراگر

شعرباشددرهرزمانيجايخودرابازميکند.
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متن سخنرانی "فریبرز رئیس دانا" به مناسبت سالگرد درگذشت احمد شاملو
اجازهبدهیدپیشازآغازسخندربارهیشاملوشاعرانسانیوآزادیوعدالتخواهیبهیادآوریمرنجودردمردمفلسطینراکهدرغزهزیرآتش

ارتشوحکومتنژادپرستاسرائیلقراردارندومقاومتمیکنند.بگذاریدچنانکهسنتشاملوبودبامقاومتفلسطینهمراهیکنیموخواهان

صلحباشیموفعاالنهدرراهامحایهستههایمنطقهایامپریالیسمکهجنگوجهلوجباریترابرمردمتحمیلمیکنندقدمبرداریم.
***

شاملودرشعرهایش،بهخصوصازنخستینسالهایدههیچهلبهبعد،نهاینکهاززندگیروزمرهیمردمدستبرداشتهباشدونهاینکه

فراموشکردهباشدکهدرهمینزندگیمیتوانریاکاریوخشونتسلطهگریهایبومیوجهانیراعیانساخت،بلکهازمحدودومنحصر

کردنخودبهاینروزمرگیدستکشید.اودرترکیبهمیشهزیباوکمدستیافتنیزبانخوددرشعرهایشنگذاشتتضادهایاساسی

زندگیاجتماعیدرگذرهرروزهیزندگیمردمازنظرپنهانبماند.اواینتضادهاراآشکارساخت،نهچونفیلسوفوناقدوعالِماجتماعی

بلکهتنهاهمانندیکشاعر.میتواندرداستانونمایشنامهوشعرتجربههایمردمکوچهوبازاررابازشکافتودرآنهارنجونژندیرادر

کنارشادکامیوبهبودیوکینهرادرکنارعشقنظارهکرد.درواقعشمارزیادیازنویسندگانوشاعرانچنیننیزکردهاند،امااثرماندگار

پیروزیاشرامدیونکاوشتوفیقآمیزوفرانماییتضادهایانسانیواجتماعیدرپیشرفتهترینوژرفترینشکلآناست،ازدرونآنچه

واقعاًمیگـذرد.

اودر1338سرودهبود:بنبستسربهزیر/تاابدیتگستردهاست/دیواِرسنگازدسترسلمسبهدوراست/درمیدانیکهدرآن/خوانچه

وتابوتبیمعارضمیگذرد/لبخندهواشکرا/مجالتأملینیست.

اینشعریاستباترکیببندیاعجازیوبیانشاعرانهیواالیشیافتهینمادینمیدانمردمکهتبلورکافیژرفکاویاوست.اودرهمان

سالدرقصهیدخترایننهدریامیگفت:داشآکل،مردلوطی،تهخندوقتوقوطی/تویباِغبیبیجون/جمجمکبلگخزون

اودرشبانهیپنجگانهاشدردی1343،پسازآنکهدستبهدستتکاندنمدعیانراکهفخرمیفروختندازطایفهیبردهداراننیاند،

بهُسخرهمیگیرد،چنینادامهمیدهد:

بندمخوداگرچهبرپاینیس/سوِزسروداسیرانبامناست/وامیدیخودبهرهاییدرنیست/دستیهستکهاشکازچشمانممیسترد/

ونویدیخوداگرنیست/تسالییهســت.

ودرشهادتاحمدزیبرمدرپسکوچههاینازیآباد:

درشهِربیخیابانمیبالند/درشبکهیمورگِیپسکوچهوبنبست/آغشتهیدودکورهوقاچاقوزردزخم/قاِبرنگیندرجیبوتیرو

کماندردست/بچههایاعماق/بچههایاعماق

وادامهمیدهد:

باحنجرهیخونینمیخوانندوازپادرآمدنا/درفشیبلندبهکفدارند/کاوههایاعماق/کاوههایاعماق.

اینهمراهشدنبودباجنبشمبارزهیقهرآمیز.ویادمانباشدکهشاملونگذاشتشعرشالنهیبیانرویدادهاییشوندکهیاپشتپردهی

ریاوسلطهراپنهانمیکنندیافقطتکراروگویهیکممایهوابتذالیسیرحوادثاند.

اوبرتکهایاززندگییاکوتهراههایمالرویفرصتطلبانهتکیهنکرد.او»شاهراهآزادی«رابهعرصهیشعرآوردوتمامیتحضورانسانرا

معناییایجازی،استعاریوایماییدرشعرفاخرنوینفارسیکرد.هرچندبههرخردهپارهایازحیاتنگاهیعمیقداشتدرمثلروئیدن

علفدرحاشیهیجویبارراواژگانیمیکردتابهفرمانترکیبکلیشعریاودرآیند،بازدرهرگوشهوکناروٌخرداندازهایباتمامیتحضور
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اجتماعیعاشقانهیانسانسروکارداشت.شغلشاعریاوهمینبود.ببینیدچگونهاززاویهیتنگیکروزنهیکوچکبهابعادبزرگآدمی

میرسد)درتیر1366(

خشخشبیخاوشینبرگازنسیم/ودرزمینه/وِربیواوورایغوکیبیجفت/ازبرکههمسایه/وناگهاناوجمیگیردکه:

چهشبیچهشبی!/شرمساریرابهآفتابپردهدرواگذار/کههنوزازظلماتخجلتپوش/افقیباقیاست.ودر1375،سرسامیپیش

ازمرگشگفت:

سهیالنمناند/ستارگانهمارهبیدارم/دروازههایافق/برنگرانیشانگشودهاست.واینشعرمعجونیازغناییترنوزیباترینترکیببندی

شعرفارسیوشکوفاییفلسفیامید-ونهامیداخالقیبیمایه-وپرهیزازخویشخیالِیدلدادنبهتغییراتسطحیوعوامفریبانهی

سیاسیروزگاراستکهبیشتربهدردهامشنشینانتخدیریافتهمیخورد.شعرشاملوبهگمانمنبیانگررابطهیدیالکتیکیفرمومحتوا

است.اوفرمشعرخودراازهمانآغازدگرجوییدرشعرنیمایی،نیماییکهبسیموردقدردانیاشبود،بهاینجهتساماندادکهآنرا

همبرایستیززندگیدرآیندهبرگشایدوهمظرفیبسازددربیانسرنوشتبشر.بااینکاربودکهاوتوانستدرذوبکنندهترینحرارت

بیانوفراموشنشدنیترینطراوتکالمنشاندهدچگونهمیتواناززندگیاجتماعیوفردیآدمهاشروعکردوبهآنجاییرسیدکهبنیان

سرنوشترامیسازد:بهریشههایطبقاتاجتماعیوقدرت.شعردوستانوشاعرانپرتوان،ارزشمندوارزششناسخطهیماوقبیلهی

ما،کهشمارشاناینجادرمراسمشاملوگردآمدهاند،شایدزمانیازخودپرسیدهباشندکهآیاقالبدیگریمیتوانستاینشعرهارادرخود

جایدهدکهسهلاست،مدامبالندهترازلحظهیخلقشعرشبسازد؟مثاًلدرشعردرآستانهمنبههیأت»ما«زادهشدم/بههیأتپرشکوه

انسان/تادربهارگیاهبهتماشایرنگینکمانپروانهبنشینم.

یادرقطعهی6شبانه،سرودهشهریور1343،آنترجیعبندپویایشگفتکهباتقطیعهایمتفاوتومتناسبباپسکرانهیشعریاشتکرار

میشود:دریغاانسانکهبادردخویشخوکردهبود.

وآنعاشقانهیآشنایخاطرهانگیزنسلها:آیعشق/رنگآشنایتپیدانیست.باری،شاملودرمضامینانسانی،عاشقانه،آزادیخواهانهوآنچه

بهآرمانسیاسیاشمربوطمیشدیعنیعدالت،همدرشکل

شعروهمدردرآمیختنپویایشکلومحتواواقعیتعینیاما

پردهپوشیشدهرادرستوجدیودقیق،درهمینحالپراز

احساسبهذهنشعرخوانانخودمیبَرد،آنچنانکهدیگر

چناننهادینهمیشودکهبرایآنانکهدلیدرسینهدارندو

اندیشهایآزادجاویدبهثبتمیرسد.

کانون قدم ثابت عضو احمدشاملو، ماندگاری رمز تنها این

همچون او شعر نیست. رهایی تالشگر و ایران، نویسندگان

از ازجادوگران، ازصاحبانقدرت، همیشهدادخواهانهاست،

و شاعران از نمیرسند خود داد به که مردمی از متفرعنان،

نیست او خیال و ذهن اختراع دادخواهی این ازخودعشق.

بلکهازژرفایواقعیتدردهاوازدرکنیازهایانسانبیرون

میجوشد.چنینشعرهایینخستخودشانوجودانتزاعیای

ندارند.آنهافرزندشاعروشاعرفرزندنیاززمانهاست.یادتان

در را. آواز« نه آوازخوان « سینمایی فیلم نمیآید یا میآید

موردشاملو،بهویژهبهخاطرپیوندهایشبارازرهاییآدمیزادو

بازبهخاطراستقاللمنشاودربرابرقدرتوجباریتمیتوان

گفت:شاعر،نهشعر.
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چرا هنوز خشونت؟
آرمان شجاع

سوالاول:چراباوجودتمامیتالشهادرراستایدموکراسی،حقوقبشر،صلحوبرپایینهادهایبینالمللیبرایبرقرایاینها،جنگوکشتار

وخونریزیوآشوبودریککالم»خشونت«بهپایاننمیرسدوصلحوآرامشبهامریپایدارتبدیلنمیشود؟

سوالدوم:چرابسیاریازماهنگامیکهبهدیدنDark Nightمینشینیمنهبتمنبلجوکرراقهرمانخودمیدانیموبااوهمزادپنداری

بیشتریمیکنیم؟

میتوانتاریختمدنرابرمحورتالشآدمیبرایدوریازمرگغیرطبیعی)مرگدراثرجنگ،سوانحطبیعیمثلسیل،زلزلهوطوفانو

بیماریهایواگیردارهمچونطاعونوایدز(بازنویسیکرد.اماآنعاملغیرطبیعیکههموارهبیشازبقیهاذهاندردمندرابهخودمشغول

داشتهاستجنگاستیابهعبارتیمرگانسانبهدستهمنوعخودش.سوانحطبیعیوبیماریهابهنوعیغیرقابلکنترلبودهاندوآدمی

همنوعشدر اختیاریدرایجادکردنیانکردنآنهانداشتهاستوهموارهمجبوربهمقابلهباآنهابودهاست.اّمامرگآدمیبهدسِتدیگرِیِ

خوداومنشاءدارد.اماسوالاساسیدربابجنگایناست:آیاجنگیاخشونتبهمعنایعام،گریزناپذیراست؟

برایبسیاریازگذشتگانِدورِما،جنگولشگرکشیوکشتنانسانهایدیگروجهیتفکیکناپذیرازحیاتاجتماعیبودهاستوتادیرزمانی

قدرتوانضباطنظامیوجسمانیامرینهتنهاضروریبرایبقایفردوجامعهبلکههمچنینامریافتخارآفرینمحسوبمیشد.هرملتی

بسیاریازملتهایدیگررادشمنبیچونوچرایخودمیپنداشتوغلبهبرآنانراافتخاریبرایخودمیدانست،افتخاریکهدرکتابها

نوشتهمیشدوشاعراندربارهاششعرهامیسرودندوافسانههامیدوختندوکمترکسیازمرگکودکانوزنانوغیرنظامیانرنجمیبردچه

برسدبهآنکهکسیاز»حق«حیاتبهمعناییکهماامروزازآنمیفهمیمسخنبگوید.پادشاهاتباعشراداراییخودمیپنداشتواحساس

مالکیتتاموتمامبرحیاتاوداشتوکشتنیکفردبرایاوهمانقدرسادهبودکهکشتنیکپشهبرایما.امابهناگاهکسانیبهویژهدر

یونانمتوجهچیزیشدندکهبهآننامفضیلتوخردمندیدادندوآنرابرتوانوقدرتجسمانیونظامیبرتریبخشیدند.شعارسقراط

اینبود:زندگیِناآزمودهارزشزیستنندارد.امااینموضوعباعثنشدکهجنگاوریونظامیگرینادیدهگرفتهشدهوازصحنهیزندگی

بیرونبرود.سقراطحکیمنیزجنگاوریمعروفبودوپیروزییوناندربرابرهخامنشیانافتخاریبزرگبرایمردمآتنبهشمارمیرفت.

دموکراسِیآتنجنگوخشونتواعدامراتقبیحنمیکردوحتیسقراطرابهجرمکجاندیشیجامشوکرانداد.افالطونبزرگنیزنگهبانان

ونظامیانراستونآرمانشهرخویشقرارداد.بردگانوزناندرآتنازحقوقانسانیبرخوردارنبودندچراکهتنهاشهروندانآزادآتنانسان
محسوبشدهوپیشاپیشازحقوقیبرخوردارمیشدندوانسانبودنبهمعناییکهماامروزهازاینواژهمیفهمیمبهتنهاییهیچحقیبه
کسیاعطانمیکردحتیحقحیات.اینگرایشبهنظامیگریوجنگاوریوخشونتکهامروزنیزهنوزدرعمقحیاتانسانیجریاندارد،
بهباورمنعلتاصلیمتحققنشدنصلحوآرامشپایداراست.بسیاریازمفاهیمبرساختهیبشریهمچوندموکراسی،آزادی،برابریو
دریککالمحقوقبشروباالترازهمهحقحیاتکهپسازعصرروشنگریوانقالبکبیرواردحیاتانسانیشدندوچهبسیارخونهاکه
درپایآنهاریختهشدنتوانستهاندکشتاروخشونتراازبینببرندونتیجهیچندانیبهبارنیاوردهاند.ریشهیاینمفاهیمدراومانیسمی
استکهانسانرابرتارکدنیامینشاندوهمینتکیهزدنآدمیبرمسندقدرتبیچونوچراستسرچشمهیشدیدترینخشونتهاچهبر
خودانسانوچهبرطبیعتبودهاست.البّتهماازنیچهآموختهایمکهاینمفاهیمانسانیریشهدرادیانبزرگالهیدارند،امااینهاهیچگاه

صورتتاریخِیانضمامیبهخودنگرفتندوتنهادرکتبمقدسخواندهشدند.وازآدورنووهورکهایمرنیزآموختیمکهایناومانیسمچیزی

جزهماناسطورهیباستانینیستکهانسانرافرمانروایدنیامیدانست.
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هرجاقدرتمتمرکزشکلبگیرد،نیازبهخشونتوخونریزیوحتیجنگبرایحفظخوددارد.امااینشکلآشکارآنچیزیستکهدر

الیههایزیرینهستیقراردارد.قرنبیستمکهباالخصدرنیمهیدومشبهظاهربیشترینتالشهارادرراستایبرقراریجهانیفارغاز

هرگونهخشونترابهخوددیده،درنهایتتعجبهمگانبزرگترینفجایعانسانیرانیزبهخوددیدهاست.ازدوجنگجهانیتاآشویتس

وویتناموجنگنفتوخلیجفارسوجنگشصتسالهیفلسطینواسرائیل.گوییدرتماماینچندصدسالهمهیبشردوستانفریب

خوردهاند.دردویستسالگذشتهتغییراتزیادیدرزندگیآدمیرویدادهاست،جنبشهایآزادیخواههرروزرشدبیشتریداشتهاندو

حکومتهایبهظاهردموکراتهرروزبرتعدادشانافزودهشدهاستونهادهایبسیاریبرایمقابلهباانواعرنجهایانسانیشکلگرفتهاند

اّماخشونتازاعدامگرفتهتاجنگهمچنانامریتفکیکناپذیراززندگیست.بسیاریازماهرروزهچهدررسانههاوچهدرزندگیروزمره

ومحلزندگیمانشاهددرگیریهایشدیدازفحاشیلفظیتاضربوشتمخونبارهستیم.حتیدرآرامترینمناطقدنیانیزهنوزضربو

شتمخیابانی،اعدامهایمحدودوغیرهادامهدارد.بهنظرمیرسدکهدرطولاینچندهزارسالبیشترینتغییردرنوعومیزانسالحهابوده

استکههربارمخربترشدهاند.نهادهایبینالمللیکهجیرهخوارسفرهیابرقدرتهاهستندهموارهتنهادرپیمحدودکردناعمالدولتها

وگروههاییبودهاندکهیاقدرتچندانیبرایسرکوبایننهادهاندارندویاتهدیدیبرایهمانقدرتهاییهستندکهپایهگذارایننهادها

بودهاند.بیشتریناخبارنقضحقوقبشرهمیشهمعطوفبهبرخیازکشورهایخاصاستوبدتریِنفجایعیکهدرکشوریهمچونآمریکا

رخمیدهندیامطرحنمیشودویاطرحآنهابهموعظهیفرزندبهپدرشمیماند.امافارغازاینها،مسئلهیاصلینهبهدولتهابازمیگردد

ونهبهگروهها.اگربهمتافیزیکگراییمحکومنشوممیخواهمبگویممسئله،مسئلهایانسانیستوبیشازهرچیزبههستیانسانیباز

میگردد.مفهوم»حق«هیچگاهکشفنشدبلکهبرساختهشدوبههمیندلیلهیچگاهبهباوردرونیِماتبدیلنشدوبهراحتیتوسطآنانکه

تحققهدفشانرادرگروکشتاردیگرانمیبینندبهفراموشیسپردهمیشود.بشریتهنوزدگرنگشتهاستوهرزمانکهاحساسکند

منافعشدرخطراستبهسرعتراه»منطقغلبه«راپیشمیگیرد.هرچهقدرتبیشتر،اینغلبهسهمگینتر.منطقغلبه،منطقهمیشگِی

تمدنبودهاست.امروزهاینمنطقچهتوسطگروههایافراطیمثلالقاعدهوچهتوسطدولتهابهیکمیزانبهکارگرفتهمیشوداّمابه

صورتهایمختلف.البّتهاینادعابهمعنایآننیستکهمیتوانعواملیهمچوناقتصادیاارادهیبهقدرتویاتعصباتدینیوقبیلهایو

غیرهرانادیدهگرفتامااینهاهمهریشهدرمنطقبرخوردآدمیبههنگاماحساسخطرازتهدیدمنافعشراداردکههمانمنطقغلبهاست.

تازمانیکهآدمیبرمنطقغلبهدردرونخویشغلبهنکردهاستفاجعههمچنانادامهمییابدوتمامیفریادهایموقرانهیبشردوستانه

بهپیامهایبازرگانیمیانسریالهایجنگیمیمانند.

کفنفسآدمیدرطولتاریخشکلگیرینفس،شعلهیقدرتطلبیراهیچگاهخاموشنکردهاست.آدمیهیچگاهنتوانستهاستریشهی
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لذتازآشوبوانهدامومرگرادرنهادخویشبخشکاند:»منچیزیجزقصابیرئوفنیستم.کتاببهمنلذتانهدامراآموختهاست.ابر

انفجاروگروههایانفجاررادوستدارم.میتوانمساعتهابایستموحرکاتتلمبهزنِیبهدقتهماهنگمتخصصهایانفجاررادرکاربههوا

پاشیدنکلیکبلوکساختمانیتماشاکنم؛...ازدیدنآنلحظهایسیرنمیشومکهتمامآجرهاوسنگهاوتیرآهنهابههوامیروند...«

)هرابال،تنهاییپرهیاهو(.»مامیخواهیمجنگ-اینیگانهنوشدارویجهان-نظامیگری،میهنپرستی،ژستویرانگرآنارشیستهاو

ایدههایزیباییکهزنانراکشتهوتحقیرمیکنندارجنهیم«)مارینتی،مانیفستفوتوریسم(.نمونهیروشنلذتبردنماانسانهاازخشونت

رامیتواندرتجمعافرادبرایمشاهدهیآشوبیخیابانیوصحنهیاعدام،نامنویسِیافراددرباشگاههایمشتزنیورشتههایرزمیوباالتر

ازهمهنامنویسیداوطلبانهدرارتشدید.جوکرآدمکشیبیاحساساستامابسیاریازماجوکرراقهرمانخودمیدانیموحتیپوستراو

رابهدیوارمیچسبانیم.جوکرانسانیستکهتنهاازقانونخویشکهریشهدرعمیقترینغرایزاوداردپیرویمیکندوازهرقانونبیرونی

کهاورادربندکشدمتنفراست.اوهمانانسانیستکهبسیاریازمادوستداریمباشیماّمانمیتوانیم.

تازمانیکهکسانیوجوددارندکهبادیدنبارانموشکبرسردیگرانفریادسروروشادیسرمیدهندهرامیدیبرایصلحپایداردرمه

غلیظفرومیرود.درصدایشادیاینمردمانمیتوانپژواکهمانرومیانیراشنیدکهدرکلسئومبادیدنخونگالدیاتورهاازفرطشادی

جامهمیدریدند.تناقضبزرگامروزایناستکهدموکراسیوحقوقبشرنمیتواندخواستآدمیبرایافزایشقدرتخویشرایکحق

نداند.دموکراسیکذبیاستکهدردامخودافتادهست.دموکراسیمفهومحقرابرساختوسپسآنراهمچونحقیقتیمطلقبهخورد

آدمیاندادوسپسبرعلیهاهدافدروغیناشبهکارافتاد.دموکراسیرایبهحقدفاعازخودباسالحگرمرامیدهد.دموکراسیرایبه

بودجهینظامِیچندصدمیلیارددالریمیدهدوازحقحیاتباازبینبردنشحمایتمیکند.

درگفتمانغالبدربارهیجنگچهدررسانههاومجامعبینالمللیوچهدرمکالماتبینفردیدستهبندیهاییازقبیلمرگکودکانو

زنان،غیرنظامیانونظامیانوغیرهدیدهمیشودوبیشترینمباحثاتحولکشتارغیرنظامیانشکلمیگیرد.توگوییصرفجنگوکشتار

مسئلهیچندانمهمینیستومرگنظامیاندلکسیرابهدردنمیآوردودلیلاینامرمیتواندآنباشدکهنظامیانقدرتدفاعازخودو

انتقامگرفتنرادارنداّماغیرنظامیانبیدفاعهستند.کشتهشدنیکنظامیحقاستچراکهاوپیشترکسیراکشتهونیزنظامیدیگریرا

میکشدچراکهپیشترهمرزمشراکشتهاند.اماایننوعقضاوتبهقولمعروفپاککردنصورتمسئلهاست.مختاربودنسربازاینموضوع

راکهاونیزانساناستازبیننمیبرد.درهرصورتانسانهادرحالکشتهشدناندومنطقجنگوآشوبادامهدارد.گاهتصورمیکنمکه
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اگرجنگیتنهابیننظامیاندرمیگرفتبسیاریازماهمانندزمانیکهبهمشاهدهیمسابقاتمشتزنیمینشینیمبرروییکیازدوطرف

شرطبندیمیکردیمواوراباسوتودستتشویقبهمبارزهیبهترمیکردیمچراکهمیاندیشیمجنگوخشونتهنوزهمخالیازمنفعت

نیستوکشتهشدنصدهایاهزارانیهودیبهشرطبازگرداندهشدنزمینهایفلسطینیانمیتواندخوشحالکنندهنیزباشد.

میلآدمیبهکشتاروخشونتازطریقبازیهایکامپیوتریوشکاروغیرهنهتصعیدمیشودونهسرکوب،بلکهتنهاتشدیدمیگردد.رسانه

نیزدراینبینسهمهمیشگیخودرادارد.شبکههایماهوارهایمملوءازبرنامههاییدربارهیجنگودرگیریومسابقاتتیراندازیاست.

همهیاینهاهرروزریشهیمیلآدمیبهآشوبراآبمیدهند.ازسویدیگرشبکههایخبریکارکردیدوگانهدارند.شبکههاییمثل

BBCکههموارهاخبارجنگیرادرصدرخبرهاقرارمیهندازطرفیبهنوعیاحساساتودلسوزیهایآبکیودرپیآنبهقضاوتهای

نادرستونسنجیدهدامنمیزنندوازسویدیگرباپخشهرروزهیاخبارجنگ،خشونتوکشتاروآشوبرابهپدیدهایعادیتبدیل

میکنند.مدتیجنگداخلیسوریهدرصدراخباراستاّمابهمحضاینکهاخبارسوریهبرایمخاطبانازجذابیتافتاد،دوربینهاوخبرنگاران

بهسراغداعشمیروندوسپسنوبتغزهمیشود.مافقطبهآنمردمانیفکرمیکنیموداغآنهارابرسینهمیزنیمکهشبکههایخبری

پوششمیدهند.اینکههمزمانباغزهافرادینیزدرسوریههمچناندرحالکشتهوآوارهشدننداهمیتچندانیندارد.گوییهنگامجنگ

فلسطینواسرائیلدرسوریهوعراقآتشبساعالمشدهاستتادوربینهابازگردندوجنگازسرگرفتهشود.سهکودکدرفلسطینکشته

میشوندوتمامرسانههایخبریچندینبارپیاپیآنراپوششمیدهندوشبکههایاجتماعیپرازسوگواریبرایآنهاستاماهیچکسبه

کودکانیکههمزمانتوسطالقاعدهیاداعشکشتهشدهاندنمیاندیشد،چراکهاخبارمربوطبهآنهاتکراریستوبرایمانیزاهمیتیندارد.

دربحبوحهیدرگیریهایخونین،اخبارجامجهانیفوتبالمخاطببیشتریرابهخودجلبمیکندوبههمیندلیلپوششبهتریداده

میشود.منطقرسانههایخبرینیزهمانمنطقهمیشگِیسرمایهداریست:سودآوریمهمترینوحتییگانههدفاست.البّتهاینسود

تنهابهمعنایسوداقتصادینیستبلکهمیبایدجنبهیروانشناختییعنیجهتدهیبهذهنیتمخاطباندرراستایاهدافقدرتهایحامی

رسانههاوازاینطریقمحکمترکردنهرچهبیشترپایههاینظامموجودرادرنظرداشت.کمپانیهایتولیدفیلمنیزبیشازهرکسیاز

لذتآدمیازخشونتآگاهیدارندوآنرابهبهترینراهکسبسودتبدیلکردهاند.هنوزهمفیلمهایجنگیواکشنبیشترینمخاطبرا

بهسویخودجذبمیکنند.

حتیفلسفهنیزازافالطونگرفتهتاهابزونیچههرازچندگاهیبهکمکجنگطلبانآمدومنطقجنگرابیشازپیشاستوارترکرد.هابز

ونیچههردوهیچمحبتخالصیرابازنمیشناسندومنکرهرگونهدگرخواهینابهستند.هابزتنهامحرکواقعیآدمیراکسبسودو

دفعزیانمیداندودولتراشمشیریمیداندکهازجنگهمهبرعلیههمهدراثربرخوردمنافعپیشگیریمیکند.اینجملهمعروفاوست

که»انسانبرایانسانهمچونگرگاست«.نیچهنیزارادهیمعطوفبهقدرترایگانهانگیختاردانستوحتیبرمبنایفلسفهیآریگوی

خودقدرترابهمرتبهییکارزشبرکشیدورحمومهربانِیریشهگرفتهازمسیحیتراعلتابتذالآدمیمیدانست.نازیهامنطقخویش

رادرآثارنیچهدنبالکردندوهمهیگفتههاینیچهدرردیهودستیزیوجنگطلبیرابهفراموشیسپردند.

بهتراستچندجملهایهمدربارهینوعقضاوتهایمادربارهیپدیدهیجنگبگویم.امروزهقضاوتواندیشهدربابجنگوخشونتبه

فحاشیبرعلیهآنکهقدرتمندتراستتقلیلیافته.اینپدیدهیکیازنتایجتاثیراتپخشهرروزهیاخبارکشتارکودکانوغیرنظامیانبر

ذهنیتافراداستکهمنجربهخشموناراحتیودرپیآناستداللهاوقضاوتهایوحشتناکمیشود.درمیانقضاوتهادربابدرگیری

اخیرحماسواسرائیل،کسیدرشبکهیاجتماعِیفیسبوکنوشتهبود:»هیتلرگفتهاست:منبسیاریازیهودیانراکشتموتعدادیاز

آنهارازندهنگهداشتمتاآیندگانبدانندچرایهودیانرامیکشتم«.سپساضافهکردهبود:»تمامبدبختیهایمازیرسریهودیاناست«.به

قولمعروفروحآدورنودرقبرمیلرزد.آیادرپساینقضاوتصدایآشویتسبهگوشنمیرسد؟اگراینفردقدرتکافیداشتچهبرسر

یهودیانمیآمد؟یهودیانیکهبسیاریازآنانهموارهمخالفخشونتبودهاندوبعضیازآنانازبزرگترینحکیمانهستند.گزارههاییازاین

دستکهیهودیانهموارهخواهانسلطهبرجهانوبرتریبردیگرآدمیانبودهاند،همانقدردورازحقیقتاستکهاینگزارهکهیهودیان

معتقدنداگرکسیسیلیایبرصورتتزدبگذاربرطرفدیگرنیزبزند.)اسرائیلنشانمیدهدکهاگرسیلیاینواختهشودحکمشمرگ

خواهدبودوخمپارههایحماسرابابمبافکنپاسخمیدهد(.هردویاینقضاوتهابیپایهاندچراکهکلیاندوهمهییهودیانازاسپینوزا
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گرفتهتانتانیاهورادریکطبقهقرارمیدهند.اینگونهبررسیهاواستداللهاریشهیاصلیِمسئلهراپنهانمیکندوهرروزمنطقجنگرا

محکمترازپیش.هموارهآنجنگیکهتعدادکشتهیبیشتریبهبارمیآوردمهیبترتوصیفمیشودامامیبایدموضوعرااززاویهایدیگردر

نظرآورد.تعدادکشتهشدگاندرمقایسهباعلتکشتهشدنافرادازاهمیتثانویبرخورداراست.چراکهاینامراستکهجنگراگریزناپذیر

میسازد.همانطورکهقابلپیشبینیشدهبودمذاکراتصلحباعثآتشبسبیناسرائیلوحماسشد.امامسئلهیداعشوالقاعدهتنهابه

قلمرومرزهامربوطنمیشود.اینهانیزبهدنبالقلمروبرایحکومتاندچراکهخواستقدرتهموراهباخواستقلمروبرایاعمالخودهمراه

است.اماازسویدیگرمسئلهبهنوعیجهانبینیمربوطمیشودکهتنبههیچگونهمذاکرهنمیدهدوتالشبراینفیاینجهانبینیهم

وظیفهیاصلیوهممشکلترینوظیفهاستچراکهاینجهانبینیکشتنرابهمرتبهییکحقبرمیکشد.منطقگروههایافراطیاین

است:»آنکهبامننیستبرمناست«.اینمنطقهیچدیگریرابرنمیتابدوتازمانیکهایننوعنگاهپابرجاستجنایتهمچنانادامهدارد.

اینهمانمنطقیستکهنازیهابرپایهیآنفجیعتریناعمالضدانسانیراتوجیهمیکردندودرنهایتمیلیونهانفررابهکشتندادند.

اسرائیلهموارهبهبهانهایبرایحملهبهفلسطیننیازدارد.اّمابرایگروههایافراطیهیچبهانهایالزمنیست.تازمانیکهکسیبهنامکافر

وجودداردکشتاردربدترینشکلشادامهمییابدحتیاگرازطریقخودکشییاعملیاتشهادتطلبانهباشد.

آنچهامروزهمیتواندراهیبهرهاییباشددلسوزیهایآبکیودروغیننیست.احساساتیکهقضاوتهاوصدوراحکامشتابزدهرادرپیدارد.

کمترکسیاگرباخودصادقباشدترحمیراستیننسبتبهکودکانوغیرنظامیانیکههرروزهکشتهمیشونددرخودمییابد.مطلوبآنکه

حداقلدربارهیاحساساتمانصادقباشیموبهبرانگیختگیهایلحظهایوقعچندانیننهیم.نوشتنجملهایبیپایهواساسدرذماسرائیل

وداعشوبشاراسد،شکلدادنبهبحثیسطحیترازخودجمله،تنهاشریکجرمشدندرهمانجهانیستکههموارهازرنجودردهایش

شکوهمیکنیم.اّمااینبهمعنایدعوتبهسکوتدربرابررنجنیست.کنشرهاییبخشازتفکردقیقوخود-نقادریشهمیگیردونیازی

بهظواهرموقرانهندارد.برایپیبردنبهرنجدیگریعقلکفایتمیکندوهمینداناییمیتواندکنشنجاتبخشرادرپیداشتهباشد.

میتوانازسرانگیزشیلحظهایبراینجاتکودکانگرسنهبهآفریقاسفرکرداماحاصلچهخواهدبود؟آیاریشهگرسنگیمیخشکد؟این

اعمالدرجایخودخوبومطلوبانداماصرفاًدرحکممسکناند.مسئلهبسیاربغرنجترمیشودهنگامیکهتوجهکنیمکهبسیاریازماکه

صادقانهدرپیانجامکارهایخیرخواهانهوانساندوستانهایم،درزندگیخوددچارنقضغرضیم.باکجاندیشیهاوقضاوتهایسرسریو

لحظهایدربابمسائلیهمچونفقروجنگبیآنکهبخواهیمبهآندامنمیزنیم.ازسویدیگرگرایشپرشوروشتابزدهیمابرایاقدامات

انساندوستانهباعثفراموشیآنچیزیمیشوندکهمیتواندراهیبهبرونرفتازوضعیتموجودرادراختیارآدمیانبگذارد:اندیشهی

خود-نقادونقدپیگیرومنطقیپایههایاساسیجهانیکهامکانسیرکردنچندبرابرجمعیتامروزدنیارادارداّمانزدیکبهیکششم

جمعیتشازسوءتغذیهرنجمیبرندوبسیاریازگرسنگیبهکاممرگکشیدهمیشوند.مناینمنطقراهمچونآنتیتزیدربرابرمنطق

غلبهمیدانموآنهمان»منطقهمراهی«است.تفکربیشتروبهتعویقانداختنپراکسیسبهمعنایترسوگریزنیستبلکهتالشبرای

نفیآنچیزهاییستکههموارهبشریترابهبیراههکشاندهاند:کنشخالیازهرگونهتفکرعمیق.هموارهمیبایداینآخریننوشتهی

آدورنورابهخاطرداشت:»اندیشهخوشبختیستحتیآنجاکهبدبختیحاکمباشد.اندیشهدربیانبدبختیبهخوشبختیمیرسد.هرکس

کهنگذاردایناندیشهراازاوبگیرندهرگزتسلیمنشدهاست«.

بهاعتقادمنزندگِیمتناقضیکیازبزرگترینموانعدرراستایجهانیمطلوباستوتنهاازطریقاندیشیدناستکهمیتوانبراینتناقض

چیرهشد.زندگیمتناقضبهمعنایعدمپایبندیبههمانارزشهاییستکهماآنهاراارجمینهیم.بهبیاندیگرگوییماتنهادرظاهر

استکهبهاینارزشهاباورداریموبیشترزمانیبهآنهاپایبندیمکهسودوزیانخودمادرکارباشد.خشونتوکشتاررامذبوحمیدانیماّما

هرروزهچهبسیارخشونتهاییکهچهدرسطحاندیشه،چهدرسطحزبانوگفتاروچهدرسطحعملاعمالنمیکنیم.ازحقوقبشردم

میزنیماماچهبسیارحقهاکههرروزهزیرپامیگذاریم،ازدانشومعرفتمیگوییماماچهبسیاراستداللهاوتبیینهایوحشتناکیکهبر

پایهیآنهازندگینمیکنیم.درهمانهنگامکهدرشبکههایاجتماعیبرعلیهقتلواعداموخشونتوجنگاعتراضمیکنیمفراموشمان

میشودکهروحچندنفررادرروزمیکشیم.بسیاریازماقاتلوجانیبهمعنایمتداولنیستیمچراکهیاقدرتکشتننداریمیاشهامتش

را.شایدبتواندرنهایتگفتتنهاراهراستینرهاییازخشونتسوژهایاستکهبراندیشهوقضاوتهایخویشخشونتروامیدارد.
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شوپنهاور و بنیان های تجربه ی زیبایی شناختی
الكس نیل1

ترجمه: مانی رشتی پور
کانت،مانندهمهفیلسوفان،بهجایآنکهبهمسئلهزیباییشناسیازدیدگاهتجربههنرمند)آفرینشگر(بپردازد.هنروزیباییمنحصراًاز

نظرگاه»تماشاگر«میاندیشد،ودرنتیجهندانستهخود»تماشاگرراواردمفهوم«»زیبا«میکند...– تجربیاتهنرمنداندراینمسئله

دشوار»جالبتوجهتر«اند.

)نیچه،تبارشناسیاخالق،جستارسوم،بخشششم(]1[

ازویژگیهایمعرفوحتیشاید بامجموعهای زیباییشناختیتجربهایاستمتمایز آیاتجربه

پدیدارشناسیایمنحصربهفرد؛اگرچنیناست،اوصافآنچیستند؟یااینکهاصاًلمسئلهایناست

کهگسترهاقسامگوناگونیازتجربههارامیتوانچنانکهشایدوبایدبهمثابهامرزیباییشناختیبه

اندیشهآورد؟اینهاپرسشهاییهستندکهسدههادرکانونتوجهزیباییشناسیفلسفیآمدهاندو

رفتهاند.درآنچهپیشخواهدآمدقصدمنایننیستکهباپرداختنتقریریازتجربهزیباییشناختی

بیافزایم.در ودفاعکردنازآنبهشمارپاسخهاییکهتاکنونبهاینپرسشهادادهشدهاست

عوضتوجهمنمعطوفبهاینپرسشاستکهچگونهچنینتقریرهاییبنیانمیشوند:تقریری

ازطبیعتتجربهزیباییشناختیبرایآنکهرهبهتوفیقبردبهچهقسمچیزهاییبایدبپردازد؟

زیباییشناختیایکهدر نظریه نشاندهمشوپنهاوردر ایناستکه بطورخاص،هدفمن

رساله»جهانبهمثابهارادهوبازنمایی«پرورشدادهاستپاسخیبرایاینپرسشپیشنهادهکهباآنچهعموماًبهاونسبتدادهمیشود

تجربه طبیعت درباره معاصر اندیشه اعظم بخش و داشته تمام سیطره متقدم مدرن زیباییشناختی نظریه بر که تقریری آن -یعنی

زیباییشناختیبرپایهآناستواراست-تفاوتبنیادیندارد.

پسباردیگرمیپرسیم:بنیانهرتقریریازطبیعتتجربهزیباییشناختیکهامکانتوفیقیافتنداشتهباشدبایدبرکدامقسمازچیزهابنا

شود؟پاسخیمعمول)البتهپاسخیکهآنانکهبرآنپشتبستهاندهموارهآنراروشننساختهاند(بهاینپرسش»دروننگری«2]2[بوده

است.برایمثالمونروبردزلی3میگویددشواریایکهفیلسوفاندرمفصلبندی

»ویژگیزیباییشناختیتجربه«باآنمواجهبودهاندتاحدزیادیازدشواریفرآوردن»توصیفپدیدارشناختیایدقیق«برآمدهاست]3[؛او

درجایدیگرپیشنهادمیکندکهآنکسکهبهبهتریننحوآمادهمفصلبندیاینویژگیاست»فرددروننگریکارآزموده«است]4[.ونیز

آخرینتالشهایخودویبرایتوصیفتجربهزیباییشناختیبطورمشخصمبتنیبردروننگریبودند:اومیگویدتجربهزیباییشناختی

تجربهایاست

منفصل«، »انفعال محسوس«، »اختیار عین«، سوی به »جهتمندی احساسهای نشان که

»اکتشاففعاالنه«و»تمامیت«رابرخوددارد]5[.
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حالاگروصفبردزلیازتجربهزیباییشناختیدرحقیقتتضامنبههیچ

جزدستانداختنبردروننگریندارد،آنگاههرچندکهوصفویغنیو

فرو نامید اعتبار فقدان توان می آنچه بهخاطر آخر باشددست روشنگر

میریزد.وبهگمانمناینامربرایهرتوصیفیازتجربهزیباییشناختی

ابتنابردروننگریداشتهباشدصدقمیکند.درچراییاینمهممی که

توانگفت،فرضکنیدبرماستبپرسیمچرابخصوصاینویژگیها-در

موردبردزلی»جهتمندیبهسویعین«،»تمامیت«وازایندست-برای

میتواند چنین پاسخ یک شدهاند. برگزیده زیباییشناختی تجربه تمیز

باشد:»اگردرتجربیاتزیباییشناختیخودتاندروننگریکنید،ونیزبر

گزارشهایدیگرانازتجربیاتزیباییشناختیشانکهمبتنیبردروننگری

باشندتأملنمایید،بهسادگیدرخواهیدیافتکهاینهاویژگیهاییهستند

کهازآنتجربیاتبرمیآیند.«اماتاآنجاکهمسئله)چنانکهبرایبردزلی

چون چیزی اصال آیا که باشد آن پاری، دقیقتر بطور ،)]6[ بوده چنین

»قسمیبخصوصازتجربهتحتعنوانزیباییشناختی«وجودداردیانه،
آنگاهاینپاسخبهطرزمهلکیقریببهمصادرهبهمطلوبمیافتد]7[.آنگاهباردیگرممکناستبپرسیمچراشایستهاستایننوعتجربه

راکه)علیالظاهر(بهمیانجیاینویژگیهاتمیزدادهشدهچونتجربهزیباییشناختیبهاندیشهآوریم؟وبهتصورمنپاسخاحتماالچنین

خواهدبودکهاگردرتجربیاتمانازآنچهبردزلی»لحظاتهنرگون«4مینامد،ونیزدرتجربیاتماناز»دیگراعیانیاموقعیتهایی)بویژه

اعیانطبیعی(کهغالبابهواسطهعلقهایکهبهآنهاداریمدرزمرهلحظاتهنرگونقراردارند«]8[،دروننگریکنیم،درخواهیمیافتکه

اینهاآنویژگیهاییهستندظهورمیکنند.امااینهابهمثابهچهظهورمیکنند؟تاچهحدچونامریپرمعمولیاپرمکرررخمیدهند؟به

نظرصدقاینمهمنامحتملمیآید-»لحظاتهنرگون«وآنگونهچیزهاییکهدربحثهاییاینچنینیاغلبدرزمرهآنهاقرارمیگیرند

بهطرقگوناگونتجربهمیشوندوهیچدلیلوجودنداردکهفرضبگیریمآنویژگیهاییکهبردزلیناممیبرد،یاهرویژگیدیگریکهدر

تقریرهایمبتنیبردروننگریآوردهمیشوند،ازگروهدیگرویژگیهایتجربهماهمچونحسد،طمع،رنجش،ماللت،فرسودگی،افسردگی،

بیعالقگی،وازایندست،معمولتریامکررترباشند.

بهجایاینآیامیتوانگفتکهویژگیهاییازآندستکهبردزلیمتوجهآنهااست،آنگاهبهبرجستهتریننحوبرمیآیندکهماتوجهخودرا

به»لحظاتهنرگون«وامثالآنمعطوفکنیم؟مشخصاآنچهنیازداریمچیزیاستچوناین؛اماچنینکاریممکناستتنهااگرهوادار

تقریریچونتقریربردزلی-تقریرتجربهزیباییشناختیمبتنیبردروننگری-ابزاریداشتهباشدعاریازمغلطهمصادرهبهمطلوببرای

احرازاهمیتاینویژگیها،وبرایاینکهنشاندهداهمیتفراواناینهاازکجامیآید.دروننگریامانمیتواندایننقشراایفاکندچراکه

فاقدآنگونهاعتبارمرتبطبهاینموضوعاست:اینحقیقتکهیکویژگیخاصتجربهمنبرایمبرجستهجلوهمینمایدبهخودیخود

مستلزمایننیستکهآنویژگیبهمعناییکهاینجامدنظراست،یعنی-بهاصطالحبردزلی-بهمعنایضروریبودنبرایمقولهیانوع

متمایزیازتجربه،برجستهباشد.

نتیجهاینجاایناستکهدستیازیدنبهدروننگرینمیتواندبهخودیخودبنیانتقریریازطبیعتتجربهزیباییشناختیقرارگیرد.هر

تالشیبرایتحدیداینگسترهتجربه،یابالواقعپیشنهادناینامرکهچنینگسترهایبرایتحدیدکردنوجوددارد،اگرقراربرآنداشته

باشدکهبختمعتبربودنرابرایخودحفظکند،دستآخربایدبهچیزیغیرازنتایجدروننگریرویآورد.برایاینکهببینیماینچیز

چهمیتواندباشد،سودمندخواهدبوداگردرخاستگاههایاندیشهمدرنتجربهزیباییشناختی،درتجربهگراییانگلیسیاواخرسدههفدهم

واوایلسدههجدهم،اندیشهکنیم.

اگربهنوشتههایایندورهنگاهکنیمپاسخیبهاینپرسشکهتجربهزیباییشناختیازچهقوامیافتهاستمییابیمکهبهطرزگمراهکنندهای
Artkind instances-4
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سادهمینماید:هرتجربهدردستازالفتجربهایزیباییشناختیاستتنهادرصورتیکهالفبهمثابهزیباتجربهشود.البتهواقعامراین

استکهاینپاسخبیشازحدسادهاست،چنانکهدرهمانمراحلنخستینرشدزیباییشناسیمدرنمتقدماینمهمدریافتهشد:اگرقرار

باشداینپاسخ،یاتعریفاولیهازتجربهزیباییشناختی،صرفابهطورموقتجذابنباشد،»زیبا«بایدجانگهداری5باشدبرایگسترهایاز

خصوصیات– واالییوخوشمنظرگی6نخستینویژگیهاییبودندکهبهاینگسترهافزودهشدند،واخیرانیزبراهینیبهنفعویژگیهایی

چونآشفتگی،پاکیزگیوحتیدرخشندگی]9[آوردهشدهاست)هرچندهنوزقبولعامنیافته(.بدینترتیبچنینبهنظرمیرسدکهبیان

تماموکمالشهودنخستینتجربهگرایانمبنیبراینکهتجربهزیباییشناختیتجربهچیزیاستکهخصیصهایزیباییشناختیداردصورتی

فصلی7داشتهباشد)»هرتجربهدردستازالفتجربهایزیباییشناختیاستتنهادرصورتیکهالفبهمثابهزیبا،یاواال،یاخوشمنظره،

یا...تجربهشود«(واحتماالبسیاربسیطخواهدبود.باوجوداین،تأملبرجهتیکهگسترشزیباییشناسیفلسفیمدرنمتقدمدرزمانه

میانظهورخصوصیاتاثرشافتزبریونقدسومکانتبرخودگرفت،وعلیالخصوصتاملبرتاکیدمضاعفآندورانبرذوقومنطقحکم

زیباییشناختی،صورتبندیایمقتصدانهترازشهودتجربهگرایانهبدستمیدهد:یکتجربهدردستازالفتجربهایزیباییشناختیاست

اگرچنانباشدکهبتواندوصفخصایصالفرابرحسبگزارههایزیباییشناختیپیریزد،یابتواندحکمیزیباییشناختیای)حکمذوقی(

رابنیانکندکهعینموضوعآنالفباشد.

بهتصوردراینکهآنطریقیکهتجربهزیباییشناختیبطورعامدرجریاناتیکهراهبهسدهنوزدهممیبردندفهمیدهمیشدچیزیشبیهبه

این،کهمنآنراتصورتجربهگرایانهمینامم،استمناقشهاینیست– البتهشکینیستکهاگرقرارباشداینصورتبندیبطورموجهبه

هریکازشخصیتهایبخصوصآندوراننسبتدادهشودمیبایستبهنحویازانحاءجرحوتعدیلشود.اینتصور،چنانکهاززمانهایکه

درآنایدهتجربهزیباییشناختیدردورانطفولیتخودبهسرمیبردانتظارمیرود،تصوریبسیارکمینهگرا8است؛برایمثالاینتصور

درنسبتباپرسشهاییکهباآنهااینجستارراآغازکردیم،یعنیپزسشازاینکهآیاتجربهزیباییشناختینوعمتمایزیازتجربهاست،و

اگرهستاوصافآنچهمیتواندباشد،موضعیخنثیدارد.اینمهمازآنرواستکهتصورتجربهگرایانه،چنانکهمنآنراصورتبندی

کردم،اوالاینپرسشراکهآیاگسترهکمابیشفراخیازانواعتجربههاکهبتوانندحکمزیباییشناختیرابنیانکنندوجوددارد،وثانیادامنه

عبارت»گزارهزیباییشناختی«رابازمیگذارد،وبدینترتیبپاسخاینپرسشکهآیابرایبنیانکردنوصفخصایصچیزیبرحسب
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چنینگزارههایینوعبخصوصیازتجربهضرورتداردیاخیررانیزبازمیگذارد.

بااینحالتصورتجربهگرایانه،بهخالفکمینهگراییاش،)دستکمتاحدی(شرحیبهدستمیدهدازاینکهچراهرتقریریازتجربه

زیباییشناختیکهبهکلیمتکیبهدروننگریباشدالجرمنابسندهاست:هرچندهمکهنتایجدروننگریبرانگیزانندهباشندبهخودیخود

نمیتواننداینمسئلهراکهچهقسمتجربهمیتوانداحکامزیباییشناختیرابنیاندهد،یامسئلهکاربستگزارههایزیباییشناختیراحلو

فصلکنندولذانمیتواننددرتبیینطبیعتتجربهزیباییشناختیتعیینکنندهباشند.درعینحال،تصورتجربهگرایانهآنچیزیرانشانه

میرودکهدرهرتقریرتجربهزیباییشناختیکهبهکلیمتکیبردروننگریباشدازدسترفتهاست:اینرویکردمدعیاستهرتقریری

ازتجربهزیباییشناختیکهبرآناستبختمعتبربودنداشتهباشدمیبایستبربنیانمالحظاتمنطقحکمزیباییشناختی،یادستور

زبانمنطقیگزارههایزیباییشناختی،بناگردد.

به بدوا ازسرشتتجربهزیباییشناختیما تقریری اندیشهکهدربدستدادن این با ادعا این آیدکه بهنظر اکنونممکناستچنین

با دروننگریمتشبثمیشویم،درتعارضکاملباشد.بهتصورمنامادرواقعتقریرهاییچونتقریربردزلی،برسبیلاعانت،نهتنها

تصورتجربهگرایانههمسازدانستهمیشوندبلکهنهایتابربنیانآنبناشدهاند.پیشترمحاجهکردمکهآنچهتقریریازقسمنخسترابهآن

حاجتاست،ودروننگریآنراتوانفراهمآوردنندارد،شیوهایاستعاریازمصادرهبهمطلوببرایاحرازاهمیتآنویژگیهاییکه

ادعامیشوددروننگریمحوریتآنهارابرایتجربهزیباییشناختیآشکارکردهاست–درموردبردزلی»تمامیت«،»انفعالمنفصل«واز

ایندست.اقدامیطبیعیبرایهوادارچنینتقریری)»طبیعی«همبدینمعناکهنظربهحدیکهشهودهایتجربهگرایانهدرزیباییشناسی

معاصررخنهکردهانددشواربتوانهوادارتقریریمبتنیبردروننگریراتصورکردکهدربرابرایناقداماتچندانمقاومتداشتهباشد،و

همبدینمعناکهدشواربتواناقدامیشایستهتراندیشید(ایناستکهبهتصورتجربهگرایانهدستاندازد:یعنیمحاجهکندکهویژگیهای

محلپرسشبهمعناییشایستهاهمیتدارندچراکه)برخالفدیگران(قادرانداحکامذوقیوکاربستگزارههایزیباییشناختیرابنیان

بنهند]10[.

تقریرهایمبتنیبردروننگریتنهاتقریرهایمعاصرتجربهزیباییشناختینیستندکهبهطبیعیترینوجه)بههردومعناییکهپیشترذکر

آنآمد(بهتصورتجربهگرایانهپشتدارند.برایمثالمیتوانیمببینیمکهبنیان»تصورکمینهگرا«یرابرتاستکرازتجربهزیباییشناختی

بهمثابه»تجربهمواجههبافرمها،کیفیاتیاویژگیهایمعنادارچیزهابهشیوهایتمییزگذارانه،ومواجههایبااینچیزهابهخاطرخودآنها

یابهخاطرخودآینتجربه«]11[رانیزتصورتجربهگرایانهشکلمیدهد.اینازآنرواستکهاگرقراربرآنباشدکهبپرسیمچراتنها

تجربهایاینچنینیرامیتوانبهتجربهزیباییشناختیتعبیرکرد،ونهمثالتجربهمواجههباچیزهابهنحویکهبهموثرترینشکلباعث

سردردیشدیدشود،دشواربتوانپاسخیبهترازاینمتصورشدکهآنقسمتجربهایکهاستکردرسردارد،ونهتجربهایکهبهمنظور

ایجادسردردتدبیرشده،توانفراهمآوردنبنیاناحکامزیباییشناختیو/یاکاربستگزارههایزیباییشناختیرادارد]12[.وباردیگرباید

گفتکهاینپاسخمستقیمابهتصورتجربهگرایانهازتجربهزیباییشناختیاتکادارد.

بنابراینمنبااینپرسشآغازکردمکهتقریریازتجربهزیباییشناختیبرایآنکهبختتوفیقیافتنداشتهباشدبهچهقسمچیزهاییباید

رویآورد.چنانکهدیدیمپاسخیکهازنظریهزیباییشناختیسدههجدهمبرمیآید-پاسخیکهبهتصورمنهنوزدرزیباییشناسیفلسفی

معاصرزندهوجاریاست-ایناستکهچنینتقریریبایدبربنیانمالحظاتمربوطبهدستورزبانمنطقیگزارههایزیباییشناختی

تجربه توصیفات متمایزترین از یکی بهسراغ اکنونمیخواهم که است پسزمینه این برابر در و بناشود. زیباییشناختی ومنطقحکم

زیباییشناختیبرومکهتاریخزیباییشناسیفلسفیتاکنونارائهکردهاست:توصیفیکهشوپنهاوردرجهانبهمثابهارادهوبازنماییپرورش

دادهاست.

دربخش34ایناثر،شوپنهاورطرحیبهیادماندنیازسرشتتجربهزیباییشناختی،آنطورکهخودآنرادرمییافتهاست،بهدست

میدهد.اومینویسدماکهبهمیانجیقدرتذهنبرخواستهایم:

شیوهمتداولمواجههباچیزهاراکنارمیگذاریم،ودستازپیگیریصرفروابطمیانآنهادرپرتوصوراصلدلیلکافیمیشوییمکههدف

غاییآنرابطهباارادهخودماست.بنابرایندیگردرچیزهاوقعیبهکجایی،کیای،چراییوبهکجایینمینهیم،بلکهتنهاوبهسادگیبه
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چهایتوجهمیکنیم.بعالوهنمیگذاریماندیشهانتزاعی،مفاهیمعقلی،آگاهیمارابهتملکخوددرآورند،بلکهبهجایهمهاینهاتمامتوان

توانذهنخودراوقفادراکمیکنیم،خودراتمامادرآنغرقمیکنیم،ومیگذاریمتمامآگاهیمامملوازتأملآرامدرعینیطبیعی

شودکهبالواقعحاضراست،چهمنظرهایباشد،چهدرختی،چهسنگی،چهصخرهای،چهساختمانی،یاچیزدیگری.خودراتمامادراین

عینگممیکنیمتاازبیانیآبستنبهرهمندشویم؛بهدیگرسخنفردانیتخویشرا،ارادهخویشرا،فراموشمیکنیموبهمثابهذهنیت

محض،بازتابروشنآنعین،وجودخودراادامهمیدهیم....بنابراینآنچهدانستهاستدیگرنهچیزمنفردچنانکهباید،بلکهایدهاست،

آنصورتابدیاست.]13[

برخیازجنبههایمحوریفهمشوپنهاورازتجربهزیباییشناختیدراینجانمایاندهشدهاند.بهطورخالصه)وبهضرورتاجماال(:)1(قابلیت

مابرایتعقلانتزاعی،واینحقیقتکهدسترسیمعرفتشناختیمابهجهانبهطورمتعارفتحتاستیالیصوراصلدلیلکافی)یعنی

مکان،زمانوعلیت(هستند،درنظرشوپنهاورتوابعاینحقیقتهستندکهغایتتکاملیعقلایناستکهدرخدمتحاجاتارادهفردی

باشد.)2(درتجربهزیباییشناختیفردانیتما»فراموش«میشود،یاآنطورکهویدرجاییدیگرمیگوید»برانداختهمیشود«]14[؛به

عبارتیدرتجربهزیباییشناختیعقلازقیدخدمتبهارادهرهامیگردد.عقلآنگاهکهازیوغاینخدمتخالصییابددیگرتنبهتعقل

انتزاعییاادراکتحتاستیالیصوراصلدلیلکافینمیدهد.)3(نظربهاینکهتفردتابعصوراصلدلیلکافیاست،اینبدانمعنااست

کهآنگاهکهعقلدرخدمتارادهکارنمیکند،موضوعاتادراکافرادنیستند.)4(درعوض،آنگاهکهعقلدرخدمتارادهکارنمیکند

موضوعاتادراک»ایدهها«)یافالطونی،آنطورکهشوپنهاوراصرارمیورزد(هستند.اینکهایدههادقیقاقراراستچهباشندوجایگاهآنهادر

طرحهستیشناختیشوپنهاور،درمیانمحققانمحلمباحثاتفراواناست؛بااینحالبرایمقصودفعلیمیتوانیمنسبتبهاینموضوع

ناشناساباقیبمانیموصرفااشارهکنیمکهدرطرحفکریشوپنهاورایدهیکچیزبهنحویازانحاءنمایندهطبیعتذاتیآنچیزاست.آنگاه

کهویمیگویددرتجربهزیباییشناختیموضوعاتادراکایدههاهستند،فکرشوپنهاورایناستکهمادرتجربهزیباییشناختی،بهمعنایی

کمابیشنزدیک،بهذاتچیزها،بهحقیقتیکهدرپسقلمروتجربهمتعارفوغیرزیباییشناختینفهتهاست،دسترسیداریم.

اینمهمدستکمدیدگاهیبسیارمتمایز،وحتیشخصی،دربارهطبیعتتجربهزیباییشناختیبهدستمیدهد.ودرمیانپرسشهای

بسیاریکهبرمیانگیزاندیکپرسشآشکارایناست:حتیاگرفرضبگیریمکهشوپنهاوروصفمنسجموتوجیهپذیریازنوعخاصیتجربه

بهماارائهمیکند،چرابایدبپذیریمکهایننوعتجربهبطورمتمایززیباییشناختیاست؟

نظربهمقطعیازروندرشدزیباییشناسیفلسفیکهشوپنهاوردرآنمینوشتهاست،بهنظرممکنمیآیدکهتصورکنیمپاسخاوبهاین

پرسشبهنحویازانحاءبهتصورتجربهگرایانهازتجربهزیباییشناختیمتشبثشود.گرچهشوپنهاورخودهرگز)بههیچطریق،وصراحتا(

بهاینپرسشنپرداختهاست،گفتههایاودوپاسخراپیشمینهندکهمیتوانآنهاراازجانبویاقامهکردوبهاینکاراینمطلبمیآیند.

نخستایناستکهتجربهایازآنقسمکهدرمتننقلشدهمشخصشدزیباییشناختیاستاگرهمانباشدکهعبارتاستازتجربه

زیبایی)وبابرخیتغییراتالزم،واالیی(.بااینحالاصلحملبهاحسنپیشنهادمیکندکهاینپاسخبایدکنارگذاشتهشود)هرچندهم

کهگمانبروداینپاسخبرایخودشوپنهاورمیتوانستهاستجذاببودهباشد(،چراکهدرمتننظامفلسفیویاینپاسخراهبهجایی

نمیبرد.اینازآنروستکهعمدهبحثشوپنهاوردربارهزیباییوواالییدرواقعصرفتعریفاینمفاهیمبرحسبآنقسمتجربهایگشته

کهدرمتنیکهنقلکردیممشخصشدهاست.وبادرنظرداشتنسرشتشرطگذارانهآنتعاریف،اگرقرارباشدکهوصفاوازاینقسم

تجربهبهمثابهتجربهزیباییشناختیمبتنیبرظرفیتآنبرایفراهمآوردنزمینهکاربستچنینمفاهیمیباشد،خوداینوصفچیزی

نخواهدبودجزوصفیشرطگذارانه.

بااینحالپاسخدومبهنظرمحتملترمیآید:درواقعبرایآنانکهدرتاریخزیباییشناسیفلسفیآموزشدیدهانداینمهماغلببدیهی

بنظرمیرسیدهاست.چراکهشوپنهاوردرکارتمایزنهادنمیان»شیوهمتداولمواجههباچیزها«وآنچهویازآنبه»شیوهزیباییشناختی

دانستن«،یا»روشزیباییشناختیمواجهه«یادمیکند،بریکویژگیاینمواجههدومتاکیدمیکندکهازگذشتهایدورویژگیبنیادین

تجربهزیباییشناختیدانستهمیشدهاست:یعنیبیعالقگیآن.بهتعبیراودرگیریمعرفتشناختیمتعارفماباجهانعالقمنداست،

بدینمعناکهعقلمتعارفاتنهاتاآنجابهچیزهاتوجهداردکهبطوربیواسطهیاباواسطهبانیازهایارادهفردینسبتداشتهباشند.در
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واقعدرجریانطبیعیچیزهاآنچهمیتوانیمبهآنمعرفتداشتهباشیممحدودمیشودبهآنچهبدینمعناموردعالقهماست:آنگونهکه

شوپنهاوردرجاییاینرابیانمیکند،»معرفتیکهدرخدمتاراده]فردی[استدرحقیقتدربارهاعیانجزروابطشان«بایکدیگروبا

فرد»هیچچیزبیشترینمیداند«،دقیقاازآنروکه»تنهاازمیاناینروابطاستکهاعیانبرایفردجالبعالقهاند.«]15[برخالفاین،

»شیوهزیباییشناختیدانستن«تأملبدوندرنظرگرفتن»کجایی،کیای،چراییوبهکجاییدرچیزها«رادربردارد–کهیعنیبدوندر

نظرگرفتننسبتآنهاباما.شوپنهاوربعدترمیگوید»تنهازمانیمیتوانیمذاتعینیدرونیمحضچیزها،یعنیایدههاییکهدرآنهاآشکار

میشوند،رادرککنیمکهخودمانعالقهایبهآنهانداشتهباشیم«]16[؛تنهابا»مواجههباچیزهاچنانکهانگارهرگزنمیتوانندبههیچ

طریقیتوجهاراده]فردی[رابرانگیزند.«]17[آنگاهچنینمواجههیاتأملی»آرام«استبدینمعناکههیچارجاعیبهنیازهایاخواستهای

ماندارد:بهبیانشوپنهاور،»ازمنظرتنکردشناختتی«چنینتأملیبه»برانگیزشنیرومندکنشادراکیمغز،بدونبرانگیختنتمایالتو

عواطف«وابستهاست]18[.

بدینترتیبواضحاستکهشوپنهاورمعتقداستآنگونهتوجهبهچیزهاکهماراقادرمیسازدبه»ذاتدرونی«دسترسیپیداکنیمتوجه

بیعالقهاست.بااینحالاینامربهخودیخودنمیتواندبهوصفاوازایننوعتوجهبهمثابهزیباییشناختیاعتباربخشد،چراکهگرچه

نسبتدادنبیعالقگیباتجربهزیباییشناختیبسیارآشنااست-درواقعچنانآشنااستکهبنیانوصفشوپنهاوراز»روشزیباییشناختی

مواجهه«بهمثابهزیباییشناختیممکناستبدیهیبهنظرآید-اماربطمیانایندورانمیتوانبهسادگیمفروضگرفت.بدواازآنرو

کهحتیاگربیعالقگیشرطالزمتجربهزیباییشناختیباشدشرطکافیآننیست.بهعالوهنمیتوانبهسادگیفرضکردکهبیعالقگی

اصالشرطالزمتجربهزیباییشناختیهست:بیشکاینامربالذاتآشکارنیستوبرهانهایبرعلیهآندرتاریخمعاصرزیباییشناسیکم

متداولنیستند.کوتاهسخن،بیعالقگیبههمانچوبراندهمیشودکههرخصیصهدیگریکهممکناستبهعنوانخصیصهممیزتجربه

زیباییشناختیپیشنهادهشود:اگربنااستچنینپیشنهادیقانعکنندهباشدبایدپشتبهبرهانیداشتهباشدکهضرورتوکفایت)یادست

کم،چنانکهدرموردبردزلیاشارهکردم،اهمیت(آنخصیصهرابرایتجربهزیباییشناختیمحرزنماید.بااینفرض،تالشبرایتوجیه

وصفشوپنهاور،ازآنگونهتجربهکهدرآنبهایدههادسترسیداریمبهمثابهتجربهزیباییشناختی،باابتنابهآنچهویباورداردتجربه

بیعالقهاستبامانعیمواجهمیشود.چراکهشوپنهاوردرهیچجاچنانبرهانیاقامهنکردهاست]19[.

تجربه در بیعالقگی برایضرورت البته نیز کانت و بوده کانت تاثیر تحت عمیقا باالخرهشوپنهاور نباشد. گذرناپذیر مانع این شاید اما

زیباییشناختیبرهانیفراهمآوردهاست؛برهانیکهمستقیمابهتصورتجربهگرایانهمتشبثمیشود-ودرحقیقتمیتوانگفتکهاین

برهانبیانمثالیاینتصوراست.اگرطرحواربگوییم،کانتمحاجهمیکندکهبیعالقگیبرایتجربهزیباییشناختیازآنجااساسیاست

ازتجربه رافراهمآورد.حالتصویرشوپنهاور بانظربهسرشتویژهاحکامذوقی،تنهالذتبیعالقهمیتواندزمینهچنیناحکامی که،

زیباییشناختیازبرخیجهاتبسیاریادآورتصورکانتاست:نتنهاهردوبیعالقگیراکیفیتاساسیاینتجربهمیدانند،بلکهایندیدگاه

شوپنهاورکهاینتجربهدربردارندهاندیشهمفهومینیست،واینکهبهمیانجیآزادیعقلازخدمتبهارادهاستکهممکنشده،دستکم

ایناندیشهکانتراکهتجربهزیباییشناختیبهبازیآزادقوایفاهمهوتخیلبستگیداردبهیادمیآورد.بدینترتیبآیامعقولنیستکه

فرضبگیریمکهایندرحقیقتسرشتبیعالقگیآننوعتجربهاستکهبهماامکاندستیابیبهایدههارامیدهدوشوپنهاوررابهسویی

رهنمونمیشودکهآنرا»زیباییشناختی«بنامد،واینکهاودرانجاماینکاربهطورضمنیبهبرهانکانتدرضرورتبیعالقگیبرای

تجربهزیباییشناختی،وبالتبعدرواقعبهتصورتجربهگرایانهازتجربهزیباییشناختی،اتکامیکند؟

اینخطفکریشیوهمتعارففهمجایگاهشوپنهاوردرتاریخمفهومتجربهزیباییشناختیرابازمینماید:برایمثالنیچه،درعینحالکه

اشارهمیکند»رابطهنزدیکشوپنهاورباهنرنسبتبهکانتازنوعیبهکلیمتفاوتاست«،میگوید»شوپنهاورازنسخهکانتیمسئله

زیباییشناختیبهرهگرفت«و»موفقنشدازتعریفکانتیبگریزد«]20[.کاپلستننیزمحاجهمیکندکه»شوپنهاورآنچهراکهکانتپیشتر

بهاشارهگفتهبود]درارتباطبابیعالقگیوحکمذوقی[توسعهدادوآنرادرنظامفلسفیخودگنجاند.تاثیرکانتدراوحقیقتیتردیدناپذیر

استوالبتهخودشوپنهاورنیزبهخوبیبراینامرآگاهبود.«]21[کاپلستونالبتهدراینکهتاثیرکانتیبرزیباییشناسیشوپنهاورحقیقتی

استمسلمکهبایدبازشناختهشودبرحقاست.اماعالوهبراین،فهمدرستزیباییشناسیشوپنهاورمنوطبهبازشناختناینهانیزهست
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که)الف(برخیعناصرمحوریدرزیباییشناسیکانتوجوددارندکهشوپنهاورآنهارابرنگرفتهوتوسعهندادهاست؛)ب(عناصرمهمیدر

زیباییشناسیشوپنهاوروجوددارندکهدرزیباییشناسیکانتنیستند؛و)ج(حتیآنجاکهمیتوانبهنحویسودمنددربارهتصویرشوپنهاور

ازتجربهزیباییشناختیبهمثابهتوسعهتصوراتکانتیاندیشهکرد،اینتوسعه،توسعهایاستکهدرکاربسطوکاربستصرفآنتصورات

نیستبلکهآنهارابهطوربنیادینمتبدلمیسازد.بهتصورمنهرچهعمیقترایننکاترادریابیمکمتروسوسهمیشویمفرضبگیریمکه

توصیفشوپنهاورازآننوعتجربهکهدرآنبهایدههادسترسیداریمبهمثابهتجربهزیباییشناختی،برتشبثیضمنیبهبرهانکانتبهنفع

ضرورتبیعالقگیبرایتجربهزیباییشناختیابتنادارد.

نخستآشکارترینلحظهآنقسمچیزیراکهدرنکتهالفبداناشارهشددرنظربگیرید،یعنیمسئلهکانتبامنطقحکمزیباییشناختی.

اینموضوعیاستکهشوپنهاوردربارهآنهیچنمیگوید.والبتهالزمبهذکرنیستکهبرهانکانتبرایضرورتبیعالقگیبرایتجربه

زیباییشناختیتمامابرمالحظاتمربوطبهمنطقانواعگوناگونحکمابتنادارد:بیعالقگی،چنانکهمدنظراوست،ازآنروبرایتجربه

زیباییشناختیاساسیاستکهتنهالذتبیعالقهمیتواندبنیاناحکامیرافراهمآوردکهدارایآنسرشتمنطقیایهستندکهاحکام

به آنگاهمیبایست برهانتکیهمیکرد، این به بهطورضمنی اگرشوپنهاور امرمطبوع،دارند. احکام ذوقی،درمقابلاحکامشناختیو

دیدگاهکانتینسبتبهحکمزیباییشناختی)یادستکمچیزیشبیهبهآن(متعهدمیبود.بااینحال،اونهتنهاچیزینمیگویدکه

دربارهحکم غیرکانتی تصوری از حاکی میگوید زیباییشناختی تجربه درباره وی آنچه بلکه باشد، تعهدی ازچنین او آگاهی بر مبنی

زیباییشناختیاست:برخالفدیدگاهکانتمبنیبراینکهاحکامذوقیذاتاغیرشناختیهستند،اعتقادشوپنهاوربهایناندیشهکهمادر

تجربهزیباییشناختیبهایدههادسترسیداریمبیانگرایناستکهاحکامیکهبرزمینهچنینتجربهایبنامیشوندبهنحویازانحاءواجد

داللتشناختیایژرفهستند.باتکرارنکتهببایدگفتکهاینطورنیستکههرچهدرزیباییشناسیشوپنهاورهستدرزیباییشناسی

کانتهمیافتمیشود.

اماعالوهبراینهادلیلقانعکنندهدیگریبررداینتصورکهاشارهشوپنهاوربهبیعالقگیاساساکانتیاستوجوددارد.چراکهمفهوم

بیعالقگیدردستانشوپنهاوربسیاربامفهومیکهکانتدروصفسرشتاحکامذوقیازآنبهرهمیگیردمتفاوتاست-درواقعچنان

متفاوتاستکهاصالمشخصنیستآیااصالمیتوانبهنحویسودمنداینمفهومشوپنهاوریرابهمثابهتوسعهمفهومکانتیدرنظرگرفت

یاخیر.بههرتقدیرمفهومبیعالقگینزدکانتبسیارمحدوداست:نخستازآنروکهدرتحلیلویازحکمزیباییشناختی»بیعالقه«به

طورمشخصاصطالحیاستدروصفچگونگیلذت،ونهرویکردیکلیبه،یاشیوهمواجههباچیزها؛وتابتوانلذترابیعالقهدانست

تنهاچیزیکهضرورتداردایناستکهوقوعآنباهیچیکازامیالفردیکهآنراتجربهمیکندارتباطنداشتهباشد]22[.درستاست

کهوقوعچنینقسمیازلذتبستگیبه»بازیآزاد«قوادارد،امایقینادرکانتهیچنشانینمیتوانیافتمبنیبراینکهلذتبیعالقه

بهچیزیهمچونادراکنامقیدبهصورتهایشهودحسییامقوالتفاهمهبستگیداشتهباشد.امامیتوانگفتاینامر،بالحاظداشتن

تغییراتالزم،دقیقاهمانچیزیاستکهدربرداشتشوپنهاوریازبیعالقگیوجوددارد.»بیعالقگی«،دراصالحشوپنهاوری،نهصرفا

چگونگییکجنبهبلکهتمامجنبههاییکرویدادتجربهراوصفمیکند؛میتوانگفتکهایناصطالحشیوهکلیمواجههبا،یاتوجهبه

موضوعاتادراکرامشخصمیکند.تجربهبیعالقهباالجمال،آنطورکهشوپنهاورمعتقداست،بسیارریشهایترازآنچهنظریهکانتپیش

مینهدازتجربهمتعارفگسستهاست.ومشخصااینکه)اگربتوانچنانگفت(ضرورتبیعالقگیشوپنهاوریبرایتجربهزیباییشناختیرا

میتوانازاندیشهکانتدربارهمنطقحکمزیباییشناختی،یاحتیمالحظاتیازجنسکانتی،بیرونکشیدمحلیازاعرابندارد:هیچتقریر

محتملیازمنطقحکمزیباییشناختینمیتواندالزمآوردکه،برایمثال،نیرووانسجاماحکامزیباییبهتجربهایبستگیداردکهدرآن

موضوعحکمنهبهمثابهامریجزئیبلکههمچون)چیزیمانند(یکنوعیایککلیادراکشدهباشد.

آنگاه،درنهایت،اینامربهسادگینامحتملاست–یادستکمقضاوتیبسیاردورازنیکاندیشیاست-کهفرضکنیمشوپنهاوردر

وصفآننوعتجربهکهدرآنبهایدههادسترسیداریمبهمثابهتحربهزیباییشناختی،بهبرهانکانتبهنفعضرورتبیعالقگیبرایتجربه

زیباییشناختیمتکیاست]23[.واینامرمارابهاینپرسشبازمیگرداندکهچراشوپنهاورایننوعتجربهرابهمثابهتجربهزیباییشناختی

توصیفمیکند؟چهچیز،اگراصالچنینچیزیوجودداشتهباشد،قراراستاینوصفرااعتباربخشد؟
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تااینجافرضگرفتیمکهمقرراستپاسخشوپنهاوربهاینپرسشبرحسبتصورتجربهگرایانهازتجربهزیباییشناختیبیانشود-فرضی

کهباتوجهبهمقطعیکهشوپنهاوردرآنمینوشتوتاصیرآشکاراندیشهکانتیبرویمحتملنیزمینماید.امادرحقیقتبهتصورمن

تازمانیکهخودرامقیدبهاینفرضکنیمنتیجهیااینمیشودکهبهشوپنهاورپاسخیرانسبتدهیم)پاسخیمانندآنچهپیشترمورد

مالحظهقراردادم(کهدرنظرخوداوپاسخیدرستنیست،یادستکمنمیبایستباشد؛ویااینکهنتیجهبگیریماواصالپاسخیبهاین

مسئلهندارد.درهردوصورتکارماختمبهتصویریمخدوشازآنچهدرذهنشوپنهاوربودهاستمیشود.چراکهاوبراستیپاسخیبرای

پرسشمادارد،اماپاسخیکهازقضابردیدگاهیدرتجربهزیباییشناختیابتناداردکهبادیدگاهغالبدرمیاناسالفویدرتاریخفلسفه،

کهنظربهآنچهگفتهشدهنوزهمدرزیبایشناسیفلسفیمعاصرزندهوپابرجامانده،بهکلیمتفاوتاست.

اینپاسخزمانیظاهرمیشودکهشوپنهاورشروعمیکندبهتوسعهنظریههنرش.چنانکهاززیرعنواندفترسومجهانبهمثابهارادهو

بازنمایی-»بازنماییمستقلازاصلدلیلکافی:ایدهافالطونی:موضوع9هنر«-برمیآیدتصورشوپنهاورایناستکهآثارهنری)البتهچنان

کهمعلوممیشود،بهاستثناءمهمآثارموسیقایی(همهبهنحویدربارهایدههاهستند.اوایناندیشهراچنینبیانمیکند:

آنکداممعرفتاستکهنظربهآنچهداردکهوجودشدربیرونومستقلازتمامروابطتداومدارد،اماخودبهتنهاییحقیقتابرایجهان

بنیادیناست،محتوایراستینپدیدارهایآناست،محلهیچدگرگونینیستوازآنرودانستنشدرهمهزمانهابهمیانجیحقیقتی

نبوغ کار یعنی هنر، آن است؟ ممکن هستند، اراده یعنی نفسه، فی کافیشئ و بیواسطه عینیت که ایدههایی کالم، یک در یکسان،

است]24[.

اینفکرکههنر»نوعیمعرفت«استغریبمینمایدامادرحقیقتباشیوههایآشناترفهمهنرسازگاریدارد:ازیکسوباتصورهنر

بهمثابهمجموعهایازچیزها،یعنیآثارهنری؛وازسویدیگربامفهومهنربهمثابهنوعیفعالیتیاپیشه)یامجموعهایازفعالیتهایا

پیشهها(.چراکهآنچهشوپنهاورادعامیکندایناستکهآثارهنری،مانندمحصوالتنظریعلوماجتماعی،طبیعیومحض،محصوالت

قسمخاصیازتفکریا»طریقمواجههباچیزها«]25[هستند.بنابراینایناندیشهاوکههنر»نوعیمعرفت«استرامیتوانباگفتناینکه

هنرپیشه،یامجموعهایازپیشهها،استکهدرمتننوعیمعرفتبنیانشدهاند،یاباگفتناینکهآثارهنرینوعیمعرفترابیانمیکنند،

بهتمامیدریافت.وشوپنهاورمدعیاستآنگونهمعرفتیکهاینجاموردتوجهاستمعرفتبهایدههااست.

اگرآثارهنریمعرفتبهایدههارابیانمیکنند،آنگاهخالقآثارهنری،یعنیهنرمند،میبایستبهایدههاییکهاثراوآنهارابازمینماید

دسترسیمعرفتیداشتهباشد.درواقعشوپنهاورپیشنهادمیکندکهظرفیتمواجههپایدارباایدههااساسنبوغهنریاست:»انساننابغه...

برمسئلهخودحیاتدرنگمیکند،میکوشدایدههرچیز،ونهروابطآنباچیزهایدیگر،رابهچنگآورد.«]26[اینجاستکهبیعالقگی

وارددیدگاهشوپنهاورمیشود.چراکهایدهها،بهمثابه»صوروخصایصاصیلالیتغییرهمههیئاتهایطبیعی«،درفضاوزمانوجودندارند:

بهبیانشوپنهاور»نهتکثرونهتغییرشاملحال]آنها[نمیشود.«واینیعنینمیتوانایدههارابرحسبصوراصلدلیلکافی)فضا،زمان

وعلیت(بهچنگآورد؛چنانکهاومیگوید»ایدهواردآناصلنمیشود.«]27[بهطورمعمولانسانهامحدودبهمعرفتیهستندکهمقید

بهصوراصلدلیلکافیاست،بهتبعاینحقیقتکهکارکردعقل،یعنیقوهمعرفت،پشتیبانیازارادهایفردیاستکهبهمسائلخارجاز

خودشتاآنجاعالقهداردکهبااورابطهعلی)وبالتبعفضاییومکانی(داشتهباشند.آنگاهاینامرنتیجهمیآیدکهتنهاتحتشرایطیکه

درآنعقلدر»خدمت«ارادهنباشد،دسترسیمعرفتیبهایدهها– یعنیآنتجربهایکهنیازهنرمنداست،آنتجربهایکهدراثریهنری

بیانمیشود-میتواندممکنشود.اماآنجاکهعقلازبندارادهآزادگشتهباشد،نهتنهاازقیدتعلقومیلبلکهازبندفردیتفیحدذاته

نیزرهامیگردد]28[.وایندقیقاآنشرایطیاستکهتحتآنتجربهبهمعنایشوپنهاوریخودبیعالقهاست.بدینترتیب،شوپنهاور

بهراستیمرجعینظریفراهممیآوردکهبتوانبرمبنایآنبرهانیبرضرورتبیعالقگیبرایتجربهزیباییشناختیشکلداد.اماهماین

برهانوهمآنتصوریازبیعالقگیکهاینبرهانبداننظرداردباآنهاکهکانتبدستدادهاستبهکلیمتفاوتهستند.

اکنونممکناستدراینمقطعاعتراضشودکههمهاینهادستباالنشانمیدهندبیعالقگیچطوربهاعتقادشوپنهاوربرایتجربههنری،

درتقابلباتجربهزیباییشناختی،ضرورتدارد.پاسخبهایناعتراضماراعاقبتبهپاسخاینپرسشرهنمونمیشودکهبهچهپشتیبانی

شوپنهاورآننوعتجربهراکهدرآنفردبهایدههادسترسیداردبهمثابهتجربهزیباییشناختیتوصیفمیکند.بهتصورمنحقیقتاین
object-9
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استکهوصفویازایننوغتجربهبهمثابهتجربهزیباییشناختیدقیقابرمبنایتصوراوازسرشتهنروتجربههنرمندقرارگرفتهاست.

ایندرستاست،وشوپنهاورهم)تاحدیازسربیمیلی(میپذیرد،کهظرفیتتجربهایدههابهآنانیکهداراینبوغهنریهستندمحدود

نمیشود:اومیگویدظرفیتیمحدودبرایچنینتجربهای»بایدکهدرتمامانسانهاذاتاوجودداشتهباشد.«]29[وحتیدرآنانکهدارای

نبوغاندتجربهایدههابرایتولیدهنرکافینیست؛اگرقراراستکهتجربهایشاندراثریهنریبیانشود)یابهعبارتیدقیقتراگرقراراست

آنچهایشانتجربهکردهانددراثریهنریبازنمایاندهشود(نبوغهمچنیننیازمندانگیزهوفنهنرینیزهست.باوجوداینتجربهقلمرو

ایدههایقیناشرطالزمتولیداثرهنریاست:اینتجربهایاستکهدرآنبههنرمندیانبوغخالقالهامیمیرسدکهاثرهنریازآنروییدن

میگیرد.وبهنظرمناینمهمبنیانتمیزهویتتجربهزیباییشناختینزدشوپنهاوراست:تجربهایدهها،تجربهایکهبدینمعنابیعالقه

استکهاستعالیازمقتضیاتارادهوبالتبعاستعالیازفردیترادربردارد،تنهاآنجاتجربهزیباییشناختیدانستهمیشودکهآننوع

تجربهایباشدکههنرراممکنمیسازد.آنچنانکهممکناستخودشوپنهاوربگوید،اگرقسمیتجربهسزاواریعنوان»زیباییشناختی«

راداشتهباشد،کدامنامزدنیرومندترازآننوعتجربهمیتواندباشدکههنرمندبهمیانجیآنالهامشرادریافتمیکند؟

درنهایتشوپنهاورپاسخیبهپرسشیکهباآنآغازکردیم– پرسشازاینکهچهقسمچیزیمیتواندبنیانتقریریبالقوهممکنازسرشت

تجربهزیباییشناختیراشکلدهد-میدهدکهبهطورتکاندهندهایباپاسخیکهازسدههجدهمدرزیباییشناسیفلسفیغالببوده

متفاوتاست.درحالیکهآنپاسخغالب،تحتتاثیرتصورتجربهگرایانهازتجربهزیباییشناختی،اینتجربهرابطوربنیادینبرحسبمنطق

حکمزیباییشناختیوبدینمعنابهاعتبارتجربه»تماشاگر«،چنانکهنیچهدرگزیدهایکهدرآغازاینجستارنقلآنراآوردممیگوید،
تفسیرمیکند،تصورشوپنهاورازتجربهزیباییشناختی،درتعارضیقابلتوجهباتفسیرغالب،بهطوربنیادینازتفکربرتجربههنرمندو

سرشتهنربرگرفتهشدهاست]30[.
اینامردرنسبتباتاریخزیباییشناسیفلسفیحائزاهمیتبسیاریاست.نقششوپنهاوردراینتاریخغالبابهچیزینهبیشترازشارح)غیر
عادی(آراءکانتسوءتعبیرشدهاست.اماچنانکهمنمحاجهکردماینفهماشتباهاست؛دریافتدرستتاریخ– یعنیبدستآوردنفهمی
دقیقازسنتیکهزیباییشناسیفلسفیمعاصرازآنبرخاستهاست-بهبازشناختناینحقیقتبستگیداردکهشوپنهاورجایگزینیمتمایز
برایخطفکریتجربهزیباییشناختیکهبیانمثالیاشدرنقدسومکانتقرارداردارائهمیدهد.اینبدانمعنااستکهدریافتدرست

تاریخوابستهبهبذلتوجهدقیقتربهنظریهزیباییشناسیشوپنهاوراست،برخالفآنچهمعموالفیلسوفاندیگرتاکنونانجامدادهاند.
اماآیاتقریرشوپنهاورازتجربهزیباییشناختیاهمیتیبیشازعالقهواهمیتیتاریخیدارد؟پرسشیکهباآنآغازکردیممتوجهمایههای
محتملبرایبهدستآوردنتقریریمحتملازتجربهزیباییشناختیبود.آیاتقریرشوپنهاورمیتوانحتیبهصورتبالقوهمحتملباشد؟
نخستینپاسخیکهاحتماالبهذهنمیرسدایناستکهمشخصاایناستکهچنیننیست،ازآنروکهعمیقادرنظاممابعدالطبیعیاو
ریشهدارد،نظامیکهاگربهاعتدالبگوییمنمیتوانبهتمامیآنباورداشت.حالاینجااینخطرهستکهتروخشکراباهمبسوزانیم:
ممکناستچنینباشدکهدستکمبخشیازنظریهزیباییشناسیشوپنهاور)ودرحقیقتفلسفههنراو(رابتوانبهطورشایستهاز
مابعدالطبیعهاوجداکردتابهاعتبارخودشموردارزیابیقرارگیرد.اینکهچنینچیزیممکناستیانهجایدیگربایدموردبررسیقرار
گیرد.امادرهمینحالخالیازلطفنیستکهبررسیکنیمآیاعنصرمرکزیاندیشهویکهدراینمقالهبرآنتمرکزداشتم– اینرائ
کهتجربهزیباییشناختیباتشبثبهسرشتهنروبهتجربههنرمندانبهنحوراحسنفهمیدهمیشود-مستقلازهربنیانمابعدالطبیعی،

اصالبهصورتبالقوهمحتملهستیانه.
ممکناستاکنونوسوسهشویمبه»آزمونزمان«رویآوریم:آیااینحقیقتکهتصورتجربهگرایانه،یاحکممحور،ازتجربهزیباییشناختی
چنانکههستغالبآمده،ونیزمحوشدنفرضیآنچهمیتوانبهتسامحدیدگاهشوپنهاورینامیدازصحنهفلسفه)شایدتنهازمینههایی
کهتاثیرقابلتوجهیبرزیباییشناسیفلسفیمعاصرداشتهاندوایندیدگاهشوپنهاوریهرچندبطورجزئیدرآنهابرجایماندهاستاندیشه
دیوییدربارهتجربهزیباییشناختیوکالزوبلدربارهسرشتهنرباشند(نشانگرایننیستکهتصورتجربهگرایانهبردیدگاهشوپنهاوری

برتریدارد؟امااینرویکردفینفسهقانعکنندهنیست،چراکهزوالبختدیدگاهشوپنهاوری)یابهطوردقیقتر،زوالآندرزیباییشناسی

فلسفی؛چهبهدالیلیآشکارایندیدگاههرگزدرمیانهنرمندانمحبوبیتخودراازکفندادهاست(رامیتوانبهطرقیتشریحکردکه

متضمنبرتریتصورتجربهگرایانهنیستند.برایمثالنیچهمحاجهمیکندکهاینامر)درواقع(بهاعتبارواماندگیمنش10فیلسوفانقابل
Character failure-10
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اولینهوادار اینکه،نظریهزیباییشناسی اینعواملمساعداشارهکرد:نخست به بیانیکمترآخرالزمانیمیتوان با توضیحاست]31[.

برجستهایندیدگاه،یعنیخودشوپنهاور،غالبایابهاینادعاکهچیزیبیشازنسخهایشخصیازنظریهکانتدربارهحکمزیباییشناختی

ارائهنمیکندسوءتعبیرشدهیاباالجمالبهسبببنیانهایمابعدالطبیعیاشردشدهاست.دوماینکه،آنانکهپسازشوپنهاورایندیدگاه

راپرداختند-علیالخصوصنیچه،کالریج،وردزورث،بلودیویی-بهسبکیاینکارراانجامدادندکهبهنحویبارشتهفلسفهکهدرآن

زمانبهشدتروبهدانشگاهیوتخصصیشدنداشتهمخواننبود.سوماینکه،مسائلیکه»تصورتجربهگرایانهازتجربهزیباییشناختی«

درزیباییشناسیپیشکشید،بهنسبتمسائلموردتوجهنظریاتهنرمندمحور،بسیآشکارتروروشنتربامسائلدیگرحوزههایفلسفه،

بهطوراخصمابعدالطبیعه،معرفتشناسیوفرااخالق11،ارتباطداشتند.چهارماینکه،پاریبهعلتپیشرفتهایرشتهفلسفهوپاریبه

سببپیشرفتهایجهانهنر،بیمیلیفزایندهاینسبتبهاندیشیدندربارهسرشتهنر)برخالفتعریفاینمفهوم(برحسبامورکالن

بهوجودآمدهبود،چهرسدبهنظریهپردازیبرمبنایتجربههنرمندان.

درنهایتبهتصورمنتوضیحاستیالیتصورتجربهگرایانه،یاحکممحور،بردیدگاهشوپنهاوریازتجربهزیباییشناختیدرزیباییشناسی

فلسفیمدرنبهاعتبارمالحظاتیازایندستامکانپذیراست؛یعنیبهاعتبارمالحظاتیکهتفوقمفهومیتصورحکممحورراایجاب

نمیکنند.بدینترتیبباردیگرخالیازلطفنخواهدبودکهبپرسیمآیاچیزیدردیدگاهشوپنهاوری،یاهنر/هنرمندمحور،دربارهتجربه

زیباییشناختی،مستقلازهربنیانمابعدالطبیعیایکهبتواندبهدستدهد،وجودداردکهبرصحتآنگواهباشدیانه.

اگرتجربهزیباییشناختیرابهمثابهیکنوعدرنظربگیریم،چنانکهگویمقومگونهایمتمایزازتجربهباشد،پاسخاینپرسشمنفیاست.

ازآنروکهچهتجربهزیباییشناختیرانوعبخصوصیازتجربهتصورکنیمکهمواجههمتمرکزباآثارهنریوبرخیچیزهایخاصدیگر

آنرابرمیانگیزاندیابرمیسازد)چنانکهمثالمونروبردزلیمتصوربود(،وچهآنرانوعیتجربهبدانیمکهزمینهحکمزیباییشناختیرا

فراهممیآورد)چنانکهمثالکانتباورداشت(،فرضاینکهتفکردربارهتجربههنرمندان)حتیفرضازیکنوعبودنچنینتجربهای(

چیزیبیشازکارکردیحاشیهایدرشاخوبرگدادنبهچنیننظریهایداردغیرمقبولخواهدبود،مگرآنکهدرقیدقسمبخصوصیاز

مابعدالطبیعهباشیم.

بااینحالمشکلاینجابیشتردرشیوههایدرکتجربهزیباییشناختیاستتادیدگاهشوپنهاوریبهاینمسئله.چراکهحقیقتایناست

کهتصورتجربهزیباییشناختیبهمثابهنوعمتمایزیازتجربهدیگربهسادگیموجهنیست.شیوههایتوسعههنردرحدودیهسدهگذشته

اینحقیقتراانکارناپذیرکردهاستکههیچنوعیگانهایازتجربهوجودنداردکهمواجههماباآثارهنریآنرابرانگیختهیابرساختهباشد

چهرسدبهنوعیازتجربهکهتجربهماازآثارهنریوهمهدیگراقسامچیزهاییکهممکناستموضوعحکمزیباییشناختیقراربگیرند

آنرابرانگیختهیابرساختهباشد]32[.بههمینعلتفرضاینکهنوعیکتاییازتجربهوجودداردکهبهتنهاییقادربهفرآهمآوردنزمینه

حکمزیباییشناختیاستنمیتواندپذیرفتنیباشد]33[.آنچهاینمهمپیشمینهدایناستکهتصورتجربهزیباییشناختی،اگربناباشد

سودیداشتهباشد،ضرورتابایدبهشیوهبالتعبیرجزئیگرا12فهمیدهشود:بهجایاندیشیدنبرحسبنوعمتمایزیازتجربهمیبایست

بیاندیشیمتجربهاقسامبخصوصچیزهابهطریقزیباییشناختیچگونهاست.بهسادگیهیچدلیلیوجودنداردکهفرضبگیریمچگونگی

تجربه»منسفیلدپارک«13اثرجینآستنبهطریقزیباییشناختیباچگونگیزیباییشناختیتجربهکردن»ساترنپسرشرامیبلعد«اثر

گویامشترکاتبسیاردارد،اگراصالچنینباشد،یااینکهفرضبگیریمهریکازاینتجربیاتبسیار،اگرچیزکی،باتجربهزیباییشناختیاز

بیشهسرخچوبان14پیلپیکراشتراکدارند.اماقراربرانکارایننیستکهدرنسبتباهریکازاینچیزهاممکناستراههایزیباییشناختی

متمایزیبرایتجربهآنهاوجودداشتهباشد.همچنیناینامربهمعنایردایننیستکهدرتالشبرایفهماهمیتوارزشآنهاتاملدراین

کهویژگیهایاساسیتجربهزیباییشناختیاینانچیستندیااینکهتجربهزیباییشناختیازآنهابهچهوابستهاستوازماچهمیطلبد

میتوانداهمیتبهسزاییداشتهباشد.دراندیشیدندربارهتجربهزیباییشناختیدراینسطحدالیلبسیاریوجوددارندکهفرضبگیریم

Meta-ethics-11

particularist -12

Mansfield Park-13

Sequoia-14:نوعیدرختازخانوادهکاج.
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درنسبتبابرخیآثارهنری)برایمثال»شب«اثرالیویزلرادرنظربگیرید(،ودرواقعبرخیانواعهنری)برایمثالهنرمفهومی(،تاکید
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33.تقریرهاییازآندستکهاستکرپیشنهاددادهاست)بنگریدبهپینوشت11(بهمثابهمعرفیکجنس،ونهیکنوع،تجربهبهتر

دریافتهمیشوند.
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اقتباس فیلمنامه از نمایشنامه؛ تحلیل و بررسي فیلم ادیپ شهریار
مهرنوش دقیقی

کارگردان و فیلمنامه نویس: پیر پائلو پازولینی/

 بازیگران: فرانكو چیتی، سیلوانامنگانو،کارموله بنه/

 104 دقیقه/ محصول ایتالیا )1967(

اسطوره ی ادیپ:

شهریارخدایانایروپهدخترآگنوررامیربایدوآگنوربهفرزندانشفرمان

میدهدتادخترشرابیابندوتااورانیافتهاندبازنگردند،کادموسیکیاز

آنانپسازجستجویبیحاصلبسیاربههاتف)پیشگوی(معبددلفیروی

میآوردودرمییابدکهنمیتواندخواهرشرابیابد.

آپولونخدايمعبددلفيبهاومیگویدکهدرازايیافتنخواهرشبروی

مقدراستدرجاییخاصشهریبناکندواوشهرتبایراپیمیافکند.

سپسکادموسمردانشرابهچشمهیآرس)خدايجنگ(میفرستدکه

آببیاورند

تااوآتنهالههیحامیخودرانیایشکند.هیچیکبازنمیگردند.اوخود

بهسرچشمهمیرودومیبینداژدهاییکهفرزندآرسميباشد،همهی

آنهاراکشتهاست.

بهفرمانآتنه،کادموساژدهایمقدسرامیکشدوگرچههشتسالبهکفارهیاینگناهجملهیخدایانراخدمتمیکندوخدایان

برویمیبخشایندوبهپادشاهیتبایمیرسدولیسرانجامسرنوشتیشوماووتمامیدودمانشراتباهمیسازد.ادیپوسیکیازمردان

دودمانکادموساست.دودمانالبداسیدهاازآگنورگرفتهتاالئیوسوادیپوسبهنفرینخدایانگرفتارهستند.

اینانبهمرگیجانکاهمیمیرند.هاتفانبهالئیوسمیگویندبرفرزندویمقدراستکهپدرخودرابکشدومادرشرابهزنیبگیرد.چون

ادیپوسزادهمیشود،ازآنجاکهپدرومادرنمیخواستنددستبهخونپسربیاالیند،ویرادردوردستبرکوهکیتاریونرهامیکنندتا

خودبمیرد.شبانیاورامییابدوبهکورینتوسنزدپولیبوسشهریارمیبرد.ادیپوسدرآنجابسرمیبردوچونجوانیبرومندمیشود،از

تقدیرخودآگاهمیگردد.چونپدرخواندهومادرخواندهاشراوالدینواقعیخودمیداندازکورینتسمیگریزدتاسرنوشتشوموشرمبارش

رادگرگونسازد.درراهشهرتبایبهالئیوسبرخوردمیکندواورامیکشدودربرخوردباابوالهولباحلمعمایيکهابوالهولطرحميکند

مردمآنشهرراازمصیبتیبزرگمیرهاندوبهشکرانهیآنجانشینشهریارپیشینوهمسرشهبانویشهر،مادرخویشمیگردد.پساز

سالهافرمانرواییمرگوطاعونبرسرزمینتبفرودمیآید.

نمایشنامهیادیپازاینجاآغازمیشود.)شاهرخمسکوب،1378:ص20(

داستان نمایشنامه:

شهرتبدچارطاعونشدهاستومردمازادیپمیخواهندتاچارهایبیاندیشدادیپکرئونرابهمعبدآپولونفرستادهتاچارهکاررابپرسد.

آپولونمیگویدکهبایدقاتلالئیوسرابیابندوازشهربیرونکنند.

ابتداازسخنگفتنپرهیز ادیپبهدنبالقاتلالئیوسمیگردد،براییافتنحقیقتبهدنبالتیرزیاسپیشگومیفرستند.تیرزیاسدر

میکندودرنهایتبهادیپمیگویدکهآنکهاوبهدنبالشاستخوداوستادیپخشمگینمیشودوبهکرئونشکمیکندوپساز

دنبالکردننشانههامییابدکهخوداوستکهالئیوسرابهقتلرسانده،درپیآنیوکاسته-مادرادیپ-خودرامیکشدوادیپنیزخود

راکورمیکند.
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داستان فیلم:

درخانوادهاینظامیدرایتالیایقرنبیستمپسریمتولدمیشودکهحسادتپدررابرمیانگیزد.دراپیزوددوممردیبدویکودکیرادر

کوهرهامیکندشبانیاورامییابدوباخودبهشهرکورینتنزدپادشاهمیبرد.ادیپتاجوانیدرآنجازندگیمیکندوزمانيکهازتقدیرش

آگاهمیشودازآنجامیگریزد.برسرراهشالئیوس-پدرش-رامیکشدبهشهرتبمیروددربرخوردباابوالهولاوراازبینمیبردوبه

شکرانهیآنباشهبانویشهر-مادرش-ازدواجمیکند.پسازسالهاشهردچارطاعونمیشودادیپدرپییافتندلیلطاعونمتوجه

میشودکهپدرشراکشتهوبامادرشازدواجکردهاست.یوکاسته-مادرادیپ-خودشرامیکشدوادیپنیزخودراکورمیکند.در

انتهايفیلمادیپبازبههمانخانهبازميگردد.

تحلیل فیلم ادیپ شهریار:

فیلمادیپشهریارساختهیپیرپائلوپازولینیکارگردان،شاعرونویسندهیایتالیاییاقتباسیتفسیری)اقتباسیاستمتکیبرویژگیهای

اصلیاثرمبداء،همراهبااعمالتغییراتکوچکوبزرگ(ازنمایشنامهیادیپشهریارسوفکلاست.پازولینیبرایساختادیپشهریار،

بهگفتهیخودشدوهدفداشتهیکیارائهیزندگینامهایکاماًلاستعاریودرنتیجهاسطورهایازخودودیگرپرداختنبهجنبههای

روانکاوانهیمتنوجوانباسطورهایآن.

قالببندیشدهدرچارچوب ادیپوتجربههایشخصی نمایشنامهیسوفکل،اسطورهی ازسهمنبعدرکارشاستفادهکرده، پازولینی

نظریهیروانکاوی.فیلمباتجربههایشخصیکهپازولینیدرچارچوبنظریهونمادپردازیهایروانکاوانهبهآنهاشکلبخشیدهشروعمیشود

واسطورهونمایشنامهرادرقالبرویایکودکنشانمیدهد.

درنمایشنامهیسوفوکلماهمچونانسانیدرجستجویحقیقتباچیدنیافتههادرکناریکدیگرهمزمانباادیپبهواقعیتپیمیبریم

درحالیکهپازولینیبدونایجادتعلیقدرفیلم،اسطورهراازابتداتعریفمیکند.

فیلمباتصویرسنگیشروعمیشودکهبررویآنکلمهتبنوشتهشدهوتصویردستیکهبهسمتراستاشارهداردودرانتهادوقسمت

شدهودوراهرانشانمیدهدکهبهشکلدایرهواردرونخودپیچیدهوراهیبهبیرونندارد.اینتصویررویکردکلیفیلمرانشانمیدهد.

جهتدستاشارهبهفاشیسموراستگراییدارد.

پازولینیباگرایشاتمارکسیستیاشهموارهخودرادرمقابلپدرشکهیکافسرایتالیاییباگرایشاتفاشیستیبودميدیدوحاالدر

فیلم،الئیوسپدرادیپرابهعنواننمادفاشیسمگرفتهوادیپرادرمقابلاوقرارمیدهدوبااینکارميخواهدتقابلدونظامسیاسیرا

بهنمایشبگذارد.ازسوییدیگردوراهیدرانتهایدستکهراهیبهبیرونندارد،همنشانهیحکومتبستهیفاشیستیاستوهماشاره

بهسرنوشتادیپداردکهگریزیازآننیستونوعيجبرگرایيراترسیمميکند.ادیپبرسرهرکدامازراههاکهمیرسدچشمانشرا

میبنددوانتخابادامهیمسیررابرعهدهیتقدیرمیگذاردوخودشانتخابینمیکند.اوازهرمسیریکهمیرودسرانجاممسیرشبهتب

ختممیشود.درانتهافیلمباایندیالوگادیپتماممیشود:»زماندرجاییتماممیشودکهآغازشدهاست.«

بعدازتصویرسنگنوشته،پرولوگیامقدمهیفیلمدرفضایفاشیستیایتالیاشروعمیشود.درابتدادوافسرازجلویخانهایمیگذرند،

درخانهپسریمتولدمیشود،تمامافرادخانهلباسسیاهبهتندارندکهاشارهایبهرنگلباسفاشیستهایایتالیااست.درصحنهیبعد

مادرباچهرهایغمگیندرچمنزارينشستهوبهکودکششیرمیدهدودرصحنهيبعدازآنکودکرادرساختمانیدیگرمیبینیم
کهازخواببیدارشدهوبهدنبالمادرشمیگردداوازپشتنردههادستشرابهطرفمادردرازمیکند،درسویدیگرپدرومادررادر
ساختمانیدیگردرحالرقصیدنمیبینیم.اپیزوددومفیلمکههماناسطورهیادیپاستدراینجابهعنوانرویايکودکشروعميشود
تازمانيکهدرصحنهیپایانیادیپبههمینمکانبازمیگردد.پدرکودک،درلباسنظامیدرکنارکودکایستادهوواگویهایدارد:»تو
آمدهایکهجایمنرابگیریوبازمنرابهگمنامیبازگردانیوهرآنچهدارمغصبکنی.«بههمسرشنگاهمیکندوادامهمیدهد:»این
اولینچیزیاستکهازمنخواهیگرفت.«پازولینیبااینواگویهپدرراگناهکارمیداندوبهانهيخصومترابهدستکودکمیدهد,
اودرمقدمهدرصحنههایینفرتپدرازکودکوکشمکشمیانپدروکودکرابرسرتصاحبمادرنشانمیدهدتاجاییکهدرصحنهی

آخرمقدمه،شبپدرباالیسرکودکمیرودوپاهایشراباخشمدردستمیگیرد،پاهاییکهدررویایکودکپادشاهکورینتباعالقه

دردستانشمیگیرد.
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پازولینیدرتمامصحنههاییکهدرفضایتاریخمعاصرمیگذردحائلیمیانرابطهیکودکباپدرومادرشقرارمیدهد،کودکهمواره
رابطهیپدرومادرشراازپشتپردهمیبیند.درحالیکهدراپیزوددوم-رویایکودک)اسطورهیادیپ(-اینحائلبرداشتهمیشودو
درتمامصحنههایمعاشقهیادیپویوکاستهپردهایدرپشتسرشاندیدهمیشودکهبهنوعینشاندهندهیپیروزیپسربرپدراست.

پسازاینمقدمه،فیلمواردفضایاسطورهایمیشود،پازولینیادیپرادرفضایبدویووحشینشانمیدهدکهاشارهبهدورهیخاصی
ازتاریخندارد.درواقعادیپرابهعنوانیکخواستهیدرونیبشردرناخودآگاهاشنشانمیدهد.

درفصلپیداکردنادیپدرکوهورفتنشبهکورینت،پازولینیفضایکورینترابدویترازتبنشانمیدهد.پادشاهکورینتدرزیر
آفتابگیریکهباحصیردرستشدهباردایقرمزدرحالانجاممراسماست.ادیپکهبرایپدرشجزگمنامیوغصبهرآنچهکهاودارد،
چیزینیستبرایپادشاهعقیمکورینتبهدستآوردنناموتثبیتسلطنتشاست،لحظهایکهپادشاهادیپرادرآغوشمیگیرداورا
فرزندبختمینامد.درصحنهایکهپادشاهادیپراپیشملکهمیبردودرآغوشملکهمیگذاردپاهایادیپرادردستانشمیگیردوآن

رامیبوسدواوراهدیهایازطرفخدایانمیداند.
درصحنههایزندگیادیپدرکورینتنشانههاییازبیگانگیاودرآنجادیدهمیشود,مانندگردنبندیکهبهگردندارد.گردنبندادیپ

مستطیلشکلونمادمردمانتباستولیگردنبندپادشاهواهالیکورینتمثلثاست.
درفصلرفتنادیپبهمعبددلفی،ادیپراباردایقرمزوکالهیبالداربرسرشبررویپلکانینشستهميبینیمکهدرپشتسرشآسماندیده
میشود.کالهبالدارهمراهباتصویرآسمانیادآورهرمس)خدايپیامآور(است.هرمسایزدچوپانها،بازرگانان،اندازهووزن،سخنرانی،ادبیات،
ورزشکاریودزدیبودوهمچنینیاورمسافران.اودراولینروزتولدشگوسفندانآپولونرادزدیدهوباعثخشماوميشود،ادیپنیزدربرخورد

باآپولونباعثخشماوشدهوآپولونازاوميخواهدکهازمعبدبیرونرود.درصحنهیرفتنادیپچوپانوگلهاشنیزدیدهمیشوند.
درصحنهیمعبددلفیپازولینیمعبدرابهشکلبیابانیوسیعترسیمکردهوبیواسطهمارادرمقابلآپولونخدایخورشیدوداناییکه
هموارهدرحالدرخششاستقراردادهوپیکآپولونرازیرسایهیدرختینشاندادهاست.دلفیبهمعنایزهداناستوپازولینیباقرار
دادنزنیحاملهبهعنوانپیکبهاینموضوعاشارهکردهاست.پازولینيدراینتصویربهزیبایيمفاهیمروانکاوانهیهشیاريوناهشیاري
رابهتصویرکشیدهودرعینحالمسالهفلسفيتمایزحقیقتوواقعیترامطرحمينماید.خودآپولونکهسمبلشخورشیدميباشدبیانگر
مفهومناهشیاریابهتعبیريحقیقتمحضاستودرمقابل،سایهایجادشدهتوسطدرختبرسرپیکاونشانگرمفهومهشیاريیاواقعیت
ميباشد.تمایزادیپچهدراسطورهوچهدرفیلمبادیگرانایناستکهازهمانابتداباحقیقتوجودیشروبروميشود،هیچکسبهاو
نميگویدکهپادشاهوهمسرشپدرومادرواقعياونیستندوحتيباوجودنشانههايدیگريازقبیلگردنبند،چنانآشفتهازحقیقت
وجودششدهکهنميتوانددرکيازموقعیتشداشتهباشدوواقعیتموجودشرادرکنماید.تمامکسانیکهبرایدیدنآپولوآمدهاندشاخه
برگبو-گیاهموردعالقهیآپولو-رابهنشانهیاحترامدردستدارندوآنرامانندچتریبرسرگرفتهاندتاازخودشاندرمقابلنور
آفتابیاهمانحقیقتمحضمحافظتکنندوتنهاادیپکهبهدنبالحقیقتآمده،بدونشاخهایدردستدیدهمیشود.شاخهدرخت
برگبوومراسماداياحترامبهآپولوننشانگرقوانینوآئینهاياجتماعيميباشندکهبهاعتقادپازولینيانسانراازدستیابيبهحقیقت
وجودیشمحرومميسازد.درصحنهایکهپیکبهادیپمیگویدکهازاینجابرو،خورشیدکامًلپشتسرشقراردارد.ادیپدربازگشتاز
دلفیزمانیکهدرمیانجمعیتاستدرسایهدیدهمیشودوزمانیکهبهتنهاییدربیابانراهمیرودنورمستقیمبراومیتابدکهنشان
ازآگاهیوناآگاهیادیپنسبتبهسرنوشتخویشاستزیراخودشفکرمیکندکهازسرنوشتشآگاهاستومیخواهدآنراتغییردهد
درصورتیکهناخواستهقدمدرراهسرنوشتشگذاشتهاست.ادیپدرفیلمپازولینیسرگشتهاست.شخصیتیغریزیدارد،فکرمیکنداز
سرنوشتخویشآگاهاستوهمیندلیليبرناآگاهیاوست،درصورتیکهادیپدرنمایشنامهیسوفوکلشخصیتیعقالنیوجویندهدارد

وخواستارداناییاست.
درفصلکشتهشدنالئیوسبهدستادیپ،خورشیدبهعنواننمادآپولوندرتمامطولمسیردرباالیسرادیپقراردارد.الئیوسبالباس
سیاهسواربرکالسکهاستاینصحنهیادآورصحنهیرویاروییپدروکودکدرمقدمهفیلماستکهدراینجاجایپدروپسرعوضشده
است،ادیپالئیوسراازکالسکهپایینمیکشدوبررویچرخکالسکهاورامیکشدچرخیادایرههموارهشکلمقدسيبودهاستوکانون
آنمرکزوحدتومساواتاستومبدأیياستکههمهچیزازآننشأتميگیرد.دایرهنمادتمرکزوعدالتاست،چراکهفاصلهکانونآن
ازتماماطرافدایرهیکياستوشکليکهبرمبنايتساويشکلگرفتهاستوتمامیتروانانسانرادرجنبههايمختلفازجملهرابطه

میانانسانوطبیعتبیانميکند،بهعقیدهیپازولینیعشقونفرتیکهمیانپدروپسرهستتاریخراپیشمیبردواینتصویربیانگر
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همیناعتقادپازولینیاست.ادیپتمامهمراهانالئیوسرامیکشدبجزمردیکهدرابتدایفیلمادیپرادرکوهرهاکرده.اورهسپارتب

میشوددرطولمسیرجهتحرکتادیپخالفجهتحرکتدیگراناستوادیپبهراهیمیرودکههمهازآنمیگریزند.

درفصلرویاروییادیپباابولهول،ابولهولبهعنواننماديازسوپرایگویادیپمطرحميگرددکهمیخواهداوراازرفتنبهتببرحذر

دارد.ابوالهولبهادیپمیگویدچاهیکهمیخواهیمرابهدرونآنبرگردانیدرتواست،ادیپابوالهولرامیکشد،جایزهکشتنابوالهول

بدستآوردنیوکاستهمادرادیپاستدرواقعپیروزیادیپبرسوپرایگویخودوشکستنتابویهمخوابگیبامادراست.دراینجانیز

تفاوتدیدگاهسوفکلبادیدگاهپازولینيمشهودبهنظرميرسد.ابوالهولدراسطورهادیپنقشایگورابازيميکنداوباطرحمعمایيبراي

ادیپوواداشتناوبهحلمعماراهحلدستیابيبههدفرابرايادیپمشخصمينمایدامادرفیلمپازولینيادیپباکشتنابوالهول-بااز

بینبردنسوپرایگو-بههدفشدستميیابد.

اپیزوددومازجاییآغازمیشودکهنمایشنامهیسوفوکلآغازشدهاستادیپبالباسیسفیدوباتاجوریشمصنوعیهمانندپدرخواندهاش

بررویپلههایقصرایستادهاست.زمانیکهتیرزیاسپیشگوحقیقترامیگویدواوراهمانندپدرخواندهاشفرزندبختخطابمیکند

ادیپازگفتههایتیرزیاسخشمگینميشود،ریشوتاجشرابرداشتهوردایسفیدشرادرمیآورد.ادیپزیرردايسفیدشلباس

سیاهیبهتنداردکهشبیهبهلباسالیوساست،باگردنبندمستطیلشکلیکهمردمتببهگردندارند.پازولینيدراینجابهنوعيمساله

همانندسازيپسرباپدرشراعلیرغممیلپسر،بهتصویرکشیدهاست.

در ميباشد. پسرش با هماغوشي مساله با ادیپ مادر یوکاسته برخورد در پازولیني، فیلم و نمایشنامهسوفکل بین دیگر برجسته تمایز

نمایشنامهیسوفوکل،یوکاستهازشنیدنواقعیتفرارمیکندونمیخواهداینواقعیترابپذیردامادرفیلمپازولینیدیالوگیبهنمایشنامهی

سوفوکلاضافهکردهکهبهمیلیوکاستهبهارتباطباادیپاشارهمیکند.یوکاستهبهادیپمیگوید:آیاتوازارتباطبامادرتوحشتداری؟

مردانزیادیآرزویآنرادارند.ادیپدرجوابمیگوید:منبدنبالحقیقتهستم.زمانیکهادیپیوکاستهرابهدارآویختهمیبیندوخود

راکورمیکندمیگوید:دیگرهوسفهمیدنحقیقتبهسرمنمیزند.

هنگامیکهادیپباچشمانیکورازقصرخارجمیشودهمانپیکيکهاورانزدابوالهولراهنماییکردهبودنیايراکهمتعلقبهتیرزیاس

استرابهادیپمیدهدواوراهمراهیمیکند.پیکتداعیکنندهیپانفرزندهرمساستونیراازابداعاتپانميباشدکهبهیادعشقش

سورینکسمینواختهاست.

درصحنهیانتهایفیلمادیپباچشمانیکورهمراهباپیککهاوراآنجلوصدامیزنددرایتالیایقرنبیستمدرحالقدمزدناست.پازولینی

صحنهیانتهاییفیلمرابهعنواناستعارهایازهمانچیزیکهفرویدآنراتصعیدیاپاالیشمیخواندآوردهاستهمینکهادیپخودرا

کورمیکند،بهجامعهبازمیگرددآنهمازراهتصعیدکاستیهایخود.اونیمینوازدکهاستعارهایازطبعشاعریاوست.درابتداقطعهای

برایبورژوازیمینوازدکهیادآورمعبددلفیاستکهپازولینیآنرامنحطمیداندوسپسدرپشتکارخانهبرایکارگرانموسیقیمینوازد

کهترانهینهضتمقاومتدرایتالیااست.
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گربه ای زیر باران
اقتباسی از داستان کوتاه “Cat in the Rain” اثر ارنست همینگوی

منادا ناطقی

شخصیت ها

زن

مرد

رئیس هتل

پیشخدمت

صحنه یكم

اتاِقیکهتلدریکشهرمرزی.

یکتختخوابدونفره،دوصندلیراحتی،یکچراغخواب،میزتوالت،تلویزیونوتلفن،وسایلاتاقراتشکیلمیدهندوچیدمانشانشبیه

اکثراتاقهایمعمولیهتلهاییستکهبارهادیدهایم.

ترجیحاًوسایلخاکستریوآبیروشنهستند.

صدایباران،ازبیرون،تماممدتشنیدهمیشود.

مرد،رویتخت)بهحالتدمر(درازکشیدهودرحالخواندنکتابیست.

زن،ایستاده)پشتبهمرد(وبیرونازپنجرهرانگاهمیکند.

زن:]باتردید[یهگربهاونجاست،دلممیخوادبرمبیرونو...

مرد:منمیتونمبراتبیارمش.

زن:نهمنخودمدلممیخوادبرموبیارمش!

مرد:اّماممکنهخیسبشی!

زن:مهمنیست...اونیهبچهگربهیکوچولواِکهدارهزیربارونخیسمیشه...خیلیدوستداشتنیه.

مرد:آره...

زن:میدونیبچهکهبودمازگربههامیترسیدم،هیچوقتدوستنداشتمبهشوننزدیکبشم،حتیتصورداشتنیهگربهروهمنمیکردماّما

حاال...واقعاًدلمیخواد،]بااشارهبهبیرونازپنجره[مخصوصاًاینیکیرو!

]مردهمچنانمشغولخواندنکتاباست[

مرد:بعداًمیرموبراتمیارمش...بیااینجا...رویتخت]زننگاهشمیکند[...آره،خبمنمدیگهکتابنمیخونم...بذاربارونقطعبشه،با

هممیریمبیرون...

زن:]همچنانپشتپنجره[توچراازگربههامتنفری؟
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مرد:منگفتمازگربههامتنفرم؟

زن:تونگفتی؟!...]بیتفاوت[چهمیدونم!

مرد:منفقطدوسشونندارم...همین!

زن:حتیوقتیبچهبودی؟!...سگهاروچی...مطمئنمیهسگداشتی...یهبارمادرتبرامگفتکهواستیهسگپشمالوخریدهبوده!

مرد:]فکرمیکند[نه،نه!اونبرایمننبود،واسهبرادرمبود...آره!حتییادمهمنازشمیترسیدم.

زن:]آهستهباخود[میترسیده!]برمیگرددولبهیتختمینشیند،روبهمرد[امامنفکرمیکنمتوبچهکهبودی،همسگهاوهمگربهها

رودوستداشتیوباهاشونبازیمیکردیامااآلنیابهمرورزمانحسکردیکهازشونمتنفری!

]مردحرفینمیزندوزندوبارهبهطرفپنجرهمیرود[

مرد:]ناراحتوبغضآلود[اونسگبدترینهدیهیروزتولدمبود.یهسگسیاهپشمالویزشت.باورتنمیشهولیاونمازمنبدشمیاومد!

زن:کی؟

مرد:سگه!تامنودیدشروعکردبهپارسکردن،منترسیدم،جیغزدمورفتمبغلپدرموگریهکردم...آره،کاماًلیادمه.بعدپدرمگفت،مافکر

نمیکردیمتوازشبترسی...فقطهمین...

منگفتماونونمیخوامواونادادنشبهبرادرم.

زن:امامناونگربهرومیخوام...

]مردازرویتختبلندمیشودوبهسمتزنکههنوزروبهپنجرهایستادهمیروداّمازنحرکتینمیکند.[

مرد:عزیزم؟!...]مکث[بهترنیستبیایاینجابشینیموباهمکمیحرفبزنیمیا...یابریمپائینتوکافهیهقهوهبخوریمو...

]زنبرمیگرددونگاهیبهمردمیکند.[

زن:حتیپیشنهادنمیدیبریمبیرونقدمبزنیم!میبینی؟!اصاًلفراریشدی،ازمن،ازمردموازهرچیزیکهتوروبهواقعیتنزدیک

میکنه.

مرد:چیداریمیگی؟!چرابایدپیشنهادبدمبریمقدمبزنیم؟مثلاینکهشدتبارونرونمیبینی...زیراینبارونخیِسآبمیشیم...بیرون

روببین،هیچکستوخیابوننیست!]سیگاریروشنمیکند[

زن:پسبرایچیبهاینسفراومدیم؟!!...اومدیمکهتواتاِقهتلبمونیموتوکتاببخونیومنمتورونگاهکنم؟!

مرد:نه!

زن:پسچی؟

مرد:]باتعجب[مثِلاینکهیادترفته!!!...توهم...خب...کتاببخون...

زن:مسخرس...

مرد:توخودتبهترمیدونیچرااینجاییم...زیادطولنمیکشه،دوروزدیگهتحملکنیازاینجامیریم.میدونیکهاینجافقطیهایستگاهِبرای

ماوبعدشبایدبهجایدیگهایبریم.

]زنکمیآرامترشده[

زن:میشهخواهشکنمبیخیالبقیهاشبشیم؟...هنوزکهاتفاقینیفتاده...هنوزممیتونیمبرگردیم...توهماگهبریوصاد...

مرد:صادقانه؟!میخواستیهمینوبگی،نه؟!...

اگهیهکلمهحرفبزنمبایدبقّیهعمرتویزندانزندگیکنم...]فکرمیکند[آره،آره...واسهتوهمکهبدنمیشه،واسهخودتتنهامیشیو

راحتترتصمیممیگیریومیتونیتاآخرعمرتتوهمینخرابشدهبمونی.

زن:]بادلخوری[منظورمنایننبود.

مرد:پسچی؟وقتیمیگیصادقانهبرمو...
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میدونیچیه،بذارخیالتروراحتکنممادیگهچیزینداریمکهبهخاطرشبرگردیموادامهیراهرونریم.حتیخونه،حتیوسایلشخصی...

یادتکهنرفته،همهروفروختیم...پسدیگهحرفازبرگشتنزن...]زنگریهمیکند[ماهرطورشدهبایدبریم،وگرنههمهبهمونمیخندن

وهموناییکهفکرشمنمیکنیمیرنومنولومیدن...میفهمی؟!

]زنسرشرابهعالمتتائیدتکانمیدهدوبعدازمکثیطوالنیازجایشبلندمیشودوبهسمتدرمیرود[

مرد:کجا؟

زن:میرمکهبیارمش...

مرد:هیچفکرکردی؟تواتاِقیههتل!اوناحتماًباتوبرخوردمیکنن...

زن:کیا؟

مرد:مدیریتوپرسنلهتل!

زن:اوناقرارنیستمتوجهبشن...

مرد:اوناهمکهمتوجهنشن،ماکهنمیتونیمباخودمونببریمش...

زن:هنوزکهنرفتیم...تازهدوروزدیگهتاریخرفتنمونرومیگن،پسمنمیتونماینچندروزروباهاشباشم.

مرد:بعدشچی؟

زن:بعدشروبعداًبهشفکرمیکنم...

مرد:بهنظرمکاردرستینیست!

]زنبیتفاوتازاتاقخارجمیشود،مردبعدازمکثیکوتاهدوبارهرویتختدرازمیکشدوکتابرابرمیدارداّمانمیخواندوبهنقطهایدور

نگاهمیکند.[

]نورمیرود.[

صحنه دوم

اتاقمدیریتهتل.

ترجیحاًوسایلاتاقزرشکیوقهوهایتیرههستند.

رئیسهتل،مردیستمسن،بلندقد،جدی،بادستهاییبزرگوموهاییپر!پشتمیزشنشسته،)درحالیکهپشتشبهتماشاچیاناستو

آنهاصورتشرانمیبینند(

]زنوارداتاقمیشودورئیسهتلازجایشبلندمیشودوادایاحتراممیکند.[

زن:مزاحمتونکهنشدم؟

رئیسهتل:خیر...بههیچوجه...بفرمائید...

زن:ممنون

رئیسهتل:مشکلیکهپیشنیومده،خانم؟!

زن:خیر

رئیسهتل:خواهشمیکنمبنشینید

زن:بله،ممنون]امانمینشیند[

رئیسهتل:کمکیازدستمنبرمیآد؟!!گفتهبودیدمیخوایدبامنصحبتکنید.

]سکوت[

زن:دارهبارونمیاد!

رئیسهتل:]باصدایبلندمیخندد[اُبلهاینجاروکهمیشناسیدهمیشههوابارونیه!ماهادیگهعادتکردیم...

]سکوتیطوالنی[



سینما - تئاتر
سال اول، شماره دوم، مرداد و شهریور 1393

80

رئیسهتل:منفکرمیکنمشماروقباًلًدیدم،درسته!؟

زن:بله،دیروزبود...

رئیسهتل:دیروز؟

زن:بله،درستزمانیکهماداشتیماتاقمونروتحویلمیگرفتیم.شمااومدیدتوالبی...همهبهشمااحتراممیذاشتنومنسریعمتوجهشدم

کهشمابایدمدیرهتلباشید...

رئیسهتل:]میخنددوسیگاریروشنمیکند[شماخانمباهوشیهستید...همسرتونبایدبهشماافتخارکنه...]مکث[گفتیدباهمسرتون

اومدیداینجا؟!!

زن:بله...

رئیسهتل:اآلن...؟

زن:تواتاِق...مشغوِلمطالعه...

رئیسهتل:چهجالب!

]مکثیطوالنی[

رئیسهتل:بله،درسته،یادماومد،شمادیروزیهبارونیهِکِرمپوشیدهبودید،...

زن:بله،بله...

رئیسهتل:اّما]بااشارهبهلباسزن[اینپالتویقرمزبیشتربهشمامیاد!

زن:ممنونم.

رئیسهتل:خب...ازهتلکهراضیهستید؟!

زن:بله،کاماًل...

رئیسهتل:پسمشکلچیه؟!

]مکث[

رئیسهتل:راستشوقتیبهمنگفتنشمامیخوایدمنوببینید،منکمیترسیدم،گفتمحتماًازچیزیناراحتیدیامشکلیپیشاومده...
زن:نه،منفقط،یهبچهگربهمیخوام!!!
رئیسهتل:]باکمیمکث[یهبچهگربه؟

زن:بله،درسته!اونجاست]بهپنجرهاشارهمیکند[بیرونازهتل...

داشتزیربارونخیسمیشد.آخرینبارکهدیدمشرفتزیریهنیمکتوقایمشد.

رئیسهتل:]آهسته[رفتزیریهنیمکت؟!

]زنبهسمتپنجرهمیرودوبادستاشارهمیکندبهنیمکتیکهقباًلازپنجرهاتاقشدیدهبوده[

زن:اوناهااونجاست...خدایمن،دارهدمشوتکونمیده!

رئیسهتل:]بهکنارشمیرود[بلهمیبینم...اماچهکاریازمنساختس؟

زن:مناونومیخوام...اماهمسرمدوستنداره،یعنینمیتونه،...اوننمیتونهتحملشکنه...فکرمیکنهاگهمناونوبیارمپیشخودمازاون

بیش....
رئیسهتل:کهاینطور،حاالشماازمنمیخواینمن...

زن:منمیخوامکهشمااجازهبدیداونوبیارمداخلهتل،تواتاقم...
رئیسهتل:البته،منعاشِقگربههام...]بهطرفکشویمیزشمیرودوانگاردنبالچیزیمیگردد[آ...ایناهاش]ازکشویمیزیکمجلهبیرون
میآوردکهمربوطبهماههایگذشتهاست[...درستهخودشه...اجازهبدید...]نگاهیبهزنمیاندازد،کههنوزبیرونازپنجرهرانگاهمیکند[...

خواهشمیکنمبیایداینجاوبنشینید...آره،اآلنپیداشمیکنم.]دستشراباآبدهانخیسمیکندوورقمیزند،اینکارراباعجلهانجام

میدهدوهرچندلحظهیکباربهزننگاهمیکند[...همینجاست...آرهایناهاش.
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]زنبهطرفمیزرئیسهتلمیآیدوبهمجلهنگاهمیکند[

رئیسهتل:همینچندشبپیشکهتنهابودم،داشتمبهاینمجلهنگاهمیکردم...]مکث[منآدمتنهاییهستمومجبورمسرخودموبااین

چیزاگرمکنم،مسافرهمکهاینطرفهاکممیاد،پس...]مکث[آرهداشتممیگفتم،اونشباینعکسودیدم،البتهایندیگهیهگربهیکامله!

زیباست،نه؟

زن:زیباست...

رئیسهتل:اگهبخوایدمیدمشبهشما]برگهیمجلهروپارهمیکنهوعکسگربهروبهزنمیده[

]زنعکسرامیگیردونگاهشمیکندوبعدمیگذاردرویمیز[

زن:چشماشآبیه!فکرمیکنیدگربهایکهاونبیرون،زیربارونههم،چشماشآبیان؟

رئیسهتل:نه،فکرنمیکنم...منمادرشرومیشناختم،...یعنیفکرکنمکههمونباشه.همینچندوقتپیشماشینبهشزد...چشماش

آبینبودن...

زن:منبایدبرم...اونگربه...]مکثیطوالنی[شما...

رئیسهتل:من؟

زن:میخواماونگربهروداشتهباشم!

رئیسهتل:منگربههارودوستدارم،خانم...]زندرحالرفتن[عکس،عکسروفراموشکردید!

زن:بله،]عکسراازرئیسهتلمیگیرد[ممنون...

]نورمیرود[

صحنه سوم

اتاِقهتل

]مردرویتختخوابیدهوملحفهیتختراتارویبینیاشباالکشیدهاست.تاچنددقیقهحرکتینمیکندوبعدملحفهراکنارمیزندوگوشی

تلفنراازمیزکنارتختبرمیداردوسهشمارهرامیگیرد[

مرد:روزتونبهخیر...قهوهمیخواستم.

سکوت

مرد:بلهبرایدونفر...نه،براییکنفر...نهنههمون،برایدونفر

سکوت

مرد:چیزدیگه...]کمیفکرمیکند[نهمچکرم،همونقهوهکافیه!

]گوشیراسرجایشمیگذارد،ازرویتختبلندمیشودوجلویآینهموهاولباسشرامرتبمیکندوازپنجرهنگاهیبهبیرونمیکندوبعد

سیگاریروشنمیکندورویصندلیمینشیندوفکرمیکند[

]صدایضربهیدریکبارشنیدهمیشود،مردبلندمیشودودررابازمیکند[

]پیشخدمتکهزنیستجوان،الغر،باگونههاییبرآمدهوپوستیتیرهرنگ،وارداتاقمیشود.یکسینیبادوفنجانکوچکویکقوریقهوه

بههمراهدارد.[

پیشخدمت:بفرمائیدآقا!

مرد:ممنون]اشارهمیکندبهمیزجلویصندلیها[بذاریدرویهمینمیز.

پیشخدمت:کارهدیگهایبامنندارید؟!

مرد:]کمیفکرمیکند[نه...]نگاهیبهاطرافمیکند[آها...میشهپردههایپنجرهروکاملجمعکنید.

پیشخدمت:بلهحتماً]بهسمتپنجرهمیرودوپردههاراکنارمیکشدوبابندکوتاهیآنهاراجمعمیکندونوروارداتاقمیشود[امِردیگهای

نیست؟
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مرد:]مکث[میشهخواهشکنمکمیاینجابمونید...

پیشخدمت:من...؟!!

مرد:بله،شما...آخهمیدونیدمن،تنهام...

پیشخدمت:همسرتون؟!

مرد:اونرفتهبیروندنبالیهبچهگربه...

پیشخدمت:بچهگربه؟!

مرد:بله...میخوادنگهشداره

پیشخدمت:اُبلهاومدازمنپرسیداتاقمدیریتهتلکجاست

مرد:حتماًمیخواستهازشوناجازهبگیرهکه...فکرمیکنیدبهشاجازهبدن؟!

پیشخدمت:نمیدونم...بستگیداره

مرد:]بافکر[پسبستگیداره!!!

پیشخدمت:بله

]سکوت[

مرد:اینجاانگارهیچوقتبارونقطعنمیشه

پیشخدمت:بلههمینطوره

]مکثیطوالنی[]پیشخدمتبهمیزنزدیکمیشود[

پیشخدمت:براتونقهوهبریزم؟!

مرد:بلهممنونمیشم،برایخودتونهمبریز...

پیشخدمت:نه،ممنونمانباید...

مرد:میدونمامااینجاکهکسینیست،خیالتونراحتهیچکسمتوجهنمیشه.خواهشمیکنمبشینیدرویصندلی.

]پیشخدمتمینشیندودرهردوفنجانقهوهمیریزد.[

مرد:شماخودتونهماهلهمینشهرهستید؟!

پیشخدمت:بله

مرد:جالبه

پیشخدمت:چی؟

مرد:اینکهاصاًللهجهندارید

پیشخدمت:بهخاطرهمینهمیتونمتوهتلکارکنم

مرد:خیلیخوبه

پیشخدمت:میتونمیهسوالبپرسم؟!

مرد:خواهشمیکنم.]فنجانقهوهرابرمیداردکهبنوشد[

پیشخدمت:شمااومدیناینجاکهازمرز...

]مردفنجانرارویمیزمیگذارد.چیزینمیگویدومیرودوازرویتختکتابشرابرمیدارد[

پیشخدمت:ببخشیدقصدفضولینداشتمامااکثرافرادیکهمیاناینجاهمینقصدرودارن...

]سکوت[

مرد:چنددرصدشونموفقمیشن؟

پیشخدمت:دقیقاًنمیدونمچونازاینجاکهمیرنمادیگهنمیبینیمشونونمیدونیمبهمقصدمیرسنیاکشتهمیشن...
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مرد:درسته...قهوهاتروبخور...

پیشخدمت:]فنجانشرابرمیدارد[نگراننباشیدمنبهکسیچیزینمیگم...یعنیاحتیاجبهگفتِنمننیستایناروتقریباًهمهمیدونن.

مرد:بقیهمسافرهابرایچیمیان؟

پیشخدمت:یاعکاساندیاجهانگرد،بهندرتبیدلیلوتنهابرایتفریحمیاناینجاواکثراًمردهایمجرداند.

]مردکتابشراورقمیزندوانگارمیخواهدصفحهایراکهقباًلمیخواندهراپیداکند[

پیشخدمت:اینچهکتابیهکهمیخونید؟!

مرد:"محاکمه"!خوندیش؟!

پیشخدمت:نه!

مرد:دوستداریبخونی؟!

پیشخدمت:بله...بدمنمیاد...گاهییهچیزاییمیخونم...حتیگاهییهچیزاییهممینویسم...

مرد:چهخوب!!!بیااینماِلتو]اشارهمیکندبهکتاب[

پیشخدمت:اِچرا؟شماکههنوزکاملنخوندینش

مرد:]مخندد[نهنگراننباشاینباِرچهارمبودکهداشتماینکتابرومیخوندم...

پیشخدمت:چهجالب

مرد:بلهمنکتابهاییروکهدوستدارمزیادمیخونم...]کتابرابهپیشخدمتمیدهد[

پیشخدمت:ممنون...مندیگهبایدبرمممکنهمتوجهحضورمنبشنوبرامدردسربشه

مرد:ممنونکهموندیوبامنقهوهخوردی.

پیشخدمت:منبایدازشماتشکرکنم.]فنجانهاراجمعمیکندوسینیرابرمیدارد[

مرد:تو...ازدواجکردی؟

پیشخدمت:بلهچهارسالپیش...]مکث[امااونپارسالمرد...

مرد:وبچه؟!!!

پیشخدمت:نه،نداشتیم...]لبخندمیزند[

مرد:خوبه...برو...ممنون

]پیشخدمتازاتاقخارجمیشود[

]نورمیرود[

صحنه چهارم

اتاقهتل

]مردهمچنانرویصندلینشستهاماچشمانشبستههستند.زنوارداتاقمیشود.بابستهشدندر،مردتکانیمیخورداّماهمچنان

چشمانشبستهاند.زنپالتویشراازتندرمیآوردورویتختمیاندازد.[

مرد:خیلیطولکشید...

]زنحرفینمیزندومیرودروبهمیزتوالتمینشیندوخودرادرآینهنگاهمیکند.[

مرد:دیرکردی...

]سکوت[

مرد:هنوزدارهبارونمیاد؟

زن:آره،آره!

مرد:خوب؟!
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زن:خوب...!

مرد:ماباخودمونچترآوردهبودیم؟

زن:آره...]کمیمکثمیکند.[نه!

مرد:آخهدیدماصاًلخیسنشدی،شدتبارونزیادبود.

زن:چترداشتم...]زنبهسمتمردبرمیگردد[پیشخدمتهتلبرامآورد...

]مردبهسمتشمیآید،کنارمیزتوالتورویمیزعکسگربهرومیبیند.[

مرد:اینچیهدیگه؟

زن:عکس

مرد:آرهمیدونمعکِس!عکسیهگربه...جالبه

زن:چیجالبه؟!

مرد:عالقهیشدیدتوبهگربهها...اونمیهدفعهای.تواینهمهمدتکهباهمبودیم...

زن:آره،حقباتوئه!خودمهمنمیدونمچرا...

مرد:]درحالتماشایعکس[اینمپیشخدمتهتلداد؟

زن:نه،...یعنیآره،...چهفرقیمیکنه؟!

مرد:همونزنالغرهکهمیادملحفههارومیبره؟

زن:آره...یعنینه

مرد:حواستاینجاستیا...]مکث[ببینمهنوزداریبهگربِهفکرمیکنی؟

زن:آره...توباعثشدیمننتونمبیارمش

مرد:من؟!

]سکوت[

مرد:ببینم،پستوازاونموقعتاحاالکجابودی؟!

]زنمتوجهنگاهعمیقمردمیشود.[

زن:دنبالاونگربه...اولرفتمازمدیریتاجازهگرفتم،اماوقتیرفتمسراغگربه،دیگهپیداشنکردم،اونرفتهبود.

مرد:مدیریتبهتواجازهداد؟

زن:وقتینتونستمبیارمش،دیگهچهفرقیمیکنه؟!!

مرد:خیلیفرقمیکنه،تاجاییکهمنمیدونمهیچمدیریتیاجازهیاینکارونمیده،اونمیهگربهیولگرد،ازتوخیابون،اونمگربهایکه

خیِسآبشدهباشه!]عکسرابادستباالمیگیردونشانمیدهد[مگراینکهاینجاهمهعاشقگربههاباشن...]عکسراپرتمیکندرویمیز،

سیگاریروشنمیکندوکنارپنجرهمیایستد،زنهمچنانجلویمیز،روبهآینهنشستهاست[

]سکوت[

مرد:باروندارهقطعمیشه...!

]زنبهسمتمردبرمیگرددوبعدازمدتیمیرودکنارش،نزدیکپنجرهمیایستدوبهبیروننگاهمیکند.[

مرد:میخوایبریمقدمبزنیم؟!

زن:نه...

مرد:میخوایبگمبرامونغذابیارن؟!...غذاکهنخوردی؟

زن:نه...میلندارم...]بهسمتتختمیرودولبهیتختمینشیند،کمیبهاطرافنگاهمیکند[دیگهکتابنمیخونی؟!

مرد:هان؟!...
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زن:اصاًلکتابتکجاست؟]بهاطرافنگاهمیکند،زیرملحفههادنبالکتابمیگردد[

مرد:دنبالشنگرد...انداختمشدور...

زن:انداختیشدور؟

مرد:آره.

زن:]باتعجب[باورمنمیشه...چرا؟!!

مرد:نمیدونم...

]زنبهسمتسطلزبالهمیرود.[

زن:اینجاکهچیزینیست...

مرد:آره...چونمناونوازپنجرهپرتکردمبیرون!

زن:]زنبهسمتپنجرهمیآیدوبیرونرانگاهمیکند.[آخهچرا؟!

]سکوت[

زن:ازدستمنعصبانیشدی؟؟

]سکوت[

]مردبهرویتختدرازمیکشدوبهسقفاتاقخیرهمیشود.[

]زنبهسمتشمیرودولبهیتختمینشیند،روبهمرد[

زن:تونبایداینکارومیکردی...منکهچیززیادینخواستمفقطیهگربهیکوچولویخیِسآبکهاونمازدستمرفت...

مرد:منمچیزخاصیروازدستندادم،یهکتابکهبارهاخوندهبودمش.

]سکوت[

مرد:تازهازکجامعلوم،شایدتودوبارهاونگربهروببینی...

زن:چهطور...؟

مرد:خب...رفتهتایهجاهاییحتماً...همیناطراِف،دوبارهپیداشمیشه...

زن:آره...شاید

مرد:شایدمتااونموقعکارهاموندرستشدهباشهوازاینجارفتهباشیم.

زن:دیگهتماسنگرفتن؟!

مرد:]بانگرانی[نه...منمکهنبایدزنگبزنم...فعاًلبایدهمینجامنتظرباشیم...

زن:آره،میدونم.

مرد:توهنوزفکرمیکنیبهترهکهبرگردیمومنخودمو...
زن:نهاصاًل...دیگهاینجوریفکرنمیکنم.فقطدلممیخوادزودترهمهچیزتمومبشهوازاینجابریم.

مرد:چرا؟ماکهتازهدوروزهاومدیماینجا...
زن:اینهوایبارونیواینسکوتوخلوتِیشهرآزاردهندهست.ماهمکهتنهاییم،مثلهمیشه،همینسکوتیکهبینمونوجودداره،نهحرفی...

نهخاطرهای...
مرد:خواهشمیکنمدوبارهشروعنکن...

]سکوت[
مرد:تازهمنفکرمیکنم،اآلنخیلیموقعیتبهتریداریم،بیدردسرترمیتونیمبریم،اونجوریمکافاتداشتیم...اصاًلامکانداشتباهامون

مخالفتکنن...شایدممنمجبورمیشدمتنهابرم...
زن:منظورتچیه؟...اگهاینجوریفکرمیکنیاآلنهمدیرنشده،میتونیتنهابری...منمزاحمتنمیشم...شایدکاراتسریعترهمانجام

بشن...
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مرد:گفتمکهاونموقعمجبورمیشدم...!همین!

]سکوت[

مرد:میدونیچیهاحساسمیکنمخیلیهمناراحتنمیشدی،نه؟

زن:کهچی؟

مرد:هیچی،...منظورماینهکهاگهمنمیرفتموتومیموندی...!بههرحالکسیدنبالتونیستوتواینحقروداریکهتوکشورخودت

بمونیوتاابدهمینجازندگیکنی...

]سکوت[

مرد:چراچیزینمیگی؟داریبهحرفامفکرمیکنی؟...آره،فکرکن!بهپیشنهادمواسهموندن،فکرکن...

]سکوت[

مرد:منمنتظِرجوابتمیمونم...

زن:منچیزیبرایگفتنندارم،قباًلتصمیممروگرفتموگرنهاآلناینجانبودم...

مرد:پسبهچیفکرمیکردی؟

زن:بهاونگربه...

مرد:]ازشدتعصبانیتمیخندد[خیلیجالبه...آره...واقعاًجالبه...بهتپیشنهادمیکنمباقِیعمرتوهمینجابمونوبااونگربهزندگیکن...

]باصدایبلندمیخندد[

]زنبادودستگوشهایخودرامیگیردکهصدایمردرانشنود[

مرد:]بالحنیجدیوناراحت[جدیگفتم!میتونیبمونیومنبهتنهاییبرم...

]چندضربهیآرامبهدرمیخورد.هردوبیحرکتمیمانند.مردبهسمتدرمیرود.پیشخدمتواردمیشود،یکبچهگربهبهبغلدارد.[

پیشخدمت:میتونمبیامتو...؟
مرد:بلهحتماً

]زن،نگرانومتعجببهپیشخدمتوبچهگربهنگاهمیکند[

پیشخدمت:اینوازطرفمدیِرهتلآوردم...]روبهزن[برایشماست!





سال اول، شماره دوم، مرداد و شهریور 1393
دیوار

88

"بند" یا بند؟!

مهدیس شوندی
کودکیامرادوستداشتم،روزهاییکهبهجای 

دلمسرزانوهایمزخمیبود...1 

 هرکودکبهصورتطبیعیحقداردکهزندگیکند.دولتبایدزندگیکردن،زندهماندنورشدکودکانراتضمینکند.
نبایداجازهدادباکودکانبدرفتاریشود.دولتنبایداجازهبدهدپدرومادرویاسرپرستکودکبااوبدرفتاریکنندوبرایاینکهجلو

سوءاستفادهازکودکگرفتهشودبایدکارهایاجتماعیمناسبیانجامدهد.

 بایدبهکودکانبیسرپرستکمکشود.دولتبایدبهکودکانیکهخانوادهخودراازدستدادهاندکمککندوجایگزینخوبیبرایخانواده
کودکپیداکند.

 کودکانپناهنده؛
هرکودکیکهبهناچاروطنخودراترککردهباشدوبهیککشورجدیدپناهندهشود،بایددرکشورجدیدبتواندمثلبقیه

کودکانزندگیکند.

 همهکودکانبایدازخدماتبهداشتیبرخوردارباشند.
 همهکودکانبایدشرایطزندگیخوبیداشتهباشند.

 همهکودکانبایدبتواننددرسبخوانند.
 همهکودکانبایدامکانبازیکردنراداشتهباشند

 کودکانرانبایدبهزوربهکارواداشت.2
***

بازهرا،پرستووحمیداومدیمیهپرورشگاهطرفایمیدونقزوین،بایهعالمهبستنیویهبغلپرازوسایلنقاشی...باشوقیوصفناپذیر

منتظرورودبهاتاقبچههاهستیم.دربازمیشهو...دیگهشوقینموده،هرچههستفقطبُهته...

هربچهبرسراینکهبتونهآغوشیکیازماروتصاحبکنه،بادیگریسختجدلمیکنه...یکیاونیکیروُهلمیده،دیگریمتوسلبه

گازشده...وموهایاوندخترکوچولوتودستهایکوچیکاونپسرهجامونده...وافسوسوصدافسوس...کهآغوشماچندنفربرای

اونتعداددستهایکوچِکگشودهشدهبسیارتنگبود...

سالهاازاونروزتلخگذشته...اماهنوزهمهروقتشاگردهامباوجودحضورمادریمهرباندرکنارشون،درکالسبرسرگرفتنتوجه

بیشترازمنباهمرقابتمیکنندیاداوندستهایکوچَکگشودهشدهوچشمهایهراسوناونبچههایمعصوممیافتم...وبچههای

بیشماردیگریکهدرگوشهوکناراین»کشوِردنیا«حتیمستحقبهرهمندشدنازیکبندازبندهایبیشماراینپیماننامهنشدند...

کودکانیکهاگربندهایاینپیماننامهبهجایاینکه»بند«ایندنیاشونبشه،»بند«اتصالشونبهامنیتوشادیدنیایپاککودکیشده

بود،حتماًسالهایآغازینزندگیشون،رنگیپرفروغترداشت...

1-حسینپناهی

2-بندهاییازپیماننامهیحقوقکودک
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بهمناسبت16مهر،روزجهانیکودک،دیوارکوتاهاینشمارهمیزبانقارقاردستهایکوچکازبیشماربچهکالغهایتازهازتخمدرآمدهایست

کهباهنرمندینابشان-کهخاصسنوسالاندکشاناست-بلندیتحسینبرانگیزیبهکوتاهیایندیواربخشیدند...

منمیخوامبرگردمبهکودکی!!

نمیشه!!نمیشه!!نمیشه!!نمیشه!!نمیشه!!

کفشبرگشتبرامونکوچیکه

پابرهنهنمیشهبرگردم؟

پلبرگشتتوانوزنمارانداره!برگشتنممکننیست!

برایگذشتنازناممکن،کییوبایدببینیم!!!
رویارورویارورویارورویارو...3

3-حسینپناهی.قطعهایازشعر»نازیُمرد«



آبوآتش

شهام2/5ساله

گواش،نقاشیبادست



شهرما

ملیکا5ساله

پاستلوکالژکاغذرنگی



دشتشقایق

آوین6ساله

گواش:چاپباپیاز



اقیانوس

ملینا2ساله

گواش



بازیبارنگها

لیلی18ماهه

نّقاشیباتیله



پاییز

نفس2ساله

رنگانگشتیوکالژوشاخهیدرخت



گلآفتابگردان

تینا3ساله

کالژورنگانگشتی



دریاوماهیهایقرمز

نادر14ماهه

چاپوباکیسهوکالژ
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