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اگر بخت یار باشی ...
     امیر خوش سرور

1.شمارهچهارمکالغرادرشرایطیتقدیمحضورتانمیکنیمکهجهاندرشوکناشیازحملهتروریستیبهنشریهچپگراومنتقد"شارلی

ابدو" بهسرمیبرد.بیتردیدتروریسممحکوماست.امادرورایاینواقعیتهمیشهزنده،مضحکهاینیزدرجریاناست.اساساًهرجاکه

"همهباهم"یدرجریانباشدشاهداینمضحکهخواهیمبود.همهجنایتپاریسرامحکومکردندودقیقاًدرهمیننقطهاستکهمضحکه

بهبارمینشیند.گویااجباریازسراستیصالهمهگانرابرآنمیداردکهواژهسترون"محکوممیکنیم" رابهمثابهیکِورددرمراسمآیینی

برزبانوقلمجاریکنند.

جالباست؛کسانیچیزیرامحکوممیکنندکهخودورفتارشانناقضصریحهمانچیزیاستکهمحکوممیکنند.ازجنابآقایدبیر

کل-کهمترسکاست-تاوزرایامورخارجهدولامپریالیستی،ازژورنالیسمراستتاراسیستهاونئوفاشیستهایاروپایغربیوحتی

چپهایچپوِلبییالوکوپال-چپهایمنتظر؛کهگویادرانتظاراتفاقیدرپهنههستیهستندکهبهمددنیروهایراستبهوقوعبپیوندد

اتاقهایپالتاک-بیرونبیایندوعلم"محکوممیکنیم"شانرابه تاآنهاازحجرههاینمگرفتهشان-فضایمجازی؛سایتووبالگو

اهتزازدرآورند-والبتهکسانیکهآزادیبیانرایکجادهیکطرفهمیدانندومیتازندو...واگردراینمیانکسیبگویدکهآقاباالی

چشممبارکتانابرواستبرآشفتهمیشوندوکوتهبینانهمیفلسفندکه"ترورنمادیناززبانبرمیخیزد".غافلازاینکهاگرپایورانزبان

نفهم"دولتاسالمی" وامثالهمزبانداشتند-هرچندزبانتندوتیزوگزنده-سالحبرنمیداشتند.بهاینفیلسوفشدهگانکوتهبینباید

گفت:»اگرزبانگزندهرابازبانگزندهوحتیگزندهترپاسخبدهیمدرنهایِتنهایتش-دروجهمنفیآن-به"امتناعگفتوگو" میرسیمکه

مصطلحاستوغیرقابلاجتناب.امااگرزبانگزندهرابهکارببریمودیگریراازآنمنعکنیموجادهیکطرفهبیافرینیموپشتخاکریز

مجازِی"آزادیبیان" سنگربگیریمو...اگرریگیدرکفشنداشتهباشیم-کهالبتهمنبهَککدرتنبانبیشتراعتقاددارم-قطعاً"شارالتان" 

هستیم.«وهمچنینمیبایستازقولنیچهبهایشانیادآورینمودکه:»برادراگربختیارباشیتورایکفضیلتباشدوبس،اینسان

سبکترازپلخواهیگذشت.فضیلتهایبسیارمایهسرشناسیاست،اماسرنوشتیاستناگوار.ایبساکسکهسربهصحرانهادوخودرا

بکشتچراکهازجنگفضیلتهابایکدیگروآوردگاهفضیلتهابودنبهستوهآمدهبود.«...

نمیدانمدراینمکارهبازار"محکوممیکنیم"هاپادشاهیعربستانسعودیوجمهوریعربیسوریهنیزچیزیرامحکومکردهاندیاخیر.هر

چندحضورنخستوزیردولتحرامزادهاسراییلدرصفاولتظاهراِت"اتحاد" پاریسگویایمضحکهایاستکهدرجریاناست.بیفزاییم

کهمخالفترئیسجمهورسوسیالیستفرانسهباحضورعصارهوجرثومهنژادپرستیدرقرنبیستویکمدرتظاهراتپاریسنیزقابلتأمل

است.وقابلتأملترآنکهبنیامیننتانیاهوبهمخالفترئیسجمهورکشورمیزبانوقعینمیگذاردودرتظاهراتشرکتمیکند!

ماجراسادهاست؛درگوگلنامنشریه"شارلیابدو" راجستوجوکنیدتابهدوچشمخودببینیدکهایننشریهتمامکسانیرازیرضربنگاه

انتقادآمیزوطنازشقراردادهاستکهامروزدریکبالماسکهمبتذلقرقرهمیکنند:"منشارلیهستم."

اینبالماسکهمبتذلهمانچیزیاستکهچندروزپسازجنایتپاریسبهوقوعپیوست.درکشوقوستشویشافکارعمومیحول

محور"شارلیابدو" درهمانمهدآزادی،یککمدینفرانسوی-دیودونهمباالمباال-بهخاطرلطیفههایشدربارهیهودیهابازداشتشد!

پرسشسادهاست؛چرامیتوانازسمبلهایاعتقادییکدین،مذهبیاقومیتکاریکاتورساختوآنراآزادیبیانخواندوشارلیابدو

شداماهمینموضعدرقبالیکدین،مذهبیاقومیتدیگردرقالبلطیفهجرمتلقیمیشود؟!آیااینتناقضماهویهمانذاتدموکراسی

بورژوایینیست؟!همانپارلمانتاریسمکذاییایکهبسیاریزیرعلماشسینهمیزنندوهدفاشمیخوانند؟!وبهراستیچراتمامکسانی
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که"شارلی" شدهاندهیچکدامشان"دیودونه" نشدهاند؟!

راقماینسطوریهودستیزنیست.برچسبناچسبیهودیستیزیرابایکَمنِسریشهمنمیتوانبهکسانیچسباندکهپسازفروپاشی

سوسیالیسمواقعاًموجودوتعرضآشکارتاچریسموریگانیسمبهتمامیمدنیتقرنبیستموهمچنینحضور20سالهدرفضایگفتمان

غالبپوپری-هایدگریداخلکشور،همچنانسوسیالیستباقیماندهاندومعتقدنداساسسوسیالیسمانساناستواگراسراییلرادولت

حرامزادهمیخوانیمعالوهبرتاکیدبرجنبههایتاریخیپیدایشاینبهاصطالحکشورتاکیدیاستمضاعفبراینمهمکهنمیتوانمحاصره

ضدانسانیغرهرادیدوساکتنشست،نمیتوانبمبارانیککمپ-مدرسهراکهبهگفتهنمایندهسازمانمللدرغزهمختصاتاشراسی

وچندباربهعنوانیکمکانغیرنظامِیزیرنظرسازمانمللبهارتشاسراییلدادهبودند،دیدوساکتنشست،نمیتوانویرانشدنیک

شهر-غزه-رادیدوساکتنشست.نمیتوانحضورنخستوزیراسراییلودوتنازوزاریراستگرایکابینهاشرادرتظاهراتپاریسدید

وساکتنشستوبهیاد"ناجیعلی" نیفتاد.همانطورکهنمیتوانکوبانیومقاومتدلیرانهاشرادیدوتنفرمانراازداعشوداعشیان

وتحسینمانراازمردماینشهر-کشوربهزباننیاورد.همانطورکهخیلیچیزهایدیگرهمدرهمیناطرافمانمیبینیموبهسبکو

سیاقخودمانبهآنهاواکنشنشانمیدهیم.برایما"شارلی" و"دیودونه" یکساناندوالبتهمدلومرجعاصلیماندرطنزپردازیچارلی

چاپلینبزرگاستکههرگزفقراوبینوایانرابهمسخرهنمیگرفت.

بگذریم...

ازاینمنظرمیتوانستیمدربخشکاریکاتوراینشمارهبهاحترامکابو،شارب،ولنسکی،تینیوو...یاباتاثیرازجوغالبرسانهاییکیازآثار

یاجمعیازآثاراینجانباختگانراارائهکنیمامابهتردیدیمتااندکیبهگذشتهرجوعکنیموبازبانکاریکاتور،تاریخرابازخوانیکنیمو

ببینیمکهچراوچگونهخاورمیانهجوالنگاهبنیادگراییاسالمیشدهاست.لذابازهمبه"ناجیعلی" متوسلمیشویمتابهخاطرآوریمکه

از22جوالی1987درلندنتا7ژانویه2015درپاریسزمانمتوقفشدهاست.

ونکتهپایانی؛

اولینشماره"شارلیابدو" بعدازجنایتپاریسبادرجکاریکاتوریازپیامبراسالمدرتیراژ5میلیوننسخهمنتشرشد.هرچندمحتوای

کاریکاتورفوقضداسالمینیستواعتراضاتمسلمانهانیزبهفرمآناشارهدارد.جالباستکهبدانیمتیراژایننشریهدرشمارهقبلاز

جنایتپاریس60هزارنسخهبودهاستودرسالگذشتهاینتیراژبه30هزارنسخهنیزکاهشیافتهبود.نکتهاینجاستکهباتوجهبه

5برابرشدنتیراژ،مخاطبینجدیدایننشریهچهکسانیهستند؟آیاشارلیابدوباتوجهبهرویکردمقابلهبهمثِلاحساسیاشدرشماره

پسازجنایتپاریسدرزمینتروریستهاوراسیستهابازیمیکند؟یعنیاگرهراحمقیسالحبهدستگرفتوعدهایراقتلعامکردما

بهعنواندفاعازآزادیبیانمیبایستبایکواکنشاحساسیوبدونتأملدرتنورشانخروارخروارهیزمبریزیم.کهچهبشود؟کهدست

راستمانرامشتکنیموانگشتمیانیمانرابهسمتایمنالظواهریهاوابوبکرالبغدادیهاو...باالبگیریموبگوییم:»ماازشماپُروتر

هستیم«.همین؟!آیادفاعازآزادیبیانبهچنینسطحنازلیسقوطکردهاست؟

آیامدافعانپرشورآزادیبیانازخودشانپرسیدهاندکهاینمیزانازشهرونداناروپاییدرصفوفداعشچهغلطیمیکنند؟آیاکسیبه

سطحطبقاتیاکثرشهرونداناروپاییکهجذبگروههایبنیادگرایاسالمیمیشوندتوجهیکردهاست؟تروریستهایپاریسازخاورمیانه

نیامدهبودند.آنهافرانسویبودند.درهمانجامتولدشدهبودندودرهمانجارشدکردهبودند.آنهامحصولمدارسدینیدرافغانستان

وپاکستانومالزینیزنبودند.بهراستیچهعاملیاعواملیباعثمیشودکهدوبرادرآنهمدرمهدآزادیبهگروههاییچونالقاعده

بپیوندند؟کدامکمبوددرجامعهاروپاآنهارابهاینسمتسوقمیدهد؟وکدامشعاروکدامچشماندازتوسطالقاعدهوداعشمطرحمیشود

کهمیتواندچنیننیروهاییراازقلبجامعهاروپاییجذبکند؟

وتروریسممحکوماستوآزادیبیانخدشهناپذیر!

2.شمارهگذشتهکالغ،ویژهنامهافغانستانبااستقبالبینظیرخوانندگانمواجهشدوالبتهعدهایرانیزدلآزردهکرد.رفقایافغانستانیمان

ازشهرهایکابل،بلخ،هرات،مزارشریف،تهران،اسالمشهر،اصفهان،کرمان،مشهد،تربتحیدریه،اربیل،استامبول،نانت،کلن،استکهلم،

نیویورکو...دستاندرکارانکالغراموردمهرومحبتخودقراردادند.ازاینهمهصمیمیتبرخودمیبالیموتاکیدمیکنیمکهبااین
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کارخودمانراتضمینکردیم.ریشههایتبعیضونابرابریرادردرونخودمانخشکاندیموپایبندیاصولیمانرابهمنشورجهانیحقوق

بشرنشاندادیموهدفنیزدرغایتخودهمینبودوبس!

هموطنهایبسیاریازاینموضعحمایتکردندوعدهایالبتههشداردارند"چراغیکهبهمنزلروااستبهمسجدحراماست" ودرست

هممیگویند.کالغدرصدداستتادرآیندهاینزدیکاستعدادهایدرخشانشهرستانهارابهخوانندگانخودمعرفینماید.لذاازهمه

دوستان-بهویژهدوستانیکهساکنشهرستانهاهستند-استدعاداریمتامارادراینزمینهیاریبرسانند.

3.کالغازاینشمارهبایکتغییرکیفیمواجهشدهاست."حامدفریاد" ازجمعتحریریهکالغخارجشدوبهطبعاو"مهرنوشدقیقی" نیز

عطایهمکاریباکالغرابهلقایشبخشیدورفت.بیتردید"حامدفریاد" درشکلگیریکالغنقشتعیینکنندهایداشت.بهاینموضوع

درسرمقالهشمارهصفرنیزپرداختهبودمامااختالفنظردرپروسهیکفعالیتجدیوهدفمندامریاجتنابناپذیراست.درذهنراقماین

سطورکالغارگانرسانهاییکمحفلبرجعاجنشیِنفخرفروشنبودونیست.کالغیکامکاناستبرایحضور"ما"،-"ما"یمتکثر؛من،

تو،او-درزیستجمعیایرانیان،نهازباالیبرجهایخوشنقشونگارعافیتطلبیمانبلکهدرمیانهمینمردمکوچهوبازار،"دوزخیان

رویزمین" کهگاهینیز"ابله" میشوندوگاهی"ملعون".

"حامدفریاد" بهروایتمن-حامدمیتواندبااینروایتمخالفباشدوکالغبارویگشادهپذیرایروایتاوست-نمایندهمحفلگراییدرکالغ

بودوراقماینسطوربدوناغراقنمایندهژورنالیسمحرفهایکهبهحضوراجتماعیومتکثرارجمینهد.ایندوانگارهگرچهدرابتدایراهچرخ

دندههاییکماشینمحسوبمیشوندوحرکتراتسهیلمیکنندامابهمرورزماناستهالکواصطکاکبهوجودآمدهکاررابابنبست

امابدونهیچگونهاختالفنظرمعناداریباتحریریهدررکاب مواجهمیکندکهکرد.ولذاادامههمکاریمیسرنبود."مهرنوشدقیقی" 

همسرشقرارگرفتوهمکاریشراباکالغتعطیلکردوحتیدلیلعدمحضورشراتوضیحندادواینچنینجدیتاشرابهرخمانکشید!

باتماماینتوضیحاتاما"حامدومهرنوش" همچنان"رفیق" کالغهستندونگارندهبهسهمناچیزخوداززحماتهردوآنهاصمیمانه

سپاسگزاراست.حرمترفاقتوسالیانسالدرکنارهمقدموقلمزدن-13سالازآشناییامباحامدواندکیکمتربامهرنوشمیگذرد-

همیشهفراترازهمکاریاستو...کالغهمیشهخانهآنهاست.

دراینجاالزماستبرایننکتهتاکیدکنمکهبخشادبیاتاینشمارهرابندهحقیرسروساماندادهام.بخشسینما-تئاتراینشمارهاما

باحضوریکرفیقتازهیافتهکهپیگیراستوکاربَلدوعاشِقکاروالبتهجدیبهراهشادامهمیدهد؛"سعیدحبیبزاده".سعیدراهرگز

ندیدهام.اوساکنساریاستومندرپایتختاسیرآلودگیهواو...صدایشاماگرمبودومشتاقوهمینیک"دنیا" است.امیدوارمکه

بخشسینما-تئاترازاینپسوتحتمدیریتسعیدشگفتزدهمانکند.واینامیدیکآرزونیست،یک"یقین" است.

4.بخشفلسفهکالغازاینشمارهبه"اندیشه" ارتقامییابد.دلیلاینتغییرنیازمابهپوششسویههایمختلفاندیشهگیاستکهدرقالب

صرف"فلسفه" نمیگنجند.باتوجهبهاینکهکالغمیخواهدمحلتضاربآراءباشدواندیشههایمختلفرابازتابدهداینتغییرالزمه

کاربود.لذاازاینشمارهعالوهبرمقاالتُخلصفلسفیموضوعاتمختلفدیگریدرزمینههایعلوماجتماعی،روانشناسی،تاریخو...نیز

مطرحمیشود.

تغییرفوقالذکردراینشمارهباتوجهبهمحتوایمقاالتوهمچنیناختصاصویژهنامهایبهسخنرانیدکتر"یوسفاباذری" دررابطهبا

"پدیدارشناسیفرهنگییکمرگ" نمودمییابد.هدفکالغازانتشاراینویژهنامهنهحاشیهپردازیصرفبهیکاتفاقنادردرحوزهآکادمیک

بلکهحضورحداکثریدرمتنتحوالتاجتماعیوبازتابدهندهتضاربآراءوسویههایمختلفاندیشهگیاست.چراکهبرایناعتقادبودیم

که»میخواهیمبهمثابهیسوژهشناسا،ابژه)جهان(رابهکنکاشبگیریم.«واینمهممیسرنمیشودمگرباخروجازدایرهبستهخودمحوری

ومحفلگرایی.بههمیندلیلنیزبهسراغدکتر"محمدقراگوزلو" رفتهایمتابانگاهنقاد،صراحتکالمومهمترازآنبانظراتمتفاوتشدر

مواجههبافضایغالبروشنفکریدرایران،دکتر"یوسفاباذری" وانگارههایشرانقدکند.چراکهاگرازموضوعصرفمکتبفرانکفورتبه

سخنرانیایشانتمرکزمیکردیمچیزیجزءتحسینوتشویقبرایبازگویینداشتیمکهاینموضعالبتهمکرردرمکرربودوبهدورازشأن

کالغ.لذافرضرابراینگذاشتیمکهاگرمواضعدکتر"یوسفاباذری" چپاستوآنهمازنوعچپنوبهترآناستکهاینسخناندر

ترازویارزشیابی"سوسیالیسمارتدوکس" نیزموردنقدوبررسیقراربگیرندتااندیشیدنباتابلوی"توقفممنوع" مواجهنشود.ناگفتهپیدا
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استکهکالغعرصهنقد)!(دکتر"یوسفاباذری" ازموضع"ادبمردبهزدولتاوست" رابهنازکدلهاییواگذارمیکندکهعصیانیک

استاددانشگاهرا"توهین" تلقیمیکنندوفریادواادباواادباسرمیدهندامادرقبالمرگانسانها،آگاهانهرویمبارکشانرابرمیگردانند

تاخاطرشانآزردهنشودواحیاناًبهانسانیتشانتوهیننشود.همانکسانیکهالفمیزنند:»هنر،هنراست.«وهنرمبتذلمعنانداردو

البتهبهموقعوبااحتیاطشارلیابدومیشوندوازدیودونهمباالمباالچیزینمیدانندونمیخواهندهمکهبدانند.

بیفزاییمکهمابقیمقاالتاینویژهنامهنیزباآگاهیانتخابشدهاند؛ازموضعدفاعحداکثریوهمدالنهبادکتر"یوسفاباذری" تادفاع

حداقلیومنتقدانهازایشان.همهوهمهاماچیزینیستجزءفراخوانبهاندیشیدنوالغیر!

برای"تغییرجهان" بیتردید"تفسیرجهان" ضروریاست.بدوناینپارادایمیابهورطهارادهگراییدرمیغلتیمیابهاینکه»فیلسوفان،

پفیوزانعالماند«.واینهردویعنیهیچدرهیچ...

نکتهپایانیدراینبخشآناستکهکالغدراینشمارهاندکیرنگوبویسیاسیبهخودگرفتهاست.هدفاماحضوردرعرصهنمادین

سیاستومهمترازآن"سیاستورزی" نبود.کالغاساساًچنینرسالتیبرایخودقائلنیست.اماطبیعتاًوقتیازسیاستزدودگیسخن

میگوییمالجرمواردحوزهسیاستنیزمیشویموالبتهاینراآموختهایمکهدراینمسیرسیاستزدهنشویمکههردوآفتاستوبالی

جانوتن!

5.وسوسهاستفادهازتکنولوژیهمیشهبرتمایالتفردیانسانهاغلبهمیکند.ازشمارهصفرکالغ،موضوعحضوردرفضایفیسبوکیکی

ازموضوعاتمهموچالشبرانگیزمابود.درابتدادرقبالاینوسوسهمقاومتکردیمچراکهفضایفیسبوکراازنظرفرهنگیومهمتراز

آنامنیتی،ناامنمیدانستیمو...امادرنهایتفیسبوککالغنیزراهاندازیشد:

Facebook.com/nashr.kalagh

وامیدآنکهمورداستقبالاهالیفرهنگوهنرقراربگیردوگامیبهپیشباشد.

6.واما؛

"برتولتبرشت" میگوید:

"کسیکهمبارزهمیکند،

امکانداردببازد.

اماکسیکهمبارزهنمیکند،

بازندهاست."

وبازگردیمبهسخننیچه:»برادراگربختیارباشیتورایکفضیلتباشدوبس«.وبهیادبیاوریم"شارلیابدو" راو"دیودونهمباالمباال" 

راو"ناجیعلی" راو...

7.کالغراتورقکنیم...

شادباشید
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سعـادت نامه
     غالمحسین ساعدي

خانهروبرویرودخانهبود.پلچوبیسادهوکوچکیدوطرفرودرابههموصلمیکرد.آنطرفرودخانهجنگلتاریکوناشناسیبودواز

ایوانخانهماننددریایپهناوروسبزرنگیدرتالطمدائمیدیدهمیشد.هرروز،دمدمههایغروب،پیرمردمیآمدودرصندلیراحتیروی

ایوانمینشستوپیپبزرگشراروشنمیکردوچشمبهجنگلمیدوخت.زنجوانش،پشتبهاو،تویاتاق،جلوچرخخیاطیمینشست

وباخودمشغولمیشد،گاهیدوختودوزمیکردوگاهیدرخودفرومیرفت.زن،عصرها،ازتماشایجنگلمیترسیدوازپنجرهکوچک

عقبی،دشتراتماشامیکردوپیرمردفکرمیکردکهزنشمشغولخیاطیوکارهایخانهاست،بهاینجهتراحتشمیگذاشتوگاهگاهی

باصدایبلندزنشراصدامیکرد:"چیزجان،اینصدارومیشنوی؟صدایاینپرندهرومیگم،چهجوریهخدایا،خیلیعجیبهمگهنه؟"

وهروقتکهزنازحرفهایتکراریپیرمردخستهمیشد،رویگرامافونصفحهایمیگذاشتواتاقراازموسیقیپرمیکرد.اماصبح

هاکهپیرمردبرایسرکشیامالکومستغالتشمیرفت،زنجوانمیآمدورویایوانمیایستادوساعتهامحوتماشایجنگلمیشدو

بهصداهایغریبوناآشناگوشمیداد.صبحها،روشناییمبهموخفهایازقلبجنگلبلندمیشدوآفتابدیگریازمیانشاخوبرگها،

بفهمینفهمیخودینشانمیدادوخندهناشناسوامیدبخشیمژدهطلوعدوبارهرابهگوشساکنانجنگلمیرساند.زندرغیابشوهر

ازتماشایجنگلنمیهراسید.بهاینترتیببودکهزندگیزنوشوهر،جداازهم،درآرامشکاملمیگذشت.پیرمردخوشزبانوخندهرو

وکمحرفوزندهدلبود.همیشهقبلازطلوعآفتابازخواببرمیخاست،خوشبختوراضیتویخانهاینطرفوآنطرفمیدوید،سماور

راآتشمیکرد،میزصبحانهرامیچید،شیرراجوشمیآورد،پردههایهردوپنجرهروبهروراکنارمیزد،منتظرمینشستووقتیآفتاب

نوکدرختانجنگلرارنگطالییمیزد،بهطرفتختخوابمیرفتوخممیشدوزنجوانشراصدامیکرد:"خانومکوچولو،کوچولوی

من،کوچولوجانمن،پاشودیگه،پرندههابیدارشدهن،آفتاببیدارشده،تونمیخوایبیداربشی؟"

زنچشمبازمیکردوشانههایخودرامیمالیدوتاوقتیپیرمردازخانهبیروننمیرفت،طاقبازسقفاتاقراتماشامیکردوبعدبلند

میشدومینشستوبازوانجوانشرادستمیکشیدوبهفکرمیرفت.ظهرکهپیرمردخستهوکوفتهازسرکشیامالکومستغالتبه

خانهبرمیگشت،دونفریغذامیخوردندوبعدجلویپنجرهایکهروبهدشتبازمیشد،مینشستند،پیرمردحرفهایخندهداربرایش

میزدوازگذشتههامیگفتوهروقتحسمیکردکهزنشبیحوصلهوکسلشده،بهایوانمیرفتومشغولتماشایجنگلمیشدو

اوراتنهامیگذاشت.

باوجوداین،تاآنجاکهمیتوانستناززنجوانشرامیکشیدومیخواسترفتارجوانترهاراداشتهباشدکهنمیتوانست؛همیشهدرخلوت،

ازاینکهعمرینکردهاینچنینپیروفرسودهشده،غصهمیخوردوفکربیوهجوانشرامیکردکهبعدازاومردانجوانوخوشقیافهبه

سراغشخواهندآمدواوبههمهشانرویخوشنشانخواهددادوزندگیتازهایراشروعخواهدکرد.

اینبودکههرروزچندبارخطاببهجنگلمیگفت:"بهمنکمککنیدبهاینزودیهاازبیننروموآنقدرعمرکنمکهزنمهممثلمن

پیروشکستهشود،آنوقتبهبدترینمرگهاراضیهستم."

وهروقتدعایشتماممیشدصدایجانوریراازدلجنگلمیشنیدکهمیخندیدومیگفت:"آمینیاربالعالمین."

زنجوان،تنها،خسته،عصبانی،ساکتوآرامبود.قربانصدقههایپیرمرددردشرادوانمیکرد.ناتوانیشوهرشاورامریضکردهبود؛هر

وقتکهپشتبهشوهروروبهدشتمینشست،فکرروزیرامیکردکهنعشکشیازافقپیداشده،بهدنبالشچندماشینپرازاقوامو

آشناهاومردانجوانیکهباسینههایپهنوکراواتسیاه،سرمیجنبانندوبهاوکهدرلباسسیاهمثلگلشمعدانیشعلهوراستلبخند

بهبهانه13دی

وبهاحترام"گوهرمراد"
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تسلیبخشمیزنند،بعدآهیسینهاشرامیشکافت:"خدایا!"

سکوتخانهوسکوتجنگل،اینانتظاررابیشتردامنمیزد.بیچارهپیرمردنمیدانستکهدردلزنشچههامیگذرد.عاقبتبرایرهاییاز

تنهاییدیرگذروبهاصرارزنجوان،پیرمردراضیشدکهطبقهپایینخانهرادراختیارمستاجریبگذارد.اینبودکهروزیازروزها،مباشر

پیرمردبامردخندانوچهارشانهایکهکراواتسیاهیزدهبودبهخانهآمد.وقتیزنگدررازدند،زنوشوهرازپنجرهباالخمشدندو

نگاهکردند.زنباخوشحالیگفت:"آه،مستاجر."

لبخندیصورتشرابازکردوپیرمردبرگشتواورانگاهکرد.زنبرایاینکهخوشحالیشراپنهانکند،حالتبیاعتناییبهخودگرفت.

اماپیرمردلبخنداورادیدهبود،هرچندکهبهرویخودنیاوردوچیزینگفت،اماهمانشببرایاولینبارکتابیبهدستگرفتکهدر

آنازمکرزنانسخنهارفتهبود.

2

مستاجربااینکهماموریتیدرآنحوالیداشت،ولیروزهابیشترازدوساعتبیروننمیرفتوبقیهوقتخودرادرخانهمیگذراند،پنجره

بزرگاتاقشرامیگشود،بیآنکهتوجهیبهانبوهیخلوتدشت،بکند،سوتمیزدوریشمیتراشید،لختمیشدوتویاتاقورزش

میکرد.پیرمردهروقتبهخانهمیآمد،ابتداسروصدایمردجوانرامیشنیدوبعدبهطبقهباالمیرفت،زنشرامیدیدکهخوشحالو

راضیمشغولطباخیاست.ازوقتیمستاجرآمدهبود،غذاهارنگوطعمدیگریپیداکردهبود.عصرهامردجوانبرایشکارپروانهبهصحرا

میرفتووقتیاززیرپنجرهآنهاردمیشد،تورشکارشراازرویشانهبرمیداشتوبااحترامبهآقاوخانمصاحبخانهسالممیکرد.

پیرمردنیمخیزمیشدوجوابسالمرامیدادوبرایاینکهدلخوریخودراپنهانبکند،لبخندیهمبرلبمیآورد.بااینوجودنمیتوانست

خودراازدستاضطرابوآشفتگیرهاکند.

شبیازشبها،مردجوانسوتزنانپلههاراباالآمد،چندلحظهپشتدرایستادوبعدآهستهبهدرزد.زنوشوهربلندشدندونزدیکدر

رفتند،چندثانیههمدیگررانگاهکردند.پیرمرددررابازکردمردجواناجازهخواستوواردشدوزنوشوهررابرایشامبهاتاقشدعوت

کرد.ایندعوتچنانناگهانیبودکهپیرمردنتوانستجوابردبدهد.مردجوانبرایآنهاپرندهغریبیشکارکردهبودوشرابمعطریروی
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میزگذاشتهبود.بعدازشامنشستندوازخیلیچیزهاصحبتکردند.اززندگیدرشهرهایبزرگوکوچک،ازماموریتهاوسرگذشتهای

خصوصیخودچیزهاگفتند.زنجوانباصدایبلندمیخندیدوپیرمردمیدانستاینخندههاهیچعلتواضحیندارند،چندبارسعیکرد

ازاسرارجنگلوحیواناتعجیبوغریبشصحبتکند،امامردمستاجروزنجوانرغبتچندانیبهاینحرفهانشانندادند،مردجوان

پروانههایشرانشانآنهادادکهبیجانرویمخملسفیدپشتویترینبالگشودهبودندوآلبومگیاهانخشکشدهاشراکهپیرمرد

هیچعالقهایبهاینقبیلچیزهاحسنکردهبود.زنجوانازدیدنپروانههایرنگین،مضطربوذوقزدهشد.مردجوانمدتهادرباره

پروانههایخوشحالشبوپروانههایغمگینروزبرایزنجوانصحبتکرد.

چندشببعدنوبتپیرمردبودکهمردجوانرابهشامدعوتکند.مردجوانآفتابنرفتهپلههاراباالآمد،پیرمردروبهرویمردجواننشست.

آندوازشهرهایبزرگوکوچک،ازماموریتهاوازسرگذشتهایخصوصیخودچیزهاگفتند،پیرمرددچاردلهرهبودوبامغزآشفتهچند

باربلندشدوبهایوانرفتوروبهجنگلدعاکرد:"خداوندا،خودتحفظفرما."

زنازآشپزخانهبیرونآمدوطرفدیگرمیزنشستوبامردجوانمشغولصحبتشد.پیرمردشنیدکهمردمستاجرازگذشتهوتحصیالت

زنشمیپرسدوزنمیگویدکهچگونهفکوفامیلشنگذاشتندادامهتحصیلبدهدوپیشازآنکهعقلشبرسدشوهرشدادند.مردجوان

گفت:"دیرنشده،میتونیندوبارهادامهبدینودرسبخونین."

زنآهکشیدوپیرمردحدسزدکهمردجوانلبخندمیزند.جنگل،ساکتوتاریکبودوپیرمردتاآنروزندیدهبودکهکسیازرویپلرد

شود،همیشهفکرمیکردکهاینپلبهچهدردمیخورد.اماآنشبباخودگفت:"پلبیهودهنیست،دستیآنراساخته،وبرایمنظوری

ساخته،برایکسیساختهکهتانیامدهوازآنجاردنشده،پلبرجایخواهدماندوآنعابرمنتظراوستچهکسیمیتواندباشد؟" برگشت

وتویاتاقآمد.زنخودراجمعوجورکردوقیافهبیاعتناییگرفت.مردجوانبهناخنهایشخیرهشد.پیرمردگفت:"هوایجنگلسخت

مرطوبوسردشدهوهنوزپل..."

زنجوانومستاجربرگشتندوازپنجرهدیگردشترانگاهکردند،ماشینیازجادهردمیشدوچراغعقبیآنگاهپیداوگاهیناپیدامیشد.

شامراکهکبابماهیبودخوردندوپیرمردبااینکهماهیرازیاددوستداشت،اشتهایچندانینشاننداد،تنهاپیالهایماستراباقاشق

سرکشید.مردمستاجر،بعدازشامدستهایورقبیرونآوردورویمیزریختوپیشنهادبازیکرد.پیرمردگفت:"دیروقته،اینوقتشب

کهنمیشهبازیکرد."

مردجوانورقهاراجمعکردوگفت:"بیموقعپیشنهادکردم،بماندبرایشبهایبعد."

زنباحرکتسرموافقتکرد،پیرمردمضطربشدوچیزیرویسینهاشسنگینیکرد.شبهایبعد؟مگرتمامنشده؟باحالآشفته،دوباره

رویایوانرفتوبهتماشایجنگلایستادکهبادکرده،ماننددیواریباالرفتهبود.

آهستهباخودگفت:"ازدستاینگرگهاکجامیشهرفت؟چهکارمیشهکرد؟"

بعدپیپشراکهتازهروشنکردهبودبهجادهخالیکردوذراتآتشگرفتهتوتونرا،مانندپولکهایطالییرویزمینپاشید.پیرمرددر

روشناییرقیقکناررودخانه،جانوریرادیدکهشبیهپرندهبزرگیبودوپاهایبلندیداشت،اماپربهتنشنبودولختبود.پرندهایستاده

بودواورانگاهمیکرد،چندلحظهبعددرحالیکهسرشراآرامتکانمیدادبهطرفرودخانهرفتوسوارشاخهایشدوازرودخانهگذشت

وبهجنگلرفت.پیرمردوحشتزدهبهاتاقبرگشتوگفت:"خبردارینچیشد؟پرندهعجیبیزیرپنجرهایستادهبودومرانگاهمیکرد.

پاهایبلندوبدنلختداشت،ازآبردشدوبهجنگلرفت."

مردمستاجرگفت:"البدروباهبود."

وزنبهشوهرشگفت:"گوشکنببینچیمیگم،منتصمیمگرفتمازفرداشبشروعکنم،وایشونبهمنکمکمیکنن."

پیرمردسردششدوگفت:"چیروشروعمیکنی؟"

زنگفت:"میخوامدوبارهدرسبخونم."

وحشتیپیرمردراگرفت،آنشبتاصبحدررختخوابلرزیدوازاینکهسالهادربیاعتقادیبهعالمغیببهسربردهبودهمهراخدا

خداکردودعاخواند.
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درسشروعشدهبود.پیرمردنمیدانستازکجاشروعکردهاند.زنجوانهمیشهکتابیرویدامنداشتوبیشترباخیاالتخودمشغول

بودتاباکتاب،دیگرکمتربهموسیقیگوشمیدادوغذاهایرنگیندرستمیکرد،پردههایروبهرویجنگلرامیکشیدوروبهدشت

مینشست،چرخخیاطیراکنارگذاشتهبودوخودراازخیلیچیزهاراحتکردهبود.پیرمردکهازسرکاربرمیگشت،زنبلندمیشدو

مهربانترازهمیشهبهپیشوازشمیرفتوبهحرفهایشجوابمیداد.اماپیرمرددیگرمثلسابق،ناززنجوانرانمیکشیدوخودرادر

صندلیراحتیرهانمیکرد،همهچیزبهنظرششلوغوآشفتهودرهمبود،بعدازسالهادوبارهبهطرفکتابدعاکشیدهشدهبود،مثل

کسیکهمیخواهدواردیکغارتاریکوناآشناییشود،احساسمیکردکهبایدازعالمغیب،کمکبگیرد،علیهاوتوطئهمیکردندواوجز

جنگلانبوهمردابرنگ،یاپرندهبرهنهکهخبرهایناآشنابرایاومیآورد،پناهینداشت.دوبارهبهنمازوعبادتپرداختهبود،وامیدوار

بودکهازاینراهبهتسلیخاطربرسد،چندشبفکرکردوعاقبتتصمیمگرفتکهدرساعاتدرسکنارآندوبنشیند.شبهاکهمرد

مستاجربهاتاقآنهامیآمد،پیرمردازتماشایجنگلچشممیپوشیدوروبهرویآندومینشستودرتماممدت،زنبالبانورچیده،

حالتبیاعتناییبهخودمیگرفتومردجوانناخنهایشراتماشامیکرد.پیرمردچشمازآندوبرنمیداشتومرتبدرفکروخیالبود

کهتاکیادامهخواهندداد.آیاآندونفرآشناییدیگریباهمندارندوصبحهاوقتیاوازخانهبیرونمیرود،اتفاقیدرمنزلنمیافتد؟اما

زنجوانروزبهروززیباترمیشد،ومردمستاجرهرروزلباسهایتازهایبرتنمیکرد.آیادرآنحوالیغیرازآندونفرکسدیگریهم

بودکهمردمستاجرلباسهایجوراجورشرابهخاطرآنهابپوشد؟پیرمرد،شبهادیرمیخوابیدوروزهازودترازخواببلندمیشدوزنش

رابیدارنکردهبیرونمیرفت،فکرمیکردبهتراستزندرخوابباشدومستاجرراموقعیکهازخانهبیرونمیرود،نبیند.اماتاپیرمرد

بیرونمیرفت،مردجوانباچندشاخهگلصحرایی،آهستهپلههاراباالمیآمدووارداتاقخوابمیشدوگلهارارویمیزمیگذاشتو

پاورچینپاورچینبرمیگشتووقتیدرراپشتسرخودمیبستزنجوانچشمهایشرابازمیکردوبهگلهاییکهباتکانآهستهسر

داخلگلدانبهاوصبحبهخیرمیگفتند،لبخندمیزد.

4

یکروزکهپیرمرددعایغریبیراازیککتابقدیمیخواندهبودشاخه،پرندهبرهنهپیداشد.نزدیکغروببودواوبافانوسکوچکش

سوارشاخهدرختیازرودخانهگذشتوزیرایوانآمدوبهپیرمردکهرویصندلیراحتینشستهیودوپیپمیکشید،عالمتداد.پیرمرد

خمشدوپرندهراشناختوخودرابهبیاعتناییزد.پرندهباحرکتفانوساورابهپاییندعوتکرد.پیرمردبلندشدوازاتاقگذشت،زن

جوانومردمستاجرنگاهشکردند.زنپرسید:" کجا؟"

وپیرمردجوابداد:"برمیگردم."

زنچهرهنگرانپیرمردرانگاهکردومردمستاجراحساسراحتیکردولبخندزد.پیرمردپایینرفت.پرندهفانوسشرارویسنگیگذاشت

وخودشروبهرویپیرمردنشستوپرسید:"چیمیخواهی؟چهکارمداری؟"

پیرمردگفت:"کمکمبکن."

پرندهگفت:"خیلیناراحتی؟"

پیرمردگفت:"دارمدیوونهمیشم."

پرندهگفت:"ازقیافهتمعلومهکهخستهوفرسودهشدهای."

پیرمردگفت:"بله،خستهوفرسودهشدهام،شکوتردیدبیچارهامکرده."

پرندهگفت:"چرابیتابیمیکنی؟"

پیرمردگفت:"پسچهکارکنم؟"

پرندهگفت:"مژدهخوبیبرایتآوردهام،ازجنگلدعایتوراشنیدهاند."

پیرمردگفت:"حاالچهکاربکنم؟"

پرندهگفت:"ادامهبده،چهلشبتمامادامهبدهوتکرارکن،روزچهلمبرتوظاهرخواهدشد."
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پیرمردگفت:"تاچهلروز؟"

پرندهگفت:"بله،تاچهلروز،تحملبکنوامیدوارباش."

پیرمردگفت:"ازپیریرنجمیبرموازمرگمیترسم."

پرندهگفت:"ترسفایدهنداره،عاقلودوراندیشباش."

پیرمردگفت:"منعاقلودوراندیشبودم،امادیگربیماروبیچارهام."

پرندهگفت:"وبرایهمینکمکتمیکنندکهراحتبشوی."

پیرمردگفت:"حرفهایتومراخوشحالوامیدوارمیکند."

پرندهگفت:"امیدوارباش،فرداشبدوبارهمیآیم."

ازهمجداشدند.پیرمردپلههاراباالرفت.زنجوانومردمستاجرازهمدیگرفاصلهگرفتند،زنرویکتابخمشد.اماپیرمردبیتوجه

بهآنهاازاتاقگذشتوبهایوانرفتوبهرودخانهچشمدوخت.پرندهفانوسبهدست،سوارشاخهایبودوازرودخانهمیگذشت،بهآن

طرفرودخانهکهرسیدپیرمرددستشرابلندکردوفریادزد:"خداحافظپرندهبرهنه."

وپرندهجوابداد:"خداحافظبرهنه."

زنبهمردمستاجرنگاهکرد.مستاجرپرسید:"چهخبرشده؟"

زنگفت:"نمیفهمم."

اماپیرمردصدایآنهارانمیشنید،هوشوحواسشمتوجهجنگلبودوازلحظهایکهپرندهفانوسشراخاموشکردهبود،همهمهمبهمی

ازدرونجنگلبهگوشمیرسید.گوییتمامجانورانجنگل،پرندهرادورکرده،سوالپیچشکردهاند.همهمهشیرینیبود.پیرمردسرش

رابیندودستگرفتوباخودگفت:"جانورانجنگلمغزمن،ازاینبرهنهبیخبرچهمیخواهید؟"

5

پیرمردبیاعتنابهآنچهمیگذشتهرشبدعاراتکرارمیکرد،بیاعتنابهگلهاییکههرروزدرگلدانلعابیرویمیزگذاشتهمیشد،

بیاعتنابهشیفتگیزنجوان،وبیاعتنابهپرروییمردمستاجر،آفتابنزدهازخانهخارجمیشدوخطاببهگنجشکجوانیکهرویسیم

تلگرافمینشستمیگفت:"سالمدوستعزیز،امروزروزبیستوچهارماست،شانزدهروزدیگربرمنظاهرخواهدشد."

وگنجشکجوانپرمیگشودوبهطرفجنگلپروازمیکرد.پیرمردعصرهابانشاطدیگریبهخانهبرمیگشتوغذامیخوردومنتظرپرنده

برهنهمینشست.اماپرندهبرهنه،هرشبمیآمدوباحرکتفانوسپیرمردرابهپایینمیکشیدواورابهصحبتمیگرفتتازنجوانو

مردمستاجربیشتربههمدیگربرسند.پرندهآنچنانشیرینوگرمصحبتمیکردکهپیرمردازمصاحبتاودلنمیکند.حتیگاهیاز

اوقاتساعتهادرپایصحبتهممینشستندبیآنکهگذشتزمانرامتوجهشوند.پرندهصمیمیترینومرموزترینموجودرویزمینبود.

پرندهمیپرسید:"توازاینکهآندودرباالپیشهمنشستهاندناراحتی؟"

پیرمردمیگفت:"البتهکهناراحتم."

پرندهمیگفت:"چراناراحتی؟"

پیرمردمیگفت:" برایاینکهاگربفهممغیرازدرس،مسالهدیگریهمبینآنهامطرحاست،توهینبزرگیبرمنشدهاست."

پرندهمیگفت:"توخودتدرتمامعمرازاینتوهینهانکردهای؟"

پیرمردفکرمیکردومیگفت:"نه."

پرندهمیگفت:"حقیقترابگو،درجنگلهمهچیزرامیدانند."

پیرمردمجبورمیشدومیگفت:"چرا...یکبار..."

پرندهمیگفت:"تعریفکنببینم..."

پیرمردمیگفت:"آنوقتهاکهجوانبودمدرهمسایگیماپیرمردفرتوتوبیچارهایبودکهزنجوانیداشت..."

پرندهمیخندیدومیگفت:"بعدشمعلومه...بسیارخب.دیشبدعایچندمراخواندی؟"
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پیرمردمیگفت:"دعایسیوسومرا."

پرندهمیخندیدومیگفت:"چیزینمانده...هفتروزدیگر،هفتروزدیگربرتوظاهرخواهدشد." ودرآنلحظهکهآندوروبهرویپلبا

همقدممیزدندوصحبتمیکردند،مستاجردستهایزنجوانرامیگرفتوبااصرارمیپرسید:"اززندگیبااینپیرمردخستهنمیشی؟"

زنجوابمیداد:"چارهندارم،چهکاربکنم."

مردمیگفت:"چراولشنمیکنی؟"

زنمیگفت:"گناهداره،دلمبهحالشمیسوزه."

مردمیگفت:"دلتبهحالخودتبسوزه،بهحالاینهمهخوشگلیبسوزهکهبیجهتتلفمیکنی."

زنمیگفت:"قسمتچنینبوده."

مردمیگفت:"بهمبزن،راهدیگهایپیداکن."

زنمیگفت:"میترسم."

مردمیگفت:"ازچیمیترسی؟وقتیهمهدنیامیتوانندتورادوستداشتهباشند،وقتیمنهمیشهدرفکرتوهستم..."

پیرمردازپرندهخداحافظیمیکردورویپلههاپیپشراروشنمیکردووارداتاقمیشد.زنومردازیکدیگرفاصلهمیگرفتند.

پیرمردمیگفت:"اوضاعدرچهحاله؟پیشرفتداره؟"

مردمستاجرباپرروییمیگفت:"عالیه."

6

غروبروزچهلم،پیرمردسختمضطربونگرانرویایوانخانهنشستهبود،زنجوانومستاجرمتوجهبیقراریاوبودند.پیرمردهیبلند

میشدوجلومیرفتودستهایشراروینردهایوانمیگذاشت،بهجنگل،بهپل،بهرودخانهخیرهمیشدودوبارهبرمیگشتوروی

صندلیمیافتاد.زنومردجوانزیرمیز،پایهمدیگررافشارمیدادندوباحرکاتچشموابروبههماشارهمیکردند.پیرمردفکرمیکرد

کهاگراوبهوعدهاشعملنکند،چهپیشخواهدآمد.آنوقتصدایچرخهاینعشکشیراکهازانتهایجادهنزدیکمیشد،میشنیدو

صدایخندهزنجوانومردمستاجرراکهبادورشدننعشکش،کتابهارادورریخته،همدیگررادرآغوشمیکشند.

اماپیشازآنکههواتاریکشود،ازمیاندرختانسربههمآوردهجنگل،مردیکهتوبرهگداییبهدوشوعصایبلندیبهدستداشت،

پیداشدوآمد،ازرویپلگذشتوزیرایوانایستاد.پیرمردباترسولرزنزدیکشدو"او" کهقدبلندیداشتدسترویسرپیرمرد

گذاشتوگفت:"ایآدمیزادبیچاره،چهمشکلیداری؟حاجتخودرابهمنبگو."

پیرمردقبایژنده"او" راچنگزدوگفت:"عمردرازمیخواهم."

و"او" گفت:"عمردرازرابرایچهمیخواهی؟"

پیرمردگفت:" نمیخواهماوبعدازمنگرفتاراینجانورهاشود."

"او" گفت:"بارفتنتوکهزندگیتمامنمیشود،بعدازتوهراتفاقیبیفتد،چهتاثیریبهحالتودارد؟"

پیرمردگفت:"بااینیکیکارینداشتهباشند."

"او" گفت:"چرا؟"

پیرمردگفت:"حسادتمرامیکشد."

و"او" خندیدوگفت:"بسیارخب،حالبامنبیا."

دستپیرمردراگرفت،ازرویپلردشدندوواردجنگلشدند.پیرمرداحساسکردکههوایجنگلمرطوبوسردوسنگیناست،ازوسط

درختانمیگذشتند،پیرمرددلهرهداشتودنبالنشانهآشناییمیگشت،باترسولرزپرسید:"اوکجاس؟"

جوابشنید:"پرندهبرهنهبهماموریتدیگریرفتهاست."

اینخبرترسپیرمردرابیشترکرد،برگشتوازبینشاخههایشلوغجنگل،خانهخودرادیدکهچراغپرنوراتاق،ایوانوصندلیخالیش

راروشنکردهبود،خواستبرگرددولی"او" محکمبازویشراچسبیدهبود.بهانبوهیغلیظجنگلکهرسیدند،مردالغرانداموبلندقدی
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رادیدندکهپشتبهآنهاایستادهبودودوچرخهبزرگیبهتنهیدرختیتکیهدادهبود.تاصدایپاراشنیددستدرازکردوبازویپیرمرد

راگرفتواوراجلوگرفتواوراجلوکشیدوسواردوچرخهاشکردوخودنیزسوارشد،درحالیکهمثلبادازوسطدرختانمیگذشت،

پیرمردرامیانبازوانبلندشمیفشرد.پیرمردجراتنمیکردکهبرگرددوصورتدوچرخهسواررانگاهکند،نفسهایسردوتنددوچرخه

سوارکهپشتگردنشمیخورد،اورابیحالوبیحرکتمیکرد.پیرمردچندبارنالهکرد،وازدوچرخهسوارپرسید:"کجامیریم؟".

امادوچرخهسوارکهگوییغیرازدمسردچیزیدرسینهنداشت،جوابینداد.ساعتیازشبمیگذشتوجنگلداشتبانورمالیمیروشن

میشد.پیرمردحرکتحشراتشبانهرارویبرگهاوساقههامیدید،شببزرگیبود،وآنهامثلبادمیرفتند،پیرمردکهدیگررمقیدر

تننداشت،باالتماسپرسید:"توروبهخدا،منوکجامیبری؟"

دوچرخهسوارباصداییکهگوییازشیپورمسیبیرونمیآیدگفت:"اونجا".وباانگشتبسیاردرازشمردابعمیقیراکهدرچندقدمی

ظاهرشدهبود،نشانداد.

7

زنومردجوانساعتهابعدمتوجهغیبتپیرمردشدندورویایوانآمدند،مردگداییرادیدندکهرویپلنشستهبودوچیزمیخورد.

زنجواناوراصداکردوپرسید:"پیرمردیرااینطرفاندیدی؟"

گداگفت:"چرا،اوبهیکمسافرتطوالنیرفت"

زندلواپسشدوپرسید:"مسافرت؟چهمسافرتی؟"

گداگفت:"دلشورهاورانداشتهباشید.بهاینزودیهابرنمیگردد"

زنمضطربشداماوقتیبازوانمردجواندوربدنشحلقهشدآرامشتازهایدرخوددیدووقتیکهپرندهیپرهنهسوارشاخهیدرختی

بهطرفپلنزدیکمیشد،مردمستاجر،زنجوانرابهداخلاتاقبرد،زنخودرامیانبازوانمردمستاجردرهاکردوتویآلبومصفحه

رقصیانتخابکردورویصفحهگردانگراموفونگذاشت،بعدازمدتها،دوبارهاتاقازموسیقیپرشد.
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ن 2
ـا

ــ
ست

دا

جـــزیره 
     علیرضا محمودي ایرانمهر

منتنهانیستم.اینیکوصیتنامهنیست،چونوقتيمندیگرمردهباشمچهاهمیتيداردشمابرايبردنمبهاینجابیاییدوشببرايهمسرتان

تعریفکنیدامروزجسدمردتنهایيرادرآپارتمانکوچکاشپیداکردیم.اماگاهيیادآوريبرخيچیزهابرايخودضرورتداردواساساًفکر

ميکنمبرايهمیناستکهبعضيآدمهاگاهداستانهایيرابرايدیگرانیاحتابرايخودشانمينویسند.منحتابهحرفبرخيدوستان

قدیميامکهميگویداگرزنيدرزندگیتداشتيمجبورنبوديتنهادرآشپزخانهسرمیزيدونفرهشامبخوري،اهمیتنميدهم.آپارتمان

که است زنهایي از پر من کوچک

دارم فرصت مرگ لحظهي تا

بشناسم، دوباره را تکتکشان

بيدغدغهي ميتوانم که زنهایي

پیري و روزمرگي دروغ، خیانت،

باشم. داشته دوست را همهشان

اینچیزهارانميشودبههرکسي

داد. نشان ميرسد راه از تازه که

اصل پارکر مثاًلهمینخودنویس

من اسم و دارد طالیي نوک که

رويبدنهيآنحکشدهاستو

باآناینچیزهارامينویسم.این

خودنویسهدیهاياستکهبیست

لیال پیش سال هفت یا شش و

برايروزتولدمبهمنداد.بسیاري

داشتیم هم با که را خاطراتي از

فراموشکردهام،حتایادمنميآیدچهاتفاقيافتادکهبعدازیکسالونیمنامزديوآنهمهلحظههايزیبا،قرارازدواجمانبههمخورد

وهریکسرنوشتيجدايازهمرادنبالکردیم.اماکاماًلبهخاطردارمشبيکهاینخودنویسرابهمندادیککفشدوزکازدرختي

کهمیزهايرستورانرازیرآنچیدهبودندرويپارچهيیکدستسفیدرومیزيافتاد.درحیاطیکيازرستورانهايبااليدربندبودیم.

لیالانگشتاشراجلويکفشدوزکگذاشتوحشرهيکوچکباتنبليازناخنباریکاوکهالکصورتيکمرنگوبراقيداشتباالرفت.

راستشمنعالقهزیاديبهگرفتنهدیهازآدمهاندارم.معموالًاینهدیههاچیزهایيهستندکهازآنهااستفادهميکنيوبهمرورفرسوده

وناپدیدميشوند.مطمئنممندرطولزندگيامپیراهنها،کرواتهاوگلهايزیاديهدیهگرفتهامکهامروزهیچکدامشانوجودندارند.

درعوضچیزهايکوچکيکهپنهانياززنيکهدوستداريميدزديویااتفاقيپیشتوجاميگذاردبیشتربرايآدمميماند.مثلاین

پنسمويفرنگیسکهنميدانمچندسالپیشوقتيداشتجلويآینهبهصورتشپنکیکميزدازرويمیزآرایشاشبرداشتموتوي

جیبمانداختم.اگردرستیادمماندهباشددلیلجدایيامازفرنگیسحسادتهايدیوانهکنندهاشبود.هرچیزبياهمیتدرزندگيمن
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برايفرنگیسنشانهايبودکهاورابهسويیکخیانتوحضورزنيدیگرداللتميکرد،درحاليکهمطمئنمتازمانيکهدرزندگيام

حضورداشتبااورفتاريصادقانهداشتم.اینپنسفلزيمشکيبرايمنیادآورموهايبلوطيفرنگیسوخندههايکودکانهياوست.وقتي

ميخندیددونقطهيکوچکرويلپهایشفروميرفتوبهیکقورباغهکهناگهانازمیانچمنهايخیسپارکتويپیادهروميپرید

چنانباتعجبنگاهميکردانگاربراياولینبارچنینموجوديرادیدهاست.

ایندکمهيسرخصدفيراازپشتپیراهنشبنسرینکندهام.تمامطولدوستيمانبیشترازیکهفتهطولنکشید.هیچوقتنتوانستم

چیزهایيراکهدوستدارمبهاوبگویم.یکماهقبلازاینکهبااوآشنابشومبانامزدشبههمزدهبودوبهدنبالکسيميگشتکهاز

خاطراتگذشتهاشفرارکند.درتمامیکهفتهايکهباهمبودیمحتایکلحظهازمنجدانشد.باهمآشپزيميکردیم،ورقبازيکردیم،

مالفههاوروتختيراشستیموتقریباًیکهفتهيتمامنخوابیدیم.نسرینبهاندازهيهمهيزندگياشحرفزدومنفقطگوشميکردم.

تحملتنهایيبرایشوحشتناکبود.اماآخرهمانهفتهنامزدشبااوتماسگرفتوگفتپشیمانشدهاستونسرینبهسويخاطراتيکه

ازآنفرارميکردبرگشت.ایندکمهصدفيسالهااستکهتويکشويکمدمنماندهوفرصتهايزیاديبهمندادهاستتابهآنیک

هفتهفکرکنموخودمونسرینرادوبارهکشفکنم.

جایيدریککتابداستان،احتماالًیکيازجلدهايدرجستجويزمانازدسترفتهخواندهاملحظههایيراکهدرکنارکسيکهدوستش

داریمميگذرانیممثلنگاتیویکعکساست.لحظههايزیبايیکمالقاتعاشقانهبهسرعتسپريميشوند،بعدازآناستکهوقتي

بهخلوتخودبازگشتیمایننگاتیوهارادرذهنمانظاهرميکنیموتصاویرواقعيپدیدارميشوند.مناینجادرکمدلباسهایمپیراهن

سفیديدارمکهلکهيسرخرژلبمهتابمدتهااسترويیقهيآنباقيماندهاست.یکيازدوستاندوراندانشکدهامکهحاالیکمغازهي

بزرگخشکشویيداردبهمنگفتهميتواندبهراحتياینلکهراازرويیقهيپیراهنمپاککند.مندرزندگيامفقطیکبارمهتابرا

دیدهامودوستدارماینلکهسرجایشرويیقهيپیراهنمباقيبماند.مهتابآپارتمانشیکودلبازيداشتوازپنجرهياتاقخواباش

منظرهيغروبخورشیدرويکوههايبرفگرفتهيشمالتهراندیدهميشد.ساالدخوشمزهايباکرفسوهویجوسیرتازهدرستکرده

بودکهرويتختکوچکوبچهگانهياتاقخواباشآنراباهمخوردیم.تعجبکردهبودمکهچهطورميتواندرويتختيبهاینکوچکي

بخوابد.وقتيرويتختبچهگانهيمهتابساالدکرفسميخوردیموهمراهبويتندسیررنگنارنجيغروبرارويکوهايبرفيالبرز

نگاهميکردیمفکرميکردمیکدوستيفوقالعادهجذابوطوالنيراآغازکردهاماماروزهايبعدمهتاببيهیچتوضیحيبهسرديجواب

تلفنهایمراداد.ظاهرافقطتجربهايکوتاهوآنيدرزندگياشبودمکهبایدکنجکاويکودکانهاشراازشناختنآدميمثلمنبرآوردهمي

کرد.ازآنروزکوتاهزمستانينگاتیوهايزیاديدرذهندارمکهسالهاستآنهارادوبارهظاهرميکنموجزئیاتيراکهیکروزکوتاهبراي

دیدنشانکافينبودهميبینم.

منتنهانیستم.اماحتادوستانقدیميآدمهماینراباورنميکنند.همانطورکهوقتيبهآنهاميگویملکهيبستنيچوبيرويپاچهي

شلوارکتانيامبرایمازهمهيروزهایيکهباشقایقداشتمماندگارتراست،باتعجبنگاهامميکنند.شقایقدوسالپیشجایيحواليشیراز

الستیکماشیناشترکید،بهدرهيکنارجادهسقوطکردوهمراهشوهروپسرهایشتويدریاچهايپرازگلهاينیلوفرغرقشدند.به

روشنيیادمماندهکهکنارباغچههايقدیميپارکشهربستنيچوبيميخوردیم.هواگرمبود.بستنيمنبهسرعتآبشدوتکهايازآن

کندهشدورويپاچهيشلوارکتانيامافتادوآنرالکهکرد.چندماهبعدبودکهشقایقبهمنگفتميخواهدبهزندگياشسروساماني

دهدودوستانهازهمجداشدیم.سالبعدهمشنیدمازدواجکردهاستوکميبعددوپسربهدنیاآورد.یادآورياینچیزهابرايخود

گاهيضرورياستحتااگرشماکهبرايبردنجسدآدمميآییدآنرابهحسابوصیتنامهبگذارید.مناینجاگنجینهيکوچکيدارم

کهبیشترچیزهایشرادزدیدهاموجزخودمبهدردکسدیگرينميخورد.یککشمونارنجي،نگینبدليرويیککفشمجلسي،یک

سوهانناخن،یکدستمالمعطرکهمدتهاسترطوبتآنخشکشده،تهماندهيیکرژمسيبراق،یکشانهيکوچکمخصوصمرتب

کردنابرو،یکتهسیگارمارلبرويالیتباجايرژيصورتيماندهدرتهآنویکبرگهکندهشدهازتقویمکهرويآنباماژیکبنفش

نوشتهشدهاست:عزیزممندارمميرمدانشگاه،صبحانهاتروگذاشتمتويیخچال!
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3 
ان

ــ
ست

دا

متهــم
     کامران حمزه لو

باپاروزدهامتویسریکمردوطبقگزارشپزشکیقانونیقبلازاینکهازقایقبیفتدبیرونوباسرشیرجهبرودتهآبمردهبوده.حاال

تویآخرینجلسهدادگاهنشستهامتاحکممصادرشود.دادگاهیکاتاقبیستوپنجسیمتریستباسقفبلندویکپنکهسقفیکهآن

باالدرحالگردیدناست.ساختمانکهنهایاستولیتازهرنگشدهوبیشترمبلمانشهمنوبهنظرمیرسند.میشودبویتازگیرنگرا

احساسکرد.قاضیویکمرددیگریکهکارشرانفهمیدمپشتیکمیزبزرگروبرویماننشستهاند.وکیلم،منوسربازیکهدستراستم

بادستبندبهدستشبستهشدهردیفجلونشستهایم.دونفردیگرکهکتوشلوارپوشیدهاندهم،درهمینردیفمانشستهاند.رویسه

چهارردیفصندلییپشتسرمانهمچندنفرینشستهاند.زنمهمبودکهقاضیهمانچنددقیقۀاولبهخاطربرهمزدننظمجلسهاز

اتاقبیرونشکرد.صدایشدیگردرستشنیدهنمیشدولیهمچنانبهزنمقتولالتماسمیکرد.

شغلمعکاسیستیااینطورکهبهنظرمیرسد،بهتراستبگویمبود.رفتهبودمتویمردابهایشمالتاازپرندههایمهاجریکهالی

نیزارهاتخممیگذارندعکسبگیرم.سازمانحفاظتازمحیطزیستحرکتهرنوعقایقیراممنوعکردهبود.منمجوزعکاسیداشتم.

خودمیکقایقپاروییکرایهکردموداستمپیسوژه

میگشتم.هنوزچندفِریمیبیشترنگرفتهبودمکه

کمی شنیدم. دور از را مرد آن فریادهای صدای

باز محیطی به و شد کمتر نیزارها رفتم جلو که

رسیدم.یکساحلپردرختوزمینیکهبهجای

ماسهبیشترریگداشت.بهنظرجایدنجوخلوتی

میآمد.آنجاآنمردرادیدموزنودخترشانرا

کهسراسیمهاینطرفوآنطرفمیدویدند.مردتا

مرادیدبهآبزدوبهطرفمآمد.بههمکهرسیدیم

میکرد. چکه آب جایش همه از شد. قایق سوار

بیتوجهبهقطرههاییکهبهسروصورتودوربینم

میپاشیدنقاطیرانزدیکنیهانشانمدادورقمی

راپیشنهادکردکهمرتبهمباالیشمیبرد.فکر

میکردمنباقایقکارمیکنم.انگارآندوربینو

لنزبزرگشهیچمعناییبرایشنداشت.دوربینمرا

ازدورگردنمدرآوردم،گذاشتمتویساکمخصوصشوشروعکردمبهپاروزدن.قایقسهچهارمتریطولداشتوعرضشهمبیشترازیک

متربود،بادوردیفصندلیچوبی.کهنهبودولینقصینداشت.آبآرامبودواگرکوچکترینچیزیرویششناورمیشدازدوربهراحتی

دیدهمیشد.مردرفتنوکقایقایستادومرتبازمنمیخواستسریعترپاروبزنموبهسمتیبرومکهچنددقیقهپیششآنجابودم.از

البالیحرفهایشفهمیدمکهپسرششناگرماهریستوهمانجاهاداشتهشنامیکردهویکساعتیستکهناپدیدشده.منهمینطورکه

پارومیزدمتوینیزارهاراهمنگاهمیکردمتاپسرشراببینمولیمردفقطجلویشرانگاهمیکرد.تندپارومیزدموبهخستگیبازوهایم
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توجهینمیکردم.مردهرچندثانیهیکباربرمیگشتنگاهیبهپاروزدنممیانداخت،چیزهاییمیگفتودوبارهجلویشرانگاهمیکرد.

الینیزارهاپرازقورباغهبود.وقتیموجهایقایقبهشانمیرسیدباالوپایینمیشدندولیتویآبنمیپریدند.نفهمیدمچهشدکهیک

دفعهمردنگاهمکردودادزد:بیوجدانتویاینشرایطهمپیسرکیسهکردنی؟ودنبالچیزیگشتکهباآنحملهکند.زودفهمیدم

ولیقبلازاینکهپاروراازحلقهقایقجداکنمتختهلبهقایقراکندوباآنکوبیدرویآرنجم.

وکیلمچندبرگهازکیفشدرمیآوردورویمیزقاضیمیگذاردواوهمشروعمیکندبهخواندن.دلممیخواهدبهسربازبگویمدستش

رابامنبیاوردباالتابتوانمسرمرابخارانمولیاوفقطقاضیرانگاهمیکند.قبلازاینکهبرویمتویاتاقزیرلبگفت:بگومننزدم.وقتی

نگاهشکردمسریعدوباردیگرجملهاشراتکرارکرد.هیچکسحرفنمیزند.اگرصدایمدربیایدیاکوچکترینحرکتیبکنمهمهچشمها

برمیگرددبهطرفم.قاضی،سرشراباالمیآوردوبههمهنگاهیگذرامیاندازد.شایدازنظرسربازاگربخواهمآنجملهرابگویماآلنبهترین

وقتباشد.بهسربازنگاهمیکنم.همچنانقاضیرانگاهمیکند.قاضیسرشراپایینمیآورد،یکییکیبرگههارامیخواندورویشان

چیزهاییمینویسدوامضاءمیکند.همهمیدانندمنزدهام.سربازهممیداند.شایداگرآنجملهرابگویمبهتربشود.همهچیزبیشترطول

بکشد.چشمهایسربازدرشتشده.انگارمیخواهدبرودبرگههاراازدستقاضیبگیردوبخواند.بهنظرشدرآنلحظهجملهمهمیرا

بهمنیادداده.مچدستشباریکاستوراحتمیتوانددستشراازدستبنددرآورد.سرمسنگیناستوزیادنمیتوانمباالنگهشدارم.

صدایگریهیکزنراازپشتسرممیشنوموکمیبعدصدایزندیگریمیآید.آراموخفهمیگوید:مامانآرومباش.سربازبرمیگرددو

نگاهشانمیکند.مننگاهنمیکنم.کفپایمعرقکرده.بدوناینکهکسیمتوجهمبشود،دمپاییرادرمیآورم.کمیپایمرارویهوانگه

میدارمبعدمیگذارمرویدمپایی.سربازبلندمیشود.دستبندرامیکشدمنهمبلندمیشوم.پنجهپایمفرومیرودتویخانههایریز

دمپایی.دستگچگرفتهامبهگردنمآویزانمیشود.قاضیفقطبهمنزلزده.

وقتیازقایقپرتشدبیروننخواستیبپریتویآب؟

وقتیافتادبیرونانگاررفتزیرقایق.یککمقایقوبردمجلو.باالنیومد.آباونجاعمیقه.دستممتکوننمیخورد.

چندلحظههمانطورسرپامیمانیم.چشمهایقاضیازآنفاصلهمثلخطوطموازیستکهالیشانآتشکمنورروشنکردهاند.همین

کهقاضینگاهشراازمنبرمیداردسرمکجمیشودبهسمتپایین.نوریکیازالمپهایسقفافتادهرویسرامیککفومیخوردتوی

چشمم.سربازمینشیندومنهممینشینم.سربازنگاهمنمیکند.فکرمیکردهمیپرسندتوزدیکهآنجملهرابهمنیادداد.قاضی

مرتبچیزهاییمینویسد.بعدتمامبرگههارابهمردیکهکنارشنشستهمیدهدوآرامچیزهاییمیگویندکهفقطخودشانمیشنوند.

سربازسیاهیهایزیرناخنهایشراپاکمیکند.کمیدستمرامیکشدبهسمتخودش.چندتاازموهایدستشآمدهرویدستبند،

چندتایشانهمخمشدهاند،چندتاییهمزیرماندهاند.
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     جیمز. آر.آسول  

     غالمرضا آذرهوشنگ
هواطوفانيبودوبارانباشدتبهپنجرههاشالقمیزدودرگوشهیدوريازآسمانرعدبهشدتمیغرید.داخلواگنيکهحاالتبدیلبه

کافهايشدهبود،بويآبجو،غذايسرخشدهودودماندهیسیگارهواراسنگینکردهبود.

مردجوانکهصورتیتیرهوشانههايپهنیداشت،آبجویشراسرکشیدوگفت:"مثلاینکهمیتوانیمبهصحبتمانادامهدهیم؛اینجور

کهپیداستبارانمدتيمرااینجازندانيخواهدکرد.خانهامیکمایلدورترازآخرینایستگاهاتوبوساست.اگردراینبارانبیرونبروم،

تابهخانهبرسمخیسآبمیشوم.حاالهمبهقدرکافيخیسشدهام." ازموهايمجعدشآبمیچکیدورويلباسکارخاکسترياش

اثرقطرههايباراندیدهمیشد.

ازرادیويرنگورورفتهیبااليپیشخان،جایيکهگاسصاحبکافهتکیهدادهبودوچوبکبریتيرامیجوید،صداينالهییکخوانندهی

سیاهپوستازالبهاليسروصدايگوشخراشارکسترشنیدهمیشد.

مردجوانازکنارمیزبلندشدوبهطرفگاسرفتوبطريخاليرارويپیشخانگذاشتوگفت:"تورابهخدااینرادیوراخفهکن." 

گاسجوابداد:"حتماًجیمي." ورادیوراخاموشکرد.

-"اینآهنگهاروزبهروزگوشخراشترمیشوند،غیرازبرنامهیرقصیکشنبهشب،رادیوبرنامهیخوبدیگريندارد.بهخاطرمشتريها

مجبورمهمیشهروشنشبگذارموليحاالبهتراستخفهاشکنم."

گاسبطريخاليرابرداشتوداخلصندوقانداختوبهپشتدیوارچوبي،درعقبپیشخانرفتتاظرفهايشامرابشوید.

-"اگرچیزيخواستیدحتماًصدامبزنید."

جیمیرويکفآبجويخنکشکمینمکپاشیدتابیشترکفکند.

-"خب،داشتمبرایتانمیگفتمکهچندهفتهبعدازمرگپدرمبرايپیداکردنکاربهکارخانهی"تراویسوپسر" رفتم.اینکارخانهکارش

تولیدلباسکاراست،حتماًشماآنرامیشناسید.البّتهنام"تراویسوپسر" حاالدیگرمعنایيندارد،چونمدتهاپیشتراویسهامردندو

حاالاینکارخانهتوسطدیویدمکگوتیکالوپسرانشادارهمیشود،درخوابهمنمیدیدمکهیکروزمجبوربشومتوياینکارخانهکار

کنم.البّتهپدرمیکطراحبودوبیشترازچهلسالبرايدیوپیرکارکردهبود،ولياگرآنحوادثپیشنمیآمدمنهرگزنمیفهمیدم

کهپدرمچهمشقتهایيرابرايگذرانزندگيماتحملکردهبود.بعدازمرگپدرموقتيخانوادهمانبهفالکتافتاد،منناچارشدمکهاز

دیویدمکگوتیکالپیرتقاضايکارکنمچونتاآنزماننتوانستهبودمدرهیچجايدیگرکاريپیداکنم."

اولینباربودکهاورامیدیدم.آدمیخشنباپشتيخمیدهوبینيدرازوسريطاس؛بهنظربسیاربداخالقوپرخاشگرمیآمد.تندو

عصبیحرفمیزد.بهمحضورودبهاطاقشگفت:"فقطبهشرطيکهحسابيزحمتبکشي،میتوانيمشغولبهکاربشي." منهمخیلي

رسمیجوابدادم:"سعيخودمرامیکنم." بعدگفت:"نبایدفکرکنيچوندیپلمتراگرفتهايمیتوانيیکجابنشینيوفقطحرفبزني.

پسرجان،مااینجافقطکارمیکنیم.منخودمهملباسکارمیپوشموپابهپايبقیهکارمیکنم.اگراززیرکاردربري،بالفاصلهبیرونت

میکنم.خوبمتوجهشدي؟" منهمهمینطورایستادموبهچشمهایشنگاهکردم؛احساسمیکردمبااینکارمبهاونشانمیدهمکه

شخصیتدارم.گفتم:"میتوانیدرويمنحسابکنیدآقا" اوگفت:"خیليخب،روزدوشنبهساعتهفتصبحخودترابهقسمتانبار

معرفيمیکني،درستسروقت.البّتهالزمهبگمکهمندرواقعبهتونیازيندارموليبهخاطرباباینکاررامیکنم.حاالبروکهکارزیادي
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ریختهروسرم." درآنلحظهآنقدرخوشحالوراضيبودمکهحتيازپیرمردنپرسیدمکهمیخواهدچقدربهمندستمزدبدهد.تاآنجاکه

درتوانداشتم،دویدمتااینخبررابهمادرمبدهم.مادرمگفت:

-"پسرمسختکارکن،حتماًاگرآقايمکگوتیکالکارترابپسنددوتأییدتکند،پیشرفتمیکني.پدرتمردباارزشيبودوآنهاهم

باهمانچشمبهتونگاهمیکنند.مطمئنباش."

بهمادرمقولدادمکهسعيامرابکنم؛آنوقتاحساسسعادتمیکردم،وليدرستدرپایاناولینهفتهیکارم،احساسمعوضشد.در

مقابلآنهمهکارسختوطاقتفرسایيکهکردهبودمفقطششدالرونیمبهمندادند.میدانید،منوقتيکهبچهبودم،هیچوقت

احساسعدمامنیتوفقرنکردهبودم.پدرمدرآنروزهاباکارسختيکهمیکردپولخوبيدرمیآورد،حدود50یا60دالردرهفته.

میدانیدکهطراحيلباستویککارخانهپوشاک،کارمهموحساسياست؛اگرالگویيکهطراحتهیهمیکندیکیادوسانتيمتراشتباه

باشد،برشکارهامقدارزیاديازموادرابدونآنکهخودشانمقصرباشند،خرابمیکنند.بخشمهمیازطراحيبامحاسبهسروکاردارد،

محاسبهیدقیقوپیچیده،وطراحنبایدکوچکتریناشتباهيبکند.پدرمهیچوقتریاضیاتیادنگرفتهبود،چوننتوانستهبودبهدبیرستان

برود،وليباروشمخصوصبهخودشباعالمتهاونشانههايکوچکوعجیبيکارمیکردکههیچکسازآنسردرنمیآورد.اوکار

محاسبهیموادرادرعرضیکدقیقهانجاممیداد،درصورتيکهبعضيازکارشناسانورزیدهدیوپیرهمینمحاسبهرادریکساعتانجام

میدادند؛باوجوداین،محاسبهیپدرمدقیقترازبقیهبودوپارچهیکمتريدورریختهمیشد.تمامایناطالعاترازمانيکهرفتمسرکار

بهدستآوردم.همکارانپدرمکهتوقسمتبرشکارمیکردند،برایمتعریفکردند.آنهامیگفتند:

-"بههمیندلیلبودکهحقوقخوبيبهپدرممیدادند،هرچنداینحقوقبهاندازهیارزشکارشنبود."

قبلازاینکهبهحرفمادامهبدهم،دلممیخواهدیککمازگذشتهیخودمان،برایتانتعریفکنم.راستشوضعمابدنبود.درواقعباید
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گفت،خیليهمخوببود.ماازخودمانخانهايدرشمالچاتانوگاداشتیمبایکاتومبیل.خواهرودوبرادربزرگترمدبیرستانراتمامکرده

بودند.برادربزرگترمبعدازاینکهسالهادرشرکتکفشرادبائوفروشندگيکرد،باالخرهموفقشدبهدانشگاهکلمبیابرودوبهتحصیالتش

ادامهبدهد.تحصیلدردانشگاه،براياوموفقیتهايزیاديرابهدنبالداشت.بعدیکبورسیکسالهیتحقیقاتيازدانشگاهگرفتوبه

اروپارفت.وقتيکهبرگشتدرشیکاگوواردکارتجارتشد.

برادردوممبعدازگرفتندیپلم،دریکروزنامهمشغولبهکارشد.مادرمدلشمیخواستاووکیلشودوليخودشبهاینکارعالقهاي

نداشت.خواهرمهمازدواجکردوازپیشمارفت.بهخاطردارمکهاولیندورهیسختزندگيما،درسال1933،درستوقتيکهکالس

هشتمبودمشروعشد.کارخانهی"تراویسوپسر" بستهشدوپدرمدرمدت6ماه،حتيیکسنتهمدرآمدنداشت.البّتهازدوسهسال

قبلازآنهممیشدپیشبینيکردکهوضعاینطوربشود؛یعنيازوقتيکهمجبورشدیمخانهمانرابهگروبگذاریموپولشراخرج

زندگيکنیم.

درهرصورت،برادرمکهدرشیکاگوبود،نمیتوانستکمکزیاديبهمابکند؛چونخودشبهسختيکارشرادرآنموسسهیتجاريحفظ

کردهبود.برادردیگرمهمکهدرروزنامهکارمیکرد،فقطبهاندازهینیازشخصياشدرآمدداشت.تازه،بعدهمصاحبروزنامه،مجبور

شدعدهايرااخراجکندکهبرادرمهمیکيازآنهابود.خب،معلوماستکهدیگرکاماًلفقیرشدهبودیم،یکهفتهجزسیبزمینيچیزي

نداشتیمبخوریم.یکباربرادرمبهچندقصابيسرزدوازآنهادرخواستآشغالگوشتواستخوانبرايسگکرد،وليدرواقعسگي

درکارنبود،اینمابودیمکهآشغالگوشتهاراباسیبزمینيمیخوردیم.منهمیشهگرسنهبهمدرسهمیرفتم،ووقتيکهبهخانهبر

میگشتم،آتشينبودکهباآنخودمراگرمکنم.آبوبرقمانرامرتبقطعمیکردند،وليبهمحضاینکهمامورانآبوبرقمیرفتند،

برادرمدوبارهآنهاراباآچاروصلمیکرد.

یادممیآید،یکشبهمانطورکهدرازکشیدهبودموفکرمیکردمیکمرتبهانگارکهچیزيراکشفکردهباشم،گفتم:"خدايمن!ما

فقیریم." احساسمیکردمگناهبزرگيمرتکبشدهام.ازاینکهباکسيحرفبزنمیابهکسينگاهکنم،احساسشرممیکردم.

میدانید،یادآوريآنروزهايسختبرایمعذابآوراست.دلمنمیخواهددربارهیتمامسختيهايآنروزگاربرایتانحرفبزنم،چوناز

اینکهحتيبهآنهافکرکنم،نفرتدارم.خانهوماشینيراکهداشتیمخیليزودازدستدادیمومجبورشدیممرتبازاینخانهبهآنخانه

کوچکنیم.مامورینآبوبرقومالیاتهمهمهجادنبالمانبودند.گاهيپدرمیابرادرمیککارموقتيپیدامیکردندوپوليدرمیآورند،

یابرادرمازشیکاگوچیزيبرايمانمیفرستاد.دراینجورمواقع،بادیدنپول،عقلازکلهامانمیپرید.آنقدرگرسنگيکشیدهبودیمکه

نمیتوانستیمجلويخودمانرابگیریم.تامیتوانستیممیخوردیمومیخوردیمتامریضبشویم.بعد،چندروزنگذشته،پولمانتهمیکشید

وجیرهبنديشروعمیشد.آنوقتوفاصلهیبینغذاهايمانزیادوزیادترمیشد.البّتهمیدانستیمکهداریمکاراشتباهيمیکنیم،ولي

نمیتوانستیمجلويخودمانرابگیریم.بعدازآنهمهگرسنگيوبيغذایي،منظرهوبويغذامارادیوانهمیکرد.

زمستانسال1934سختتریندورهیزندگيمانبود.پدرمدوبارهدرکارخانهی"تراویسوپسران" مشغولبهکارشدوليدیگربیشازده

دالردرهفتهدریافتنمیکرد.برادرممستقاًلروزنامهیکوچکيرامنتشرمیکرد،وليبهسختيهزینههايکاغذچاپوپسترامیپرداخت.

قرضهايمانهمآنقدرزیادشدهبودکهدیگرازهیچجانمیتوانستیمنسیهبگیریم.یکبار،زمانيکهدربیرونشهرزندگيمیکردیم،هوا

خیليسردشدهبود،ومادیگرزغالينداشتیمتاخانهراباآنگرمکنیم.منوبرادرملباسگرمیبهتنکردیموازخانهبیرونزدیمتاشاید

هیزمیپیداکنیم.هنوز500مترازخانهماندورنشدهبودیمکهبهملکبزرگيدرکناررودخانهیتنسيرسیدیم.کنارنردهها،چالهاي

کندیموازآنجابهداخلمحوطهايکهمقداريهیزمدرآنجاانبارشدهبود،رفتیموکمیهیزمدزدیموبرگشتیم.اینکارراچندین

شبدیگرهمتکرارکردیم.هیزمهاراتويیکفرغونمیریختیموبهکنارنردههامیبردیموبعدازآنجابهخانهمیبردیم.تاصبحشاید

مجبورمیشدیمدهباربرویموبرگردیمتاچوبهارابهخانهمنتقلکنیم.آنوقتبرايمدتيازشرسوزوسرمايخانهدرامانبودیم.

مادرمهیچوقتنمیپرسیدکهاینچوبهاراازکجامیآوریم.اوهمیشهوقتانجاماینکاررامیدانستوشبها،قبلازآنکهمادست

بهکارشویمبهرختخوابمیرفتوخودرابهخوابمیزد.مندرآنوقتسیزدهسالبیشترنداشتمواینکارتاحديبرایمهیجانانگیز

بود.بعضيوقتهامیترسیدمکهگیربیفتیم،وليهیچوقتایناتفاقنیفتاد.نمیدانمچرا؟البّتهبرادرمهمیشهیکچوبکلفتدرجیب
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پالتویشمیگذاشتتااگرکسيمارادیدوخواستجلويمانرابگیردازخودشدفاعکند.

یکبار،وقتيکهدیگرهیچچیزبرايخوردننداشتیموسختگرسنهبودیم،برادرمکهعصبیبودومرتبدراتاققدممیزد،ناگهان،

نیمههایشبیکمیلهیآهني30سانتيبرداشتوازخانهبیرونرفت.بالفاصلهحدسزدمکهمیخواهدباآنمیلهبهسرهرکسکه

سرراهشپیداشودواحتماالًپوليدرجیبداشتهباشد،بکوبدوآنپولرابهچنگبیاورد.آنقدروحشتکردهبودمکهاصاًلخوابمنبرد.

وقتيبرگشت،پوليباخودشنداشت.مثلاینکهکسيراپیدانکردهبودکهپوليدربساطداشتهباشد.منهیچوقت،کاريراکهآنشب

میخواستانجامبدهد،بهرویشنیاوردم.

کاربهجایيرسیدکهمادیگرهیچچیزبرايفروشنداشتیمتاباپولآنبتوانیمچیزیبرایخوردنبخریم.فقطیکپیانوداشتیمکهمادرم

اجازهنمیدادآنرابفروشیم.اینپیانویادگارعزیزيبود.همهیما،بخصوصخواهريکهدرزمانکودکِيمنمردهبود،موسیقيراباآن

یادگرفتهبودیم.علتاصليمخالفتمادرمهمبیشازهمه،اینبودکهآنرایادآورآنخواهرممیدانست.بعدازمدتي،اوضاعکمیبهتر

شد؛درآمدبرادربزرگترمدرشیکاگوآنقدرشدهبودکهبتواندپوليبرايمابفرستد.برادردیگرم،درروزنامهايکارپیداکردهبود.پدرمهم

دوبارهبهکارخانهی"تراویسوپسر" برگشت.حقوقشهفتهاي20دالربود،وليبهعلتقرضهایيکهداشتیم،بازهمبهسختيزندگي

میکردیم.بههرحال،درمقایسهباآنسالها،مازندگيبهتريداشتیم.

منبهدبیرستانمیرفتمونمراتدرسيامخوببود.درسالآخردبیرستانهمبامعدل98،ممتازترینشاگرددبیرستانشدم.قراربود

درپائیزوارددانشگاهشوم.خوبمیدانستمکهپوليبراياینکارنداریم،وليبهنظرممیآمدکهبایدراهيبرایشپیداکنیم.مادرمهم

احساسمراداشت.میگفت:"اگرواقعاًدلتبخواهدوارددانشگاهبشوي،حتماًموفقمیشوي.خواستن،توانستناست!برادرتبهدانشگاه

کلمبیارفتپستوهممیتوانيبهدانشگاهتنسيراهپیداکني.همهیانسانهايبزرگهمدرزندگيشانمجبوربهمبارزهبودهاند." با

مطالعاتيکهدربارهیزندگيلینکلنودیگرانداشتم،بهنظرممیآمدکهمنهمبتوانمبهآرزوهایمبرسم،بهخصوصکهفکرمیکردمآدم

بزرگيخواهمشد.

جیمي،لیوانآبجویشراسرکشیدومحکمرويمیزکوبید.بارانهمبيوقفهمیباریدوبرسقفواگنمیکوبید.صدايبههمخوردنکاسه

بشقابهاازپشتپیشخانمیآمد.جیمی،دستهایشرادرجیبشگذاشتوپاهایشرادرازکردودرصندليفرورفت.بعدلبخندتلخي

زدوگفت:"میخواستمآدمبزرگيبشوم،وليخودمهمنمیدانستمچهجورآدمبزرگي،فقطمیخواستمکهدنیاراتکانبدهم."

اولتابستان،پسازآنکهدبیرستانراتمامکردم،درخانهماندمودوبارهشروعبهمطالعهیکتابهايدورهیدبیرستانکردم.مادرمعالقهی

زیاديداشتکهمندرسبخوانمتابرايدانشگاهآمادگيکاملپیداکنم.فکرمیکردکهبرادرمحتماًازشیکاگوبراياولینسالتحصیلم،

دردانشگاهتنسي،پوليمیفرستد.بعدازسالاولهم،قطعاًخودممیتوانستمازدانشگاهکمکهزینهیتحصیليبگیرم.البّته،امیدواربودم

عضویتدرتیمفوتبالدانشگاهنیزبتواندازنظرماليکمکيبهمنبکند.آخرمیدانید،مندردبیرستانفوتبالیستخوبيبودمودرخط

حملهبازيمیکردموازآنجاکهدرزمانمسابقاتفوتبال،ازلحاظغذارسیدگيزیاديبهمامیشد،بیشترتمرینمیکردمتابتوانمحتماً

بازيخوبيارائهدهم.

تابستاناتفاقناگواريبرايمانافتاد.درکارخانهی"تراویسوپسر"،اعتصاببزرگيبهراهافتاد.دیوپیر،دستمزددختراندوزندهرابهصورت

کارمزدمیدادومبلغآنهمبهقدريناچیزبودکهبهزورپولنانبخورونمیريبرايشانمیشد.دختراندوزندهقباًلهمبهاینموضوع

اعتراضکردهبودند،ولياثرينداشت.آنهاهموقتيدیدندکهدیوپیرگوششبهاینحرفهابدهکارنیست،بنابهپیشنهاداتحادیهی

کارگران،دستبهاعتصابزدند.کارگرانمردهمبهحمایتاززناندستازکارکشیدندوهمگيجلويدروروديکارخانهجمعشدندو

راهقسمتيازخیابانراسدکردند.

پدرمنمیدانستچهکارکند؟مرتبدرخانهقدممیزدومیگفت،دخترهاحقدارند؛وليمعتقدبودکهکارينمیتوانندازپیشببرند،چون

شهرداراعالمکردهبودتاآخرازدیوپیرحمایتخواهدکرد.بهخاطردارمکهمادرمبهپدرمگفت:"باب،خواهشمیکنمکاراحمقانهاي

نکن.مادورانسختيراپشتسرگذاشتهایم،کارينکنکهدوبارهباآنوضعروبروشویم.مندیگرطاقتشراندارم.“

پدرصبحروزبعدبهکارخانهرفتومنچونبایدبرايمادرچیزهایيمیخریدمبهشهررفتم.دیوپیرباپدرصحبتکردهوگفتهبودکهاز
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پلیسخواستهکهاوراازمیانکارگراناعتصابيعبوردهدتامباداآسیبيبهاوبرسد.

وقتيکهبهجلويکارخانهرسیدم،پلیسهاهمآنجابودند.آنهابهپدرمگفتهبودندکهبایدمراقبشباشند،چونکارگراناعتصابياحتماالً

بهاوحملهخواهندکرد.پدرمبهطرفکارخانهبهراهافتادومنهمبهدنبالش.اّمااو،ازمنخواستکهبهآنطرفخیابانبروموخودش

بهراهافتاد.

جلويدرکارخانهغلغلهبود،نهکسيحرفيمیزدونهتکانيمیخورد.زنومردایستادهبودندونگاهمیکردند.پدرمرادیدمکهدوباره

ایستاد؛باپلیسحرفششدهبود،بعدباصدايبلندگفت:"نه،یاتنهامیروم،یااصاًلنمیروم.ولمکنید." دوسهبارحرفشراتکرارکرد.

پلیسهاعصبانيشدهبودند.باالخرهیکيازآنهاگفت:"خیليخب،آقا!اینمواظبتهابهخاطرخودته،نهما." وپدربدونحمایتپلیسها

بهطرفکارخانهرفت.وليپلیسهابافاصلهايدنبالشبودندتادرصورتحملهیکارگران،ازاومحافظتکنند.ناگهان،کارگراناعتصابي

دادوفریادبهراهانداختند.وليپدربهرويخودشنیاوردوجلورفت.وقتيدرستروبرويشانرسید،دهدوازدهنفربهاوحملهکردندو

کتوشلوارشراپارهکردند.منبهطرفشدویدم؛پلیسهاهمهمینطور.وليدرهمانلحظهبینخودکارگراناعتصابيمشاجرهشروع

شد.عدهايازدوستانصمیمیپدرمبهحملهکنندگاناعتراضکردندودرحاليکهآنهاراکنارمیکشاندند،بهپدرماجازهدادندکهجلو

برود.پدرمواردکارخانهشد.دیگرکسيجلوياورانگرفت.پلیسازدیوپیروکارگراندیگربهسختيمراقبتمیکردوآنهارابهداخل

وخارجکارخانهمیبرد،وليپدرمخودشرفتوآمدمیکردو

کسيمانعشنمیشد.بهاینترتیباعتصابشکستخوردو

اعتصابکنندگانبيکارشدند.بعضيازآنهانزدپدرمآمدندو

ازاوتقاضاکردندبرايبرگشتنبهکار،وساطتکند،وليدیو

پیرهیچیکازآنهارادیگرنپذیرفت.

به شب، هر معمول مطابق پدر جوالي، اواخر در شب یک

و من نشد. او از هیچخبري و نیامد.ساعتهاگذشت خانه

مادربهشدتنگرانشدهبودیم.تلفنهمنداشتیمتاخبري

به شرمندگي با مادرم شب، هفت ساعت باالخره بگیریم.

خانهیهمسایهرفتوبهدیوپیرتلفنکرد.ولياوگفت،پدر

مثلهمیشهزمانيکهکارخانهتعطیلشد،ازآنجاخارجشده

است.مادرازمنخواستبهایستگاهاتوبوسبرومواگرخبرينبودبهشهربروم.دلمخیليشورمیزد.ازخانهبیرونآمدم.تاایستگاهاتوبوس

یککیلومترراهبود.ازوسطجنگل،میانبُرزدمووقتيبهآخرجادهیتِريرسیدم،مرديرادیدمکهازآخرینتپهپایینمیآمد؛تلوتلو

میخوردوقدمهايناجوريبرمیداشتوبعدازهرسهچهارقدممیافتاد.ازکتوشلوارقهوهایشفهمیدمکهپدرماست.بله،پدرمبود.

یکلحظهاحساسکردمکهقلبمداردازکارمیافتد.منقباًلآدمهايزیاديرادیدهبودمکهتلوتلومیخوردندواینطوريراهمیرفتند

ومفهومشرامیدانستم.بهطرفشدویدمووقتيبهاورسیدم،دیدمکهرنگشمثلگچسفیدشدهاست.پدرمنگاهيبهمنکردوگفت:

"جیمي!" بیشترازیکساعتطولکشیدتابهخانهرسیدیم؛چونپدربارهاایستادتانفستازهکندوتوانادامهیراهراپیداکند.پدردر

راهگفتکهدرایستگاهاتوبوسمنتظربودهکهناگهانسرشگیجرفتهومجبورشدهرويجدولپیادهروبنشیندوهربارکهسعيمیکرده

بلندشود،دوبارهسرشآنقدرگیجمیرفتهکهتوانایيراهرفتنراازاومیگرفتهاست.اوگفت:"مردمبهمننگاهمیکردندومیخندیدند.

چونفکرمیکردندکهمنمستکردهام.سعيمیکردمبرايشانتوضیحبدهم،وليحتيیککلمههمنمیتوانستمحرفبزنم.مدتيدر

آنجانشستمتاحالمکمیجاآمد.تاحاالچنینحاليپیدانکردهبودم؛میتوانيبفهمیچهمیگویم؟"   

اینمرگبودکهبهسراغپدرممیآمد.هرکسيمیتوانستاینرابفهمد،حتيخودپدرم.فقطمنومادرنمیتوانستیمتصورشراهم

بکنیم،حتيوقتيکهاورابهبیمارستانبردیموبستريکردیم.تااینکهپدرمرد.درآنلحظهاحساسکردمکسيباپتکبهمغزممیکوبد،

دلممیخواستآنقدرمیدویدمتابهجایيبرخوردکنم.میخواستمباچیزيبجنگموبامشتهایمآنرابکوبموبادستهایمتکهتکهاش
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کنم.

هرگزچیزيبهاندازهیمرگپدرمبهمنلطمهنزدهاستونخواهدزد.دکترهانتوانستندعلتمرگاورابفهمندچونبیمارياوسرطان

یاسلنبود.فقطیکدکتربودکهدربیمارستانبهمنگفت:"پدرتحسابيفرسودهشده." درستمیگفت.منهمهمیننظرراداشتم.

جیمیداگالس،دومینبطريآبجوراسفارشدادورويمیزضربگرفتومنتظرآوردنآبجوشد.اینبارآبجورادرلیواننریخت.آنرا

یکنفسسرکشید.وقتيآبجویشراتمامکرد،ادامهداد:"حقبیمهیپدرمدرسالهايسختيکهداشتیم،کاماًلقطعشدهبود،مامجبور

بودیمکههزینهیپزشکان،بیمارستانوتدفینراخودمانبپردازیم.حاالمیفهممکهچرامراسمتدفینبایدسادهبرگزارمیشد،چونپدر

همهمینرامیخواست،وليآنموقعدرکنمیکردم.مادرمهممیگفت،مراسمبایدبهبهترینوجهيانجامشود.مسئولکفنودفنهم

مردچربزبانيبودوهرباربهتابوتياشارهمیکردومیگفت:"اینبهترازآنیکياست." وقتيمادرمیکتابوتچهارصددالريراانتخاب

کرد،خیليخوشحالشدم.مادرمبهآنهاگفت،چونازحقبیمهیپدراستفادهمیکندمیتوانداینتابوترابخرد.

قباًلگفتمکهبهدنبالکارهمهجاسرگردانبودم،وليهیچکاريپیدانمیشدتاآنکهبهعنوانکارگرانباردرکارخانهی"تراویسوپسر" 

مشغولشدم.کاِرخیليسختياستچونبهکمروپاهایمفشارزیاديواردمیشود.انباردرزیرزمینقرارداردومنبایدپارچهوبقیهی

موادموردنیازتولیدلباسکاررا،دریکچرخدستيبارکنموبهطرفآسانسورببرموازآنجابهاتاِقبرش.بعدهمکهپارچههارابرش

زدند،آنهارابهاتاقدوختببرم.دخترهادرآنجالباسهارامیدوزند.منبایدبعدازاینکهلباسهادوختهشد،آنهاراازاتاقدوخت

جمعکنموبهقسمتفروشببرم.عالوهبرآن،بایدکامیونهايحاملموادراتخلیهکنموبارهارابهانبارببرم.ضمناًبایدموقعبارزدن

کارتنهايلباِسکارآنجاباشم،بهاینترتیبمنحتيیکدقیقههمفرصتاستراحتندارم.

برشکارهاودخترهاکارمزدهستندوبهخاطرهمین،برايآنکهموادبیشتريبرايکارداشتهباشند،مرتبفریادمیزنند:"جیمی،جیمي".

وآنوقتاستکهمنواقعاًکالفهمیشوم.هفتهیاول،اصاًلتحملشرانداشتموفکرمیکردمادامهیاینکارازمنساختهنیست.مدتي

بعد،فِِِرد،کارگِردیگرانبار،بیشترکارهایشرارويدوشمنانداخت.منهمکهازاولنمیدانستماوچهوظایفيدارد،تصمیمگرفتمبراي

آنکهکارهایمخوبپیشبرود،برنامهايبرايخودمتنظیمکنم.مثاًلدرکنارکارکردن،درسهمبخوانمکهاگربرادرمازشیکاگوپولي

فرستاد،آمادگيداشتهباشمکهبهدانشگاهبروم.برادردیگرمهمتاجایيکهمیتوانستبهماکمکمیکرد،ولياوهمششماهقبلازمرگ

پدرمازدواجکردومجبورشدمخارجخانوادهیخودشراهمتأمینکند.برايدرسخواندنکاماًلمصممبودم.وليوقتيشبهابعدازکار

طاقتفرسايروزانهبهخانهبرمیگشتم،آنقدرخستهوبيرمقبودمکهبالفاصلهبعدازخوردنشامبهخوابمیرفتم.خوابآرامیهمکه

نداشتم.هرشبکابوسهايکامیونهاياجناسرامیدیدمکهمجبورمآنهاراُهلبدهموازیکجايشیبداريباالببرم.کامیونهاییبه

بزرگِيخانه،وسرباالیيهاهمبهبلنديکوهبودندودیوپیروبقیههممرتبفریادمیزدند:"زودباش!زودباش!" برايهمینباخودمقرار

گذاشتمکهشنبههاویکشنبههادرسبخوانم.حداقلیکشنبهها.ماسالهابودکهدیگربهکلیسانمیرفتیموبههمیندلیلیکشنبههايمان

آزادبود.ولياینهمعملينشد.چونروزهايیکشنبههمبایدبهکارهايخانهمیرسیدم.شنبهها،بعدازظهر،درحاليکهرويکاناپهدراز

کشیدهوروزنامهمیخواندم،ازخستگيمفرطبهخوابمیرفتموتایکشنبهظهرهمنمیتوانستمازرختخواببلندشوم.خالصهفهمیدم

درسخواندنرابایدکناربگذارم،چراکهباوجودعالقهیزیادبهمطالعهوکتابخواندن،هیچچیزازآنهانمیفهمیدم.دیگرآنقدرخسته

وهالکبودمکههیچچیزازکتابدستگیرمنمیشدوهمینکهمیخواستمچیزيبخوانم،خوابممیبرد.

تمامیزمستانوتابستانسالبعدراهمسختکارکردموباهمهکسانيکهدرکارخانهکارمیکردند،آشناشدموبابعضيازآنهادوست

شدم.بایدبگویمکهپیشازاینهرگزبهچنینشناختيازآدمهانرسیدهبودم.بیشترآنهاازجاهايخیليدورآمدهبودندوآنقدر

لهجههايمتفاوتداشتندکهدراکثرمواقعچیزيازحرفهایشاننمیفهمیدم.

دخترهاغالباًیابیشازحدچاق،یاالغروتکیدهبودند.بیشترشانسرفهمیکردندوآبدماغشانآویزانبود.آنهاهمیشهبدترینوپاره

پورهترینلباسهاتنشانبود،باجورابهایيکهدورپایشانچینخوردهوپرازسوراخبود.درحینکارکردنکثیفترینلطیفههارابراي

همتعریفمیکردندوحرفهایيمیزدندکهحالآدمرابههممیزد.گاهيباهمدعواهايسختيمیکردند.مويیکدیگررامیکشیدند

وهمدیگرراگازمیگرفتند.حقوقایندخترهابسیارکمبود.شایدباورنکنیدکهبعضيازآنهافقطهفتهايپنجاهسنتمیگرفتند.بله



سال اول، شماره چهارم، آذر و دی ماه 1393

27

فقطپنجاهسنتدرهفته.منخودمفیشحقوقشانرادیدهام.چونکارمزدبودندانتظارداشتندکهباکسبتجربهیبیشتر،حقوقبیشتري

گیرشانبیاید.بعضيازآنها،چونکارگرانماهريبودند16تا18دالرمزدمیگرفتندوسرعتکاردیگرانباکارآنهاتعیینمیشد.

اتاقدوختدرستزیرپشتبامقرارداشت.منخوشحالبودمکهقسمتيازکارمرادرزیرزمینانجاممیدهم،چوندرجهیهواياتاق

دوخت،درروزهايگرمتابستان،به40درجهمیرسیدودخترهادربعضيمواقعبيحالکفاتاقمیافتادند.درجواليهم،آنقدرهواگرم

میشدکهدیوپیرروزهاکارخانهرامیبستومارامجبورمیکردکهبهجايآنشبهاکارکنیم.

منبیشتربامردهاسروکارداشتم.کارگرانمردهمآدمهايعجیبيبودندوتنهایکچیزبرايشانمفهومداشت،اینکهاگرقوينباشی

تکهتکهاتمیکنند.منهمزمانيکهاینمسئلهرافهمیدم،بلوفزدم.میبینیدکهمندرشتهیکلهستم،حتيمیتوانمصدایمراکلفت

کنم.بهآنهاگفتمکهقباًلبوکسکارمیکردموآدمهايزیاديراهملتوپارکردهام.آنهاباورشانشدهبود.حتيآنهایيکهزماني

زندانبودندوهمیشهتويجیبشانچاقوداشتند،بامندوستشدند.اکثراینمردهاچهرههايوحشتناکوخشنيداشتندوهمیشهشنبه

شبهادرچاقوکشيبیرونعرقفروشي"فونتدیلون" شرکتمیکردندوبیشترمواقعهمبهزندانمیافتادند.بلوفمنکارگرشد،آنها

کاریبهکارمننداشتندوبامنهمیشهمهربانبودند.

همهیکارگرانبدوناستثناازدیوپیرمیترسندوازاونفرتدارند.زمانيکهدورهمجمعمیشوندتاغذابخورند،ازنوعبالیيکهدوست

دارندبرسراوبیاورند،حرفمیزنند.وليوقتيدیوپیرسرمیرسد،مثلکاکاسیاهها،بلهقربان!بلهقربان!تحویلاومیدهند.دیوپیرمثل

بقیهلباسکارمیپوشدودرکارخانهاینوروآنورمیرود.اولبهاتاقدوخت،بعداتاقبرشوگاهيهمبهزیرزمین،وهمیشههممترصد

فرصتياستتاکسيرابيکارپیداکندوباجنجالازکارخانهاخراجشکند.هیچوقتکلمهیخوبوخوشحالکنندهايبهزبانشنمیآید.

وقتيبهانبارمیآمد،جمالتشمثلپتکبرسرمکوبیدهمیشد:"هيپسرکامیونراراهبنداز!پسرهیتنبلاینکارتنهاروبارکن!بابامگه

نوننخوردهی؟هان!" وازاینجورحرفها!کمترینتشویقيهمتوکارشنیست.تامیخواهينفسيتازهکني،میبینيکهبااليسرت

ایستادهوبهتنگاهمیکند.بعضيهامیگویندعلتبدرفتارياونگرانیشازاوضاعواحوالبازاراست.وليبهنظرمناینحرفها،بهانههاي

بيجااست.پدرمصدهابرابربیشترازدیوپیرنگرانوضعیتخانوادهبود،وليهرچهبیشترمضطربمیشد،بامامهربانترومؤدبترمیشد.

تازهدیوپیردرکلیساهمآدممهمیاست.عکسشهرازگاهيدرروزنامههاچاپمیشود.وليازاینحرفهادرکارخانهخبرينیست.

پنجپسرمکگوتیکالدردفترکارمیکنند.یعنيظاهراًبایددردفترکارکنند.وليمن،غیرازجان،هیچکدامشانراندیدهامکهکمترین

کاريانجامبدهند.جان،پسرخوبياستوسختکارمیکند.چهارپسردیگرفقطمینشینندوروزنامهومجلهمیخوانند.آنهادیربه

سرکارمیآیندوزودهمبرايناهارمیروند.بعدازظهرهاهممرتببهتلفنچسبیدهاندوبادخترهاالسمیزنند.قبلازساعتپایانکار،

کارخانهراترکمیکنند.البّتهدیوپیربهخاطراینکهآنهاکاريانجامنمیدهند،جاروجنجالبهراهمیاندازدوليآنهاتوجهیزیادي

بهاونمیکنند.باوجوداینحقوقهايخوبيهممیگیرند.

همانطورکهگفتمدیوپیرکسيراتشویقنمیکند.یکروزآنقدرسرمندادکشیدکهداشتمدیوانهمیشدم.دریکلحظهتصمیمگرفتم

کهبهاوحملهکنموبعدبهطبقهباالبروموباپسرهایشتسویهحسابکنم،یاکارمراولکنم.وليکاردیگريکردم.بهخودمگفتم"خیلي

خوب.بهاونشانمیدهم.آنقدرسختکارمیکنمکهمجبورشودچیزيبگوید." آنقدرسختکارمیکردمکهازرمقمیافتادم.فِِرد،کارگر

دیگرانباربهمنگفتکهخیليبیشعورم.شنبهدیوپیرمراصدازدوگفتحقوقمرازیادمیکند.درپاکتمنفقط2دالراضافيگذاشتهبود.

جیمیآنقدرخندیدکهبدنشبهلرزهافتاد.بلهدودالراضافي،وفِِردهماخراجشد.منبایدهمهکارهاياوراهمانجاممیدادم.عجب

پسرزرنگيبودم!بههرحالآنشبآنقدرکالفهوعصبانيبودمکهخوابمنبرد.دلمميخواستدیوپیررازیرمشتولگدُخردمیکردم.

میخواستمتمامکارخانهراآتشبزنمواوراقطعهقطعهکنم.منتظرفرصتيبودمتایکجوريحالشراجابیاورم.یکماهبعدسفارشهاي

زیاديبهکارخانهدادهشد.ازمنخواستندکهبهموقعموادالزمرابهبرشکارهابرسانم.درستدرهمینموقعجلويدیوپیررادرسالن

گرفتموگفتم:"مناضافهحقوقمیخواهمآقايمکگوتیکال!" باورشنمیشد.حتماًدلشمیخواستسرمرابشکند.

-"بروسرکارتپسر،وگرنهاخراجتمیکنم." 

گفتم:"الزمنیست،خودمهمینحاالمیروم." وشروعبهبازکردنپیشبندمکردم.دستمراگرفت.درستسربزنگاهگیرشانداختهبودم.
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اومیدانستدرحالحاضرکهسفارشهابهاوجخودشرسیده،استخدامیککارگرتازهغیرممکناست.بهخصوص،خوبمیدانستکه

نمیتواندکسيراپیداکندکهبهاندازهیمنکارکند.

دستمراگرفتوگفت:"دودالر." باعصبانیتگفتم:"کارمنچهاردهدالرارزشدارد".اینحقوقتقریباًدوبرابرچیزيبودکهمیگرفتم،

وليبیشترازحقوقينبودکهبهمنوفِِردمیداد.بهطرفدرراهافتادم.چونهنوزدستمراگرفتهبود،اوراباخودممیکشیدم.ناگهان

دستشراشلکرد:"دوازدهدالر،یابگیریابرو!" جديمیگفت.دوازدهدالرراقبولکردمواینمزدياستکهحاالهممیگیرم.

جیمیبرخاستوبهطرفپنجرهرفت.ازشدتبارانکاستهشدهبود.صدايبرخوردالستیکماشینهایيکهبهسرعتازآسفالتخیس

بزرگراهمیگذشتندبهخوبيشنیدهمیشد.جیمیگفت:"حاالدیگرمیتوانمبروم.وليبگذارموضوعدیگريراکهدرفکرشهستمبرايتان

بگویم.منشنبهیآیندهاستعفامیدهم؛چوندایيامازمادرمخواستهکهبرودوبااوزندگيکند.منهمآنقدرپساندازکردهامکهبتوانم

مدتيرادرآنجاسرکنموبعدهمخودشبرایمکاريپیدامیکند.اینباردیگرترجیحمیدهمکهبمیرمتادرکارخانهايمثلکارخانهی

دیوپیرکارکنم.فکرمیکنيبعدازاستعفابهاومیگویمکهنظرمدربارهیاوچیست؟نه!فکرنمیکنم.چهفایدهايدارد؟وليبههرحال

فکرشهمبرایمجالباست.فعاًلکهخودمرابهموشمردگيزدهام."  
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شيرینی شارپی 
     هاروکی موراکامی   

     اشکان کاظمیان
درحالتینیمهبیدارمشغولخواندنروزنامهیصبحبودمکهآگهیایدرگوشهایازروزنامهبهچشممخورد:»تولیدکنندهیشیرینِی

مشهورشارپیبهدنبالمحصوالتجدید.جلسهیبزرگاطالعرسانی.«پیشازاینهیچوقتاسمشیرینِیشارپیرانشنیدهبودم؛حتماً

اسمنوعیشیرینیبود.وقتیصحبتازشیرینیباشد،منآدمزبروزرنگیهستم.تازهوقتآزادزیادیهمداشتم.تصمیمگرفتمبرومو

ببینماین»جلسهیبزرگاطالعرسانی«اصاًلراجعبهچیست؟

اینجلسهدرسالنرقصیکهتلبرگزاروازشرکتکنندهگانباچایوشیرینیپذیراییمیشد.شیرینیهاهمالبّتهازنوعشارپیبودند.

یکیازآنهاراامتحانکردمولینمیتوانمبگویمکهخیلیخوشمآمد.شیرینِیآندلمرازدوالیهروییاشخیلیخشکبود.نمیتوانستم

باورکنمجوانهایامروزیازاینشیرینیخوششانبیاید.

باوجوداین،همهکسانیکهدرجلسهاطالعرسانیشرکتکردهبودندهمسنوسالمنویاجوانتربودند.شماره952رابهمندادندو

دستکمصدنفربعدازمنواردجلسهشدندواینیعنیبیشازهزارنفردراینجلسهحاضربودند.خیلیچشمگیربود.

کنارمندخترینشستهبودحدوداًبیستسالهباعینکیبزرگ.خوشقیافهنبودولیبهنظرشخصیتجالبیداشت.

ازاوپرسیدم:»ببینمتاحاالازاینشارپیهاخوردی؟«

گفت:»البِته.خیلیمعروفند.«

داشتممیگفتم»آرهولینمیشودگفتکهخیلی…«کهآندخترلگدیبهپایمزد.کسانیکهاطرافمانبودندنگاهغضبآلودیبهمن

کردند.جوآنجاداشتخرابمیشدولیمنبانگاهمعصومانهایمانندخرسکارتونوینیپوموضوعرابهخیرگذراندم.

کمیبعدآندختردرگوشمگفت:»زدهبهسرت؟جاییماننداینجاآمدیوازشارپیبدگوییمیکنی؟ممکناستکالغهایشارپیبه

سراغتبیایند.آنوقتدیگرزندهبهخانهنمیرسی.«

فریادزدم:»کالغهایشارپیدیگرخِر…«

آندختردوبارهحرفمراقطعکردوگفت:»هیسسس!«جلسهداشتشروعمیشد.

رییسشرکتشیرینیسازیشارپیبرنامهراباارائهیتاریخچهیمختصریازشارپیشروعکرد.شرح»مبتنیبرواقعیِت«قابلتردیدیبود

ازاینکهفردیدرقرنهشتممیالدیموادیراباهمقاطیواولینشارپیرادرستکردهبود.ادعاکردکهدرمنتخبآثارادبیامپراطوری

»کوکینشو«درسال905شعریدربارهشارپیوجوددارد.میخواستمازاینحرفشبزنمزیرخندهولیهمهباچنانجدیتیبهحرفهای

اوگوشمیکردندکهجلویخودمراگرفتم.عالوهبراین،کالغهایشارپیهممنرانگرانمیکردند.

سخنرانیرییسشرکتیکساعتطولکشید.واقعاًکسالتآوربود.فقطمیخواستبگویدکهشارپینوعیشیرینیاستباسابقهیطوالنی

وهمهاینهارادرهمینچندکلمهمیتوانستبگوید.

پسازآن،نوبتمدیرعاملشرکتبودکهضرورتتولیدمحصوالتجدیدشیرینِیشارپیراتوضیحدهد.گفتشارپیمحصولیملیبا

سابقهایطوالنیاستولیحتیبهچنینمحصولبرجستهاینیزبایدروحتازهایدمیدتابهطورمنطقیبهرشدوپیشرفتخوددرجهاتی

ادامهدهدکهمناسبنسلهایجدیدباشد.اینشایدجالببهنظربرسدولیاونیزتنهاداشتمیگفتکهطعمشارپیدیگرقدیمیو

فروششانکمشدهپسآنهابهاندیشههایجدیدجوانهانیازدارند.اوهمهمهاینهارامیتوانستدرهمینچندکلمهبگوید.
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نسخهای داشتمخارجمیشدم که هنگامی

از»قوانیِنتحویِل«شیرینیرابرداشتم.باید

برپایهشارپی،شیرینیجدیدیتهیهکردو

داد. تحویل بهشرکت ماه یک راظرف آن

»جایزه:دومیلیونیِن.«اگردومیلیونیِن

دوستش که دختری با میتوانستم داشتم

داشتمازدواجکنموحتیخانهایبخرم.به

شارپِی شیرینِی گرفتم تصمیم دلیل همین

جدیدیتهیهکنم.

از صحبت وقتی گفتم قباًل که همانطور

شیرینیباشدآدمنسبتاًزبروزرنگیهستم

ومیتوانمهرچیزیرابههرشکلیکهمیخواهمتهیهکنم:مارماالد،نانخامهای،نانپای.برایمراحتبودکهنوعجدیدیازشارپیرادر

یکماهتهیهکنم.درموعدمقرر،دودوجینشیرینِیشارپِیجدیدپختموبهمیزپذیرششرکتشیرینِیشارپیتحویلدادم.

دختریکهپشتمیزبودهنگامتحویلگرفتنشیرینیهاگفت:»بهنظرخوشمزهست.«

گفتم:»واقعاًهمخوشمزهست.«

***

یکماهبعدازشرکتشارپیتماسگرفتندوخواستندکهروزبعدبهدفترشرکتبروم.لباسرسمیپوشیدموبهآنجارفتمودرسالن

پذیراییمدیرعاملشرکتبهدیدنمنآمد.

گفت:»شیرینیشارپِیجدیدشمابسیارمورداستقبالاعضایشرکتقرارگرفته.خصوصااعضاِی… جوانترشرکت.«

گفتم:»خوشحالمکهاینرامیشنوم.«

»ولیازطرفدیگر،برخیازکارکنانمسنترشرکتهستندکه-چهطوربگویم-میگویندآنچهشماپختهایدشیرینِیشارپینیست.

بحثدراینبارهخیلیباالگرفته.«

گفتم:»کهاینطور«ولینمیدانستمکهمنظورشچیست.

»بنابرایناعضایهیئتمدیرهتصمیمگرفتندکهاتخاذتصمیمدراینبارهرابهحضراِتکالغهایشارپیواگذارکنند.«

فریادزدم:»کالغهایشارپی؟کالغشارپیدیگرکیست؟«

مدیرعاملباشگفتیبهمننگاهکردوپرسید:»یعنیمیخواهیدبگوییدکهدراینمسابقهشرکتکردیدبدوناینکهچیزیدربارهکالغ

هایشارپیبدانید؟«

»متاسفم.منزندهگیبیسروصداییدارم.«

»وحشتناکاست.اگرچیزیدربارهیکالغهایشارپینمیدانیدپس…«کمیمکثکردوسپسادامهداد:»بسیارخوب،مهمنیست.

لطفاًبامنبیایید.«

پشتسرمدیرعاملازاتاقخارجشدموپسازگذشتنازسالنسوارآسانسورشدیموبهطبقهششمرفتیم،سپسازسالندیگریگذشتیم

کهدرانتهایآندریآهنیقرارداشت.مدیرعاملزنگیرابهصدادرآوردومحافظدرشتهیکلیظاهرشد.پسازآنکهمطمئنشد

مدیرعاملاستکهپشتدراست،آندربزرگرابازکرد.تدابیرامنیتیبسیارشدیدبود.

مدیرعاملگفت:»حضراتکالغهایشارپیدراینجازندهگیمیکنند.آنهاخانوادهخاصیازپرندگانهستند.قرنهاستکهبرایزنده

ماندنچیزیجزشیرینیشارپینخوردهاند.«

توضیحدیگریالزمنبود.بیشازصدکالغدرآناتاقغارشکلبودکهبیشتربهانباریشبیهبودباسقفیپنجمتریوتیرکهاییکهازدیواری
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بهدیواردیگرکشیدهبودند.درردیفهایبههمفشردهایبررویهرتیرک،کالغهایشارپینشستهبودند.خیلیبزرگترازکالغهایمعمولی

بودند،طولشانتقریباًبهیکمترمیرسید.حتیکالغهایکوچکترهمحداقلنیممتربودند.فهمیدمکهچشمنداشتندودرمحلیکهباید

چشمهایشانقرارمیگرفت،گلولههایسفیدچربیجایگرفتهبود.بدنشانچنانبادکردهبودکهبهمرزترکیدنرسیدهبود.

هنگامیکهمتوجهورودماشدند،بالهایشانرابههمزدندوفریادسردادند.فریادآنهااولبرایمبیمعنیبودولیپسازآنکهگوشمبه

صدایشانعادتکردمتوجهشدمکهبهنظردارندفریادمیزنند:»شارپی!شارپی!«منظرههولناکیبود.

مدیرعاملازجعبهایکهدردستشبودشیرینیشارپیبیرونآوردوبررویزمینریختودرجواباینحرکت،همهآنصدوچندپرنده

بهسمتشیرینیهاحملهورشدند.ازهولیکهبرایرسیدنبهشیرینیشارپیداشتندبهپاوچشمانیکدیگرنوکمیزدند.تعجبینبودکه

چشمانشانراازدستدادهبودند!

سپسمدیرعاملازجعبهدیگریکهدردستداشتچیزیشبیهشیرینیشارپیبرداشتورویزمینپخشکردوبهمنگفت:»حاالاین

جارانگاهکنید.ایندستورالعملیاستکهازمسابقهکنارگذاشتهشد.«

پرندههاماننددفعهقبلبهسمتشیرینیهاهجومبردندولیبهمحضآنکهمتوجهشدنداینشیرینیها،شارپِیواقعینیست،آنهاراتف

کردندوباعصبانیتجیغکشیدند.

شارپی!

شارپی!

شارپی!

جیغشاندراتاقپیچیدچنانکهگوشهایمداشتکرمیشد.

مدیرعاملباپوزخندیبرلبگفت:»میبینید؟آنهافقطشارپِیاصلمیخورندوبهمشابهآندستنمیزنند.«

شارپی!

شارپی!

شارپی!

»حاالباشیرینیجدیدشماامتحانمیکنیم.اگرآنهارابخورندبرندهایدواگرنهبازندهاید.«

وای!چیزیبهمنمیگفتکهدرستازآبدرنمیآید.آنهاهیچوقتنبایدمیگذاشتندکهیکمشتپرندهاحمقنتیجهمسابقهراتعیینکنند.

مدیرعاملچیزیراجعبهنگرانیمننمیدانست.بااشتیاق»شارپِیجدید«مرابررویزمینپخشکرد.بازهمکالغهاهجومآوردندوبلوایی

شد.بعضیازآنپرندههاباشورواشتیاقشارپِیمراخوردندولیبعضیدیگرآنهاراتفکردندوجیغکشیدند:»شارپی!شارپی!«وبعضی

دیگرکهدستشانبهشیرینیهانرسیدهبوددچارجنونشدندوشروعکردندبهنوکزدنبهپرندههاییکهمشغولخوردنبودند.خونازهمه

جاجاریبود.یکیازکالغهابهسمتشیرینیایهجومبردکهکالغدیگرتفکردهبودکهدرهمینحالکالغغولپیکردیگریبهجاناین

یکیافتادوشکمشرادرید.ازآنجابهبعددیگرخونریزیپشتخونریزیوجنونپشتجنون.چنانقشقرقیبودکهنگو.همهاینهاتنها

بهخاطرکمیشیرینیبودولیبرایاینپرندههاهمهچیزبود.اینکهشیرینیشارپیباشدیانباشدبرایآنهامسالهیمرگوزندهگیبود.

بهمدیرعاملگفتم:»ببینچهکارکردی!یکدفعهشیرینیهارااینطوریجلویآنهاانداختی.اینمحرکبیشازحدقویبود.«

سپسبهتنهاییازاتاقخارجشدم.باآسانسورپایینرفتموساختمانشیرینِیشارپیراترککردم.اصاًلدوستنداشتمکهجایزهدومیلیون

یِنیراازدستبدهمولینمیخواستمکهدرباقیعمرطوالنیامارتباطیبااینکالغهایلعنتیداشتهباشم.

ازاینبهبعدغذاییرادرستمیکنمومیخورمکهخودمبخواهم.آنکالغهایشارپِیلعنتیآنقدربههمنوکبزنندکهبمیرند.دیگربرایم

مهمنیست.«
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     علي پاینده   

سریعماشینراپارککردموقفلفرمانزدم.گوشيموبایلسیاهرنگمرابرداشتموزنگزدمبهحمید.چندثانیهطولکشیدتاپاسخَدَهد.

دادزد:»سهرابکجایي؟«گفتم:»شماکجایید؟«گفت:»َدِرِرسالت.«گفتم:»َمَنمتومحَوَطم؛االنمیام.«گفت:»زودباش.«وقطعکرد.

تماموسایلمراریختمداخلکیفپاپکووجستمبیرون.همانطورکهباگامهايبلنِدسریعراهميرفتمدکمهيدزدگیررازدم.بینگيصدا

داد.تابهدرنردهاِيمجتمعبرسمیکباردیگرهمامتحانکردم.آقايسجاديتامرادیدمیلهيقرمزراهبندراباالبرد.چشمچشمکردمو

اینطرفوآنطرفرانگاهکردم.پژويدویستوششطوسيرنگحمیدنبود.چندقدمجلوتررفتم.ایستادهبوددرستدرانحنايجاده،

پشتبوتههايبلندَخرَزهره.درتاریکيدرستماشینشپیدانبود.رفتمآنسووَدِرسمترانندهرابازکردم.پرسیدم:»چرااینجاوایسادي؟!«

عینکآفتابياشرابرداشت،دستيرويموهايَفِشَنشکشیدوگفت:»زودباشیهوقتفامیاليَزنَممیانميبیَنِنمون.«درجلورابستمو

درعقبرابازکردم.آمدمبنشینمکهدیدماهوراَدَمررويصندليعقبخوابیده.تکپوشسبزشباالرفتهبودوشکمشچسبیدهبودبه

روکشتیرهيصندلي.سانيرويصندليکمکنیمخیزشدوگفت:»نشینيروبََچم.«دنبالهيشالقهوهايرنگشراانداختدورگردنش

وادامهداد:»آرومبلندشکن،َسِرشوبذاراونَور،پاشوبذارروپات.«کیفپاپکواَمراگذاشتمپشتصندليعقب،رويباند.آرامدودستمرا

درازکردمسمتپسربچه.همینکهلمسشکردمبلندشدونشست.چشمهایشهنوزبستهبود.مادرشگفت:»اهوراعزیزمپاشوببیندایي

سهراباومده.ببینچهچیزايخوشگليبراتخریده؟دایيسهرابچیزایيروکهبراشخریدينشونشبده.«گفتم:»کجاستکهنشونش

بدم؟«سانيباانگشتبهپشتصندليعقباشارهکرد.آمدمکیسهپالستیکوسایليکهقباًلسانيازمغازهامبرداشتهبودرابردارماّمابچه

مهلتنداد؛خمشدکهبخوابد.گرفتمشبغل.سرشراگذاشتمرويساعدچپم.دلنشینبودوزیبااّمایکلحظهفکرکردمکهاگرقرارباشد

تمامشبآنطوربگیرمش،چقدرسختاست.پاهایشراُهلدادمعقبتروسرشراگذاشتمرويپايراستم.موهايسیاهشخیسعرق

بود.سانيگفت:»َسِربََچمدردميگیره.«ودوبارهتکرارکرد:»سرشوبذاراونَور،پاشوبذارروپات.«کفشهاياسپورتبچهکثیفبود.به

جايجوابدادندررابستم.حمیدمهلتندادوگازشراگرفت.تندرويدستاندازهاوترمزگیرهاميراندوميرفتجلو.شیشههاتاآخر

باالبودوکولِرماشینرويآخریندرجهاش.دورکهشدیم،حمیدسرعتشراکمترکرد.سانيکميچرخیدبهسمتمنوگفت:»موهام

خوبشده؟«گفتم:»آره،اینقرمزه؟«گفت:»آره.«پوزخنديزدوادامهداد:»باحمیدرفتیمتوحمومرنگشکردیم.«هرچهبهسمت

مرکزشهرپیشميرفتیم،تعدادماشینهابیشترميشد.البّتهدرآنساعتشبازدحاموترافیکنبود.حمیدازسانيپرسید:»شامچي

ميخوري؟«سانيروکردبهمنوگفت:»عزیزمچيميخوري؟«گفتم:»فرقينميکنه؛هرچيشمابگین؟«حمیدگفت:»هاتداگ

بخوریم؟«سانيگفت:»منِدلَمکبابکنجهميخواد.بریمساحلي،همونجايپریشبي.«سربرگرداندسمتمنوادامهداد:»نظرتوچیه

سهرابجون؟«گفتم:»منخیليدلمکتلتميخواد.«حمیدگفت:»پسميریمفرهنگشهر.«گفتم:»کتلتفرهنگشهروکهنميگم،

اونکتلتيکهتودروازهبود،تعریفشوميکردین...اون...اسمشچيبود؟«سانيگفت:»کتلتکاکو.«حمیدگفت:»اینهمهراهبریمدروازه؟!

یهجاي...«زنگموبایلشپریدوسطصحبتش.حرفشرانیمهتمامگذاشتوبهصفحهيگوشِيپهنشنگاهکرد.گفت:»ِضعیَفست.«به

جايجوابدادنهمانطوربهگوشينگاهکردتاقطعشد.یکآنگفتم:»حمیدجلوتوبپا.(«پیشازآنکهبهپیکانجلویيبخوریم،سریع

فرمانرادادبهراست.ماشینرفتبااليترمزگیروتاالپافتادپایین.سراهورارويپایمصداکرد.خوشبختانهبیدارنشد.سانيسرحمید

دادزد:»ووي...چکارميکني،ميخوايبکیشیمون؟!«حمیدسربرگرداندسمتشاّماپیشازآنکهفرصتپیداکندجوابَدَهددوبارهصداي

موبایلشدرآمد.انگشتاشارهاشراگذاشترويبینياشوروبهدیگرانگفت:»هیس...«صدایشراکشید.گوشيموبایلشراگذاشتَدِم
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گوشش.بالحنسرديگفت:»چیه؟«چندثانیهساکتشدوادامهداد:»مگهتوخودتنگفتيبَراتفرقينميکنهشببیامیانیام!ُخب

َمَنمنیومدم.«دوبارهچندثانیهساکتشدوادامهداد:»بیامچکار؟!بیامبازدعواکنیم!هروقتآدمشدياونوقتمیام.«بازچندثانیهمکث

کردوبهحرفمخاطبشگوشکرد:»باشه.حاالبعدمیامصحبتميکنیم؟«قطعکردوگوشيقرمزرنگشراگذاشترويداشبورد.ساني

دستظریفشراروبهحمیدتکاندادوگفت:»اِيزنذلیل.«حمیدجوابشرانداد.فقطباچشمهايعسلياشُزلزدوسانيرانگاهکرد.

موبایلشدوبارهزنگزد.گوشيراگذاشترويگوششوباهمانلحنسردقبليگفت:»بازچیه؟«چندثانیهمکثکردوادامهداد:»اِه...

گفت: داد. گوش را مخاطبش وحرف کرد مکث ثانیه چند دوباره ميخوابم!« ميکنم پُشَتمو شبا َمَنم این ميگردم؟! بهونه دنبال من

بعدمیامصحبت باشهحاال   بََچمونخوام!... بََچَممميخوام.مگهميشه نه،   توبخواي.ميخوايیَمجداميشیم... »نميدونم،هرجور

ميکنیم...فرداصبح...نهامشبنميیام.«قطعکرد.گوشيراپرتکردرويداشبورد.سانيروبِِهشگفت:»بروشبخونَتون.«حمیدرو

برگرداندسمتسانيوگفت:»یعنيتونميخوايشبپهلوتباشم؟!«سانيسربرگرداندسمتمن.باچشمهايدرشتوآبيرنگشُزل

زدبِِهموگفت:»سهرابتواگهجايحمیدبوديچکارميکردي؟برميگشتيپیشزنتیابادوستدخترتميموندي؟«ِمنِمنيکردم

وگفتم:»سؤااليسختسختنکن.«حمیدگفت:»اگهبخواَمماَصاًلنميتونمبرم.«سانيروبهحمیدگفت:»ِکِرمپودربِِهشميزنمجوري

درستشميکنمکهمعلومنباشه.«حمیدگفت:»هرکاِرشبکنيبازممعلومه.زنمنخیليتیزه.«بلندگفتم:»شمادوتادارینازچي

صحبتميکنین؟«حمیددستشراگذاشترويگردنشوگفت:»ازاین.«سرمراجلوبردمودقتکردم.چیزيدستگیرمنشد.گفتم:»از

چيداريحرفميزني؟!«سانيگفت:»مگهنميبینيکبودشده؟!«بیشترجلورفتم.راستميگفت.گفتم:»حاالمگهاینچيهستکه

بخاطرشميترسي؟!«حمیدگفت:»کثافتگرَدنَموجوريمکیدهکهسیاهشده.«برگشتمسرجاياولم.سراهورارادرستکردموگفتم:

»وو...َوه...حاالَزنَِتمميیاداِنقدردقتميکنه؟«حمیدميخواستجواببدهداّماسانيپریدوسطحرفشوگفت:»معلومهزنارودرست

نمیشناسيیا!منازکوچکترینحرکتشوهرمميفهمیدمچکارکرده؟«گفتم:»راستيسانيدیروزرفتيخونهيمادرشوهرتاینا؟چي

شد؟«سانيگفت:»هیچي.میگنبرگردسرخونهزندگیت.ضمانَِتشونَماینهکهاگهاحساندوبارهمعتادشدیاَزِدتميگیریمميندازیمش

توَکمپ.«روکردبهحمیدوادامهداد:»احسانوبردنیهکمپخیليخاص.میگنبایدچندماهاونجاباشهتاکاملترککنه.میگناون

دخترهشیداهرروزميرهدرباغمنتظرشميمونه.همینجوريمیشینهتوماشینتایهوقتاحسانبیاد.«حمیدگفت:»خوشگله.«ساني

پايراستشراانداخترويپايچپشوگفت:»معلومهکهخوشگله.همخوشگلههمعاشق.احسانباچیِزبدنميپره.نََنشميگفتبچم

شدهسخنران.«سانيدوبارهصافنشست.خندیدوروبهحمیدادامهداد:»شدهسخنرانمعتادا.آخهیکينیستبهنََنشبگهمنبامعتاد

بودنشچکاردارم!یهفکريبهحالدختربازيهاشبکنین.«منوحمیدهردوپوزخندزدیم.پرسیدم:»ِمهریتچيشدساني؟«سانيگفت:

»هیچي.میگنمهریهنداریم.«حمیدراهنمازدومنحرفشدسمتراستجاده.جلويداروخانهيسرپلمالیاباتدوبلهپارککردوپیاده

شد.ازسانيپرسیدم:»رفتچيبخره؟«گفت:»صبرکنحاالميفهمي.«کميبهجلوخمشدموگفتم:»ساني،یهروزنميیايشراب

بخوریم؟«سانيگفت:»بَنگداریم،ميخواي؟«صافنشستموگفتم:»نه.هیچوقتبِِهمحالنداده.«سانيگفت:»باسهاینهکهدرست

نميکشي.دودشونميديداخل.«گفتم:»اوندفعهدوِدَشمدادمداخل.باَزمهیچیمنشد.منفقطبامشروبحالميکنم.«سانينیمخیز

شدسمتموگفت:»نه.مندقتکردماَصاًلبلدنیستيدرستبکشي.یهپُککهدرستبنگبکشيازدهپیکشرابقويتره.«گفتم:»آخه

تادودشوميدمتوسرفمميگیره.َدندوناَممدردميگیره.«سانيدستسفیدشراگذاشترويلبهايسرخشوخندید.گفت:»اینکاره

نیستي.حاالميخوايمنیهچیزيبِِهتبدمکهازبنگومشروبقويترباشه.«گفتم:»چي؟«گفت:»یهقرصه.بِِهشمیگنکلونازپام.«

گفتم:»کلونازپام!اونکهمالدیوونههاست.«سانيدوبارهخندید.گفت:»باورکنهیچيِمِثاوننَْئَشتنميکنه.«گفتم:»نميخوام.این

قرصاماِلآدمايروانپریشه.«صحبتراعوضکردموگفتم:»ساني،دیگهِمِثاونموقعاباحمیدنیستي!«گفت:»آره.هفتهايسهروز.

روزاِيفرد.«گفتم:»روزايزوجکجایي؟«گفت:»هیچجا.کجام؟!«گفتم:»یعنيباکسدیگهاينیستي؟«گفت:»نه.منفقطباحمیدم.«

گفتم:»پساینآرشکیهکهحمیدمیگهبِِهتاساماسميده؟«خندهيتلخيکردوگفت:»حمیدمدیوونَست.آخهحمیدوقتبَرامن

ميذارهکهبتونمباکسدیگهايیَمباشم؟!«گفتم:»روزايزوجبامنباش.البّتهدوشنبههاکالسدارم،شنبهوچهارشنبه.«گفت:»شاید

مننتونماونجوريکهباحمیدمباتوهمباشم.براتمشکلينیست؟«گفتم:»لزوميهمندارهاونقدري...«چشممبهحمیدافتادکهداشت
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برميگشت.تادیدمازدورميآیدساکتشدم.سانيهمساکتشد.حمیدنشستپشتفرمانوتکپوِشسفیدشراصافکرد.بسته

قرصقرمزرنگيراانداخترويداشبوردجلويساني.گفت:»بیا.«پرسیدم:»اینکلونازپامه؟«سانيبستهقرصرابرداشت.گفت:»نه.

استامینوفنکدوئینه.«همانطورکهحمیدآرامآرامراهنمازنانحرکتميکردگفتم:»استامینوفنُکدئیندیگهبَراچیه؟!«سانيگفت:

»ُخبمعلومه.باسهنئشهگي.«گفتم:»استامینوفَِنمنئشهميکنه؟!«سانيبازپايظریفشراانداخترويپايدیگرشوگفت:»آره.کدئین

دارهدیگه.کدئینعینمورفینه.نئشهميکنه.«خندیدموگفتم:»منِهيميبینماونروزدندونمدردميکنههیچداروخانهايبِِهمقرص

نميده.نگوباسههمینچیزاست.جووناميرنقرصميگیرنجايموادمخدرمصرفميکنن.«بااینکهچراغخطرسبزبودبازکميطول

کشیدتاواردچمرانشویم.سمتچپراورقهايآبيوسفیدکشیدهبودند.ازآنسويورقهامیلههايآهنيرفتهبودباالوهمینراهرا

باریکترميکردوترافیکرابدتر.سمتراستحفاظرودخانهبودوجلویشدرختهايسبزوبااليدرختهاچراغهايزرد.سانيهمانطور

کهقرصهاراازکاورشدرميآوردروبهمنگفت:»ببینعزیزم،اینجوري.«سهقرصرابهمننشاندادوگذاشتداخلدهانش.اززیر

صندلياشبطريآبمعدنيايدرآوردوبهلببرد.بعدبستهيقرصهاوبطريرادادبهحمید.حمیدهمدقیقسهقرصخوردوآنهارا

گرفتجلويمن.گفتم:»نه.مننميخوام.ببینچهکارایيميکنن!«حمیدناگهانبستهقرصوبطريراانداخترويشلوارجیِنسانيو

فرمانرامحکمگرفت.یکباردیگرنزدیکبودتصادفکنیمکهحمیدبامهارتالنودجلویيراردکرد.دکمهيپانلضبطرافشاردادوآن

راروشنکرد.سرعتماشینبیشترشد.سانيصدايضبطرابلندترکرد.فکرميکنمگروهِمتالیکابود.آهنگباصدايبلندازبلندگوهاي

پشتسرمميپیچیدتويفضا.سانيدستراستشراگرفتهبودجلويصورتشوتکانميداد.سرشراهمتکانميداد.حمیدهماهنگبا

موِسقيسرشراعقبجلوميبرد.باانگشتبهراستاشارهکردموگفتم:»نِگااونجارو.«حمیدوسانيهردوقِردادنراتمامکردندوبه

بنزسبزوسفیدنیروانتظامينگاهکردند.پُرشتابازکنارجادهَکندورفتجلو.پشتسرشموتورنیرویانتظاميآژیرکشانميراند.افسر

سبزپوشيباکالهکاسکتپشتموتوربود.گفتم:»حمیدتندتربروببینیمچهخبره.«حمیدباسرعتنوررفتدنبالآندو.کميجلوتر

سرعتشراکمترکرد.هرسهازپشتشیشهیدودِيپژويحمیدبهبياموسفیدنگاهکردیم.بنزنیرویانتظاميپیچیدهبودجلوشو

تصادفکردهبودند.موتورنیرویانتظاميپارککردجلويبيامو.افسرکالهکاسکتشرابرداشتوپیادهشد.گفتم:»حمیدصبرکن.وایسا

ببینیمچهخبره.«حمیدگوشبهحرفمنداد.صدايضبطراکمکردوردشد.کميجلوتربازصدايموبایلشدرآمد.سرعتشراکمکرد.

خیليکم.بازبریدهبریدهحرفميزد.سربرگرداندهبودمعقبوبهصحنهيبيامونگاهميکردم.درستمتوجهنشدمچهميگفت.وقتي

دوبارهسرمرابرگرداندمسمتروبروحمیدگفت:»ميگهُگهخوردم.ميگهغلطکردمبرگردخونه.«روکردبهسانيوگفت:»تومیگياگه

برگشتمخونهبهشبگمچهجوريرفتارکنه؟«سانيباديبهغبغبانداختوگفت:»اولشمیگيکفشاموبرداربذارتوجاکفشي.بَعِدَشم

برگردهسرخونه بذار ِولِشکن اینکاراچیهیادشميدي! ناراحتگفتم:»ساني بده.« بایدماساِژتَم بیاره. براتشربت میشینيمیگي

زندگیش.زنشميرهمهریشوميذارهاجرابدبختشميکنهها.«سانيدهانشرابازکرداماحمیدبهجایشپاسخداد:»وقتيميرمخونه

همیشهدادوفریادراهميندازه،حاالميگهُگهخوردم.تواگهبو...«پریدموسطحرفشوگفتم:»توهمازخداخواسته.منتظرموقعیتيتا

چیزيميگهسریعبیابیرون.«حمیدگفت:»بابافحشمميده.شباپشتشوميکنهاونورميخوابه.اونوقتحاالميگهُگهخوردم.«گفتم:

»بدبختچکارکنه!ازسربدبختياینحرفاروميزنه.حمیدراستشوبخواياگهمنمجايزنتبودم،بعدشوهرمشبميرفتبایکيدیگه

نميتونستمدرستبرمتوبغلش.حالمازشبههمميخورد.«افتادهبودیمدرترافیکفلکهيدانشجو.ماشینهادرهمفرورفتهومیلیمتري

جلوميرفتند.روبهحمیدگفتم:»یهوقتمیشيِعینایرجا.درمغازهيخودمنبودبهخاطرمهریهجلوهمهبهشدستبندزدنبردنش.

حاالببینمنِکيبهتگفتم.«موبایلحمیددوبارهزنگزد.محکمترازهمیشهگفت:»هیس...هیچينگینبابامه.«دستانداختوصداي

ضبطشراکمکرد.همانطورکهحمیدداشتباپدرشحرفميزد،دستگذاشتمرويصورتاهوراونوازششکردم.یکآنانگارپشه

رفتهباشدتويبینياشسریعتکانخورد.بینياشراخاراند.بهمادرشنگاهکردم.متوجهنشد.واردساحليشدیم.دوبارهحفاظرودخانه

بودودوبارهدرخت.چراغهايمغازههايسمتچپجلوهيخاصيداشتند.صحبتحمیدکهتمامشد،دوبارهصدايضبطرابلندکرد.کمي

جلوترایستاد.پرسیدم:»حمیدباباتچيميگفت؟«ناراحتگفت:»رفتهخونمون.ميگهشباکجاميري؟کارزنمه.ميدونهکهمنحرف

باباموميشنوم.فکرکنمامشبمجبورباشمبرمخونه.«سانيکميدرجهتمخالفحمیدچرخیدوگفت:»برو،برو،دیگهازفردانگي
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عاشقتما.بروخونتون.«حمیدچنداسکناسازجیبشدرآوردوگفت:»سهرابتوبروشامبَِخرتامنیهصحبتکوچولوبااینبکنم.«بدون

آنکهاسکناسهارابگیرم،آرامسراهوراراازرويپایمبلندکردمودررابازکردم.کیفپاپکومرابرداشتم.حمیدپولهاراگرفتسمتمو

گفت:»سهرابایناروبگیر.«گفتم:»بروگمشو.«درپژورابستمورفتمسمتکبابي.چراغهایشروشنبودنداّماداخلشخلوتبود.آمدم

درشرابازکنمکهنشد.قفلبود.مردسفیدپوشيازتهسالندستشراتکانداد.نفهمیدمچهميگوید.برگشتمسمتدویستوشش

حمید.دررابازکردموگفتم:»تعطیله.«حمیدوسانيهیچکدامجوابمراندادند.هردواخمکردهبودندوبههمنگاهنميکردند.دوبارهآرام

سراهوراراگذاشتمرويپایموکیفپاپکوراگذاشتمپشتسرم.یکلحظهتکانسریعيخوردودوبارهخوابید.بهساعتموبایلمنگاهکردم.

حدودیازدهونیمشببود.گفتم:»ِچَقداینازودميبندن.«حمیدگفت:»پسميریمهمونهاتداگميخوریم.«وبدونآنکهمنتظر

بلدمکجاست.«زنگ تلخگفت:»خودم توعفیفآباد.«حمید پامچال؛ بروهاتداگ باشدحرکتکرد.سانيگفت:»پس پاسخدیگران

موبایلشدوبارهبهصدادرآمد.هنگامصحبتکردنچندبارتُنصدایشپایینوباالشد.حرفشکهتمامشدسریعشمارهيدیگريگرفت

ودوبارهگوشيراگذاشتَدِمگوشش.نعره

زد:»عليیعنياگهببینمتخونتوریختم.«

چندلحظهساکتشدوادامهداد:»پساینا

چيمیگن،میگنباباموبردنبیمارستان...

ها؟...یعنيتوکارينکرديکهباباموببرن

دکتر...حاالمگهنبینمت.«قطعکرد.گفتم:

»آره. گفت: حمید بود؟« داداشت »علي

بابام کثافتمعلومنیستچکارکردهحال

بدشده.«سانيناگاهبهسوپرياشارهکردو

تشنمه.« بگیر، برام آب یه »حمید گفت:

حمیدزدروترمز.یکلحظههمهبهجلو

ممتدي بوق پرایدپشتسري خمشدیم.

کشید.حمیدپارککردوپیادهشد.تارفت

روبهسانيگفتم:»روچیزایيکهگفتمفکر

کن.منمحاضرمهمهکاريبراتبکنم.اّمااگهجوابتمنفيبودبهحمیدچیزينگو.«سانيرويصندليچرخیدسمتم.گفت:»ميخواي

حمیدوفریببدي؟«گفتم:»نه؛چرااینحرفوميزني؟!«گفت:»پسچرانبایدچیزيبهشبگم؟!«چندثانیهساکتنگاهشکردم.گفتم:

»ميخوايیَمبگو.منبهحمیداحتیاجيندارم.«اینبارسانيچندثانیهساکتنگاهمکرد.گفت:»حمیدبهتواحتیاجداره؟«گفتم:»اصاًل

هیشکيبههیشکياحتیاجنداره.منتهامسئلهاینهکهچرابخوامیهدوستوبهدشمنتبدیلکنم.حمیدرفیقخوبیه.توایندورهزمونهرفیق

خوبکمپیداميشه.نميخوامازدستشبدم.رفیقايدیگ...«بازتاچشممبهحمیدافتادساکتشدم.سانيبرگشتودوبارهصافنشست.

حمیدآبراداددستشوسریعحرکتکرد.نزدیکيهايعفیفآبادکهرسیدیم،بازبرايبارچندمگوشيحمیدزنگزد.اینباروقتي

صحبتميکرد،چندبارخندید.منوسانيهردوبهاونگاهکردیم.تاصحبتشتمامشدگفت:»عليبود.همشحقهبوده.بابامووزنم

ریختهبودنروهمکهمنوبکشوننخونه.«سانيخیليملیحگفت:»عزیزم،پسامشبميتونيبیايپهلوم؟«حمیدروکردبهشوگفت:

»چرانتونمعزیزم.فقطتوروخدادیگهگردنمواونجورنخور.«سانيباهمانلحنقبليگفت:»تازهميخواماونورشمکبودکنم.«واردخیابان

عفیفآبادشدیم.هردوسمتپرازمغازههايلوکسبود.ازنمایندگيهايبرندهايمعروفلوازمصوتيتصویريتابوتیکهايگرانفروشو

فستفودهاوحتیدرمانگاهوداروخانه.دستفروشهااینطرفوآنطرفبساطکردهبودندومردمدورشانجمعشدهبودند.درمجتمع

تجاريستارهشلوغبود.ماشینهادرهمفرورفتهبودندوبوقبوقميکردند.کميجلوترجادهبازشد.حمیدبهچپمنحرفشدوجلوي

بودندوهاتداگ اینطرفوآنطرفنشسته بهدیوارهم.جوانها پارککرد.دوهاتداگفروشيدرستدیوار هاتداگفروشيها
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ميخوردند.بعضيبلندبلندميخندیدند.حمیدخندانگفت:»ُخبچيميخورین؟«سانيدرحاليکهبادستشادايحرفهایشرادر

ميآوردگفت:»منیههاتداگتندميخوام.بگوتنِدتندباشه.سستندمکنارشباشه.باسهاهوراَهم...«فکريکردوادامهداد:»باسه

اهوراهمسیبزمینيسرخکردهبگیر.«حمیدسربرگرداندروبهسمتمن.گفت:»شماچي؟شماهمهاتداگتندميخورین؟«گفتم:

»نه.هاتداگتنِداینجاخیليناجوره.اینقدربایدهمراشنوشابهبخوريکهاصاًلنميفهميچيخوردي.«حمیدعینگارسونهاگفت:

»ُخبیههاتداگتند،یهشیرین.منمکهشیرینميخورم.«وپیادهشد.سانيدادزد:»حمیددوغکوچیکیادتنره.ميدونيکهاهورا

نوشابهنميخوره.«حمیدسريتکاندادودورشد.سانيچرخیدسمتصندليعقب.کميروبهاهوراخمشدوآرامگفت:»اهورا،اهورا

عزیزمپاشوميخوایمشامبخوریم.«آرامسروصورتبچهرانوازشکردم.بلندشدونشست.چشمهایشهنوزبستهبود.دیدمصورتشرا

ميمالدبهساعدم.همانطورچشمبستهاینکارراميکرد.سانيلبخندبهلبگفت:»ميبینيچقدردوستداره.حمیدوکهازصبحتاشب

باهاشهاُنقدردوستنداره.«گفتم:»حاالمنیهچیزيبهتبگمخداییشناراحتنميشي؟«لبخندازصورتسانيپرید.گفت:»نه.«گفتم:

»همهيبچههااینجورينیستن.اصاًلطرفغریبههانميیان.همینکهیهلحظهازپدرومادرشوندورَشنگریهميکنن.اینکهبچهيتو

اینجوریهبهخاطرکمبودمحبتپدره.بعداًرويآیندشتأثیرمنفيميذاره.اینحرفيکهميزنمبهضررمهاّمااگهميتونستيیهجوري

برگرديسرخونهزندگیتخیليخوببود.«سرسانيافتادپایین.جوريرفتدرفکرکهتاآنلحظهندیدهبودم.صدايدرآمدواورااز

آنحالتدرآورد.حمیدبود.لبخندزناننشستوموبایلسانيرابرداشت.خندانگفت:»ُخبحاالکهمااینقدردوستپسرخوبيهستیم،

شبمميخوایمزنمونوولکنیمبریمپهلوبعضیا،ميخوایمیهنفروبپرونیم.«حمیددفترتلفنسانيرابازکرد.سانيناراحتموبایلشرااز

دستحمیدقاپیدوگفت:«»اینقدربدمميآدازآدمايفضول.«حمیدبهسانينگاهکردوگفت:»ميخواستمیهاساماسبرااینپسره

آرشبفرستمبپرونمش.نذاشتي...«سانيپریدوسطحرفشوگفت:»آرشدیگهکیهخیاالتيشدي؟!«حمیددهانشرابازکردکهزنگ

موبایلشنگذاشت.چندثانیهبهگوشينگاهکردتاپاسخداد.باززنشبود.صدايالتماسهایشميآمد.حمیدبلندشدورفتبیرون.روبه

سانيگفتم:»سانيکاشکيیهکاريميکردياینامشببرگردهخونه.توکهبایداینچیزاروبهترازهرکسيدرککني.خودتوبذارجاي

زنحمید.دلتبراشنميسوزه؟!»سانيگفت:»زنحمیدکهچیزیشنشده.منحاملهبودمميرفتمخونهميدیدماحسانباکسیه.یهبار

محکمزدتوگوشم.توگوشیهزنحامله.اونمجلويمادرم.نه،باسهمنمدیگهدیگرانمهمنیستن.مگهمنباسهکسيمهمبودمکهحاال

بخوامبرادیگراندلبسوزونم.کيبرامندلميسوزونه؟!یهزنتنهاکههیشکيرونداره.سهرابتونميدونياینمدتکهخونهمادرم

اینابودمداداشامووزناشونچقدراذیتمکردن.ازدستزبونشونیهثانیهآرامشنداشتم.فکرميکنيباسهچيرفتمطالهاموفروختمخونه

رهنکردم؟!«گفتم:»کاشکيامشبمنباهاتوننیومدهبودم.حالمبدشد.یهچیزایيیادماومدکههیچوقتدلمنميخواستدوبارهیادم

بیاد.منخودمتجربهيبديازاینچیزادارم.بابايمنمخیليوقتاميرفتدنبالالواطگري.مادرمشباگریهميکرد.اینچیزاتأثیرخیلي

بديروبچههاميذاره.باسههمینهکهمناالنسالهاستخونهيپدرومادرمنرفتم.باسههمینهکهتواینسنهنوزازدواجنکردم.دوست

نداشتمیهبدبختدیگهمثخودمدرستکنم.اگهتووحمیدبهفکرزندگیهخودتوننیستینبهفکرآیندهيبچههاتونباشین.«ساني

سرشراانداختپایین.زیرلبگفت:»مرداهمشونکثیفشدن.دخترامتازگيهاهمینجوريشدن.اصاًلهمهيدنیاکثیفشده.حتی

خداهم...«سرشجستباالوبهحمیدنگاهکرد.حمید،کیسهپالستیکبهدستحیرانمارانگاهميکرد.هاتداگهاراداددستما.

نفهمیدهبودمِکياهورارفتهبودآنسمتماشین.نشسته،تکیهدادهبودبهدروبازخوابشبردهبود.سانيپاکتسیبزمینيسرخکرده

راگرفتسمتشاماانگاردلشنیامدبیدارشکند.پاکتسیبزمینيراگذاشتجلويرويخودشودرپاکتهاتداگشرابازکرد.من

همدرپاکتهاتداگخودمرابازکردم.گازاولراکهزدم،تامغزاستخوانمسوخت.اولشفکرکردماشتباهشدهوحمیدهاتداگساني

رادادهبهمناماوقتيبهقیافهيبقیهدقتکردمدیدممثلمنند.دستشانراگرفتهبودندجلويدهانشانولهلهميزدند.
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درهای کامال بسته 
     کامبیز آریان زاد   

مامورقطاردررامحکمبستوکلیِدبزرگونقرهایرنگیرادرونقفلاشچرخاند.

قلبمتندترزدونفسکشیدنبرایمسختشد.جریانیازدردتویرگهایمتولیدشدوباهرضربانبهسرمرسید.

ماموررفتبهسمتراهروومنپشتسرشحرکتکردم.بدوناینکهعقبرانگاهکندسریعرفتتویبوفهودرکشواییاشرابست.مثل

بچهایکهدریکمحلهیغریبگمشدهباشدبهدرآلمینیومِیبوفهوبعدبهسقفودرودیواِرواگننگاهکردم.

باچشمدنبالجاییبرایورودهواگشتم.رویسقفدریچهیمشبکیبودکهبادکولرراواردواگنمیکرد.رفتمنزدیکترورویشیارهایش

دستکشیدم.هواینهچندانخنکوکمجانیکهواردمیشدآنقدرینبودکهجوابگوِیتنگِینفسمباشد.

بهذهنمرسیدبرومآندرلعنتیرابزنموبهمامورقطارمشکلمرابگویم.شایدفکریمیکرد.چهمیدانمدریبازمیکرد،ترمزیمیگرفت.

همیشههمینطوراست.مواقعحساسزبانمبندمیآیدودستوپایمقفلمیشود.

حتیوقتیصحبتسفرپیشآمدهمنتوانستمبگویمچراباآمدنموافقنیستم.بهانهتراشیکردم.دلیلهاییغیرازدلیلاصلِینیامدنم

آوردموازاصلماجراچیزینگفتم.تالشمبرایمنصرفکردنجمعکارسازنبودوارادهیجمعِیهمسفرانباعثشدتابرنامهیسفرچیده

شود.

معموالًوقتیکهنمیخواهمودلمنیستکاریراانجامدهم،آدموعالمبامنلجمیکنند.انگارنیرویسمجوچندشآوریباعثمیشود

کهبههدفمنرسموبرخالِفمیلمآنکارانجاممیشود.درستمثلدیروزکهنمیخواستمبهقطاربرسیم.موقعحرکتبهسمتایستگاه

باشیطنتهاینامحسوسمندیرحرکتکردیم.کمیشانسبامنیاربودچونتاکسیایکهقراربودمارابهایستگاهبرسانددربینراه

پنچرشد.

تویبلیطنوشتهبودیکساعتقبلازحرکتدرایستگاهباشیدولیبااینکهماپنجدقیقهبهحرکترسیدیم،پرسنلراهآهنکارمانرا

راهانداختند.اصوالًپلیسبایدتفتیشبدنیمانمیکردوساکهارامیگشتکهنهتنهااینکاررانکردبلکهیکسربازبادلسوزیفراوان

چمدانیراازدستمگرفتودنبالماندویدتامارادرستچندثانیهقبلازحرکتبهدرواگنبرساند.بعدایستگاهماندومنباذهنیپر

ازترسدرقطاردرحالحرکتبهدامافتادم.

خیلیوقتاستایندردبهجانمافتادهحداقلتادوراندبیرستانشرایادممیآیدوحاالباگذشتهفده،هجدهسالروزبهروزترسم

بیشترمیشود.همشفکرمیکردمآسمدارم.تااینکهرفتمدکتر.انتظارداشتمبرایمازایناسپرههایمخصوصبیماریهایآسمتجویزکند.

یابپرسد:»اضافهوزنداری؟سیگارمیکشی؟«

کهنپرسید.فقطچیزهاییدرموردترسگفت.اینکهاکتسابیستواحتماالًیکتجربهیتلختویمکانبستهباعثاینحاالتدرمنشده.

ازاتاقدکترکهآمدمبیروناحساسکردمبیمارانیکهپشتدرمنتظرنوبتبودندجورخاصینگاهممیکنند.انگارتویدلشانبهریشم

میخندیدند.فکرکردممریضیمسخرهاییدارم.حسسربازیراداشتمکهتویجبههیجنگبهیکجایناجورشتیراصابتکردهو

خجالتمیکشیددسترویزخمبگذاردویاموقعفریادنمیتواندبگویدآیکجایم...کجایم.

آدموقتیمریضیناجوریداردسعیمیکندیکدوستوهمدلبرایخودشپیداکندتاازحالشبرایاوصحبتکندتاکمیآرامترشود.

ولیوقتیدرکوپهرابازکردموفامیلزنمرادیدم،بیخیالهمصحبتشدم.همسرمومادروخواهرشرویصندلیسمتراستنشسته

بودندوپدرشدرردیفروبهرویی،رویصندلیایستادهبودوتالشمیکردباحفظتعادلزیرشلواریبپوشد.
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زنمپشتبهدرنشستهبودوجوریآدامسمیجویدکهگوشیایکهازدروناشآهنگگوشمیداد،میجنبید.خواهرشداشتپوشک

سپیده،بچهاشراچکمیکرد.مادرشانهموسایلرامیچیدرویطاقچهیزیرپنجره.

پدرزنمِکششلوارشرادورکمرجابهجاکرد.آخیشایگفتونشست.

»یهدستورقمیزنی؟«

گفتمحالمخوبنیست.سرمدردمیکند.تختباالیسرشرابازکردمورفتمباال.تنهاراهیکهبرایتحملآنوضعبهذهنمرسید،

خوردنُمسکنوخوابیدنبود.بااینکهشبقبلهمبهخاطراسترسخوبنخوابیدمبودمولیخوابمعمیقنشد.باهرتوقفقطار،باهر

سرکشیوکنترلمسافرانوحتیباهرباربازوبستهشدندربیدارشدموازپهلوییبهپهلویدیگرچرخیدم.صدایخشخشایآمد.

برگشتم.پدرزنمرویتختبقلی،درازکشداشتروزنامهایراورقمیزد.یادآخرینباریافتادمکهباهمبودیموحالمخرابشد.

ضامنامشدهبودوداشتیممیرفتیمبانک.دربینراهرسیدیمبهتونلتوحید.ازآنجاییکههیچوقتجراترفتنبهداخلآنتونلدو

را نداشتم،شلوغیاش را کیلومتری

بهانهکردموفرمانراچرخاندمتا

ازمسیرکناریبرویم.

نگذاشت.دستتپـــــلوپـــراز

انگشترشراگذاشترویفرمانو

گفت:»توزندگیفقطراهراست«

بایدآن اینرودربایستی. به لعنت

سقف اینکه تصور میمردم. روز

دارد مترضخامت باالیسرمسی

عذابمرابیشترمیکرد.تاآنجاکه

میشدگازرافشاردادمتاسریعتر

ازآنشــرایطخـــالصشوم.ولی

اواسطتونلجاییکهبهسمتباال

شیبداشتترافیکشد.

فضایتونلغبـــارآلودوپرازدود

بودوبویلنتودیسکوصفحـه

میآمد.

روی میزدم مدام دست کف با

رانپاموسعیمیکردمباجمالت

تلقینکنندهبهخودمامیدبدهمکهزودمیرویمبیرون.

آنروزچیزیکهباعثشدوضعیتتویتونلراتحملکنموبهسربستهبودناشفکرنکنم،نهتلقینبودونهضرباتدست.دراوِجزجر

کشیدنامدرآنفضاپدرزنماِیباباییگفت،شیشهیسمتخودشرادادباالویکنخازسیگارهایبدبووپُردودشراازالیسبیِلزرد

رنگشتویدهانشگذاشت.

باروشنشدنسیگارفراموشکردم.مثلکسیکهازترس،سکسکهاشبندبیاید.

بازبویسیگارآمد.چرخیدم.چقدرسقفقطارنزدیکبود.ازسقفتادماغمیکوجببود.انگارتویکشوِیسردخانهبودم.

سپیدهزدزیرگریه.ازصداهاییکهآمد،فهمیدمکهخواهرزنمپوشکاشراوارسیکرده،شیرشراهمدادهونمیداندچرابچهآرامنمیشود.

منوپدرزنمازباالیتختروبهپایینخمشدیم.زنهابچهرادستبهدستکردند.هرکدامسعیکردندبافنوروِشخودشانآراَمشکنند.
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دوبارهبرگشتمسرجایموساعدمراگذاشتمرویپیشانی.قاطیشدنتصویرسقفوصداهاحالمرابدترکرد.مثلدیوانههاپریدمپایینو

رفتمبیرون.دربوفهبازبود.رفتمتوویقهیمامورراگرفتم.

بالکنتوبریدهبریدهازحالوروزمگفتم.

باالتماسازشخواستمبرایچندلحظهامکهشدهدررابازکندتاهوایسرمعوضشود.

خونسردبود.خیلیخونسرد.سرشراگرفتهبودباالوباآرامشتمامبهحرفهایمگوشمیداد.حالتسرشجوریبودانگارازدماغقلمیو

نوکتختش،داشتنگاهممیکرد.دستهایمراازیقهاشجداکردومرابردبیرونازبوفهکنارپنجره.یکلیوانآبآوردداددستم.دِربوفه

راقفلکرد.آمدکنارمایستاد.دستبردبهطرفپنجرهوقسمتباریکشکهبازمیشدرابازکرد.»االنحالتخوبمیشه.«

اینراگفتودرراهروناپدیدشد.

دستهایمراگذاشتمرویسرموهمانجانشستم.

هنوزصدایگریهیسپیدهمیآمد.کسیازکوپهیبقلیچندبارکوبیدبهدر.کالفهرفتمتووبچهراازخواهرزنمگرفتم.بغلاشکردمو

سرشراگذاشتمرویشانهام.تویراهروقدمزدم.تلوتلوخوردمورفتم.تاانتهایکوپهرفتموداخلکوپهیبعدیشدم.همیشهفکرمی

کردمکوپههابههمراهندارند.بنبستند.برایاولینبارداشتمحرکتتویقطارراتجربهمیکردم.باراهرفتنمنوتکانهایقطاربچهآرام

شد.احساسکردمخوابیدهبااینحالتاآخرینکوپهرفتم.آنجاکناردر،کفواگننشستم.

حاالمناینجام.نشستهامکفواگن،کناردر.

دارمبهاینفکرمیکنمکهچرااینبچهکهدستگاهتنفسیاشازمنکوچکتراستراحتخوابیده،ولیخرسگندهایمثلمنبایدبترسد

واحساسکندداردخفهمیشود.کمیدرمورداینموضوعفکرمیکنمودرآخربهنتایجخوبیمیرسم.انگاردردنیاییدیگربهرویامباز

شده.سپیدهراازسینهامجدامیکنموروبهرویممیگیرم.سرشکجشدهوبادهانبازخوابیده.لپآویزانشرامیبوسمودوبارهسرشرا

میگذارمرویشانهام.بغضمیکنم.سپیدهراتویبغلامفشارمیدهم.دستمیکشمرویموهایفرونرمش.چشمهایمگرممیشودو

میزنمزیرگریه.بعدیکدفعهیادچیزیمیافتم.اشکهایمراپاکمیکنمومیخندم.

یادقولیکهبهزنمدادمافتادم.بهشقولدادهامببرمشکیش.آنهمبایکوسیلهیدربستهایکهبینزمینوآسمانمعلقمیماند.

بیرونرانگاهمیکنم.هواداردروشنمیشود.قطاربهپیچمیرسد.میپیچدوواگنهایکییکیواردقابپنجرهمیشوند.
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امروزهمسرصفهرچیگوشکردم،خبریازجوابسوالمننبود.فکرکنمازیکماههمبیشترهکهمنهرروزسوالمروتوصندوق

سواالتمیاندازم،ولیخبریازجوابنیست.

بچههامیگنهرموقعسوالیانداختنتوصندوق،چندروزدیگهش،سرصف،یکیازمعلمهاجوابشوداده،ولینمیدونمچهبالییسر

سوالمنمیآد.

شایدبهدستشوننمیرسه.بهترهخجالتروبذارمکناروبرمرودرروبپرسم.تصمیمخودموگرفتم.سرکالس،تویهفرصتمناسبازلیال

جونمیپرسم.

نمیدونمچرااینزنگاینقدرطوالنیشده؟!بهمحضاینکهزنگبخورهولیالجونتنهابشه،میرمپیششوازشمیپرسم.

وای...مگهاینزنگتموممیشه!

-»تیناتوروخدادیگهپاکنکن.یاحداقلباپاککنمنپاککن،نمیدونیچقدرصدایپاککنتآزاردهندهس.«

تینادخترخوبیه،فقطیهکاراییمیکنهکهآدمدلشمیخوادسرشوازتنشجداکنه.نمیدونمچرااینطوریه؟ازهرسهکلمهایکه

مینویسه،دوکلمهشوپاکمیکنه،بههمینخاطرهمیشهتونوشتنعقبهومِنبیچارهبایدجورشوبکشم.

کلماتوتوذهنممرتبمیکنمکهیهموقعخرابکارینکنم.کاشمجبورنبودمازلیالجونسوالکنم،ولیکسدیگهاینبود.لیالجوناز

همهمهربونتره.

ازاخمیکهلیالجونکرده،مشخصهکهازسوالمناراحتشده.شایدهمدلشبرامسوخته،آخههمهبرایبچههاییمثلمندلشونمیسوزه.

همهجورفکریازسرمگذشت.منتظربودملیالجوندستشوروسرمبکشهودلیلسوالموبپرسهومنازسیرتاپیازروبراشتعریفکنم.

باصدایلیالجونبهخودماومدم.خبریازنوازشنبود.بایهصدایخیلیجدیگفت:»ازتوتوقعنداشتم.مثاًلتوشاگردنمونهیکالس

منی.اینهمهبهتونمیگیمسریالهاییکهمخصوصسنشمانیست،نگاهنکنید.معلومهدیگه،آخرشمیشههمین.بهجایاینکهبه

درستونفکرکنید،بهاینسوالهایمسخرهفکرمیکنید.«

تااومدمدهنموبازکنموبراشتوضیحبدم،بااشارهیدستشگفت:»ُخب،بسهدیگه.وقتمنمالکینگیر.بعداًازمامانتمیپرسمشبا

ساعتچندمیخوابی.«درحالیکهازکالسبیرونمیرفت،تأکیدکردشبازودبخوابمودیگههمبهاینچیزافکرنکنم.

فهمیدمکهجواسوالموتومدرسهنمیتونمپیداکنم.چهدلخوشیداشتممن!همشمیگنهرسوالیداریدبپرسید.مهربونشونلیالجون

بودکهاینطوریشد،وایبهحالبقیه.

باناامیدیازسرویسپیادهشدم.زنگدرروزدم.بدوناینکهبپرسنکیه،دربازشد.فهمیدمدوبارهدعواست.اینقدرسرشونگرمهکهحتی

فرصتندارنبپرسنکیه.آخهاگهحواسشونپرتچیزدیگهایبشه،جلویهمکممیآرن.مثاًلاگهباباحرفیزد،مامانفوریبایدیهجوری

جواببدهکهبابامحکومبشهیابالعکس.

اینجملهمدامبینشونتکرارمیشد.»اگربهخاطراینبچهنبود،یهدقیقههمتحملتنمیکردم.«

خندهداربود.اونابهخاطرمنهمدیگرروتحملمیکردن،منبرایایناینکهجوابسوالمونمیدونستم،بایداوناروتحملمیکردم.

فکرکنمدیگهاینآخریندکوریهتویسالنباشهکهشکست.باشمارشمنهمهیشکستنیابایدتاحاالشکستهباشن.البتهفرقینمیکنه.

مامانچندروزدیگهدوبارهمیخرهوهمهچیزاراولتکرارمیشه،ولیبرایمننه.
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دیگهنه.کیفمدرسموبرداشتم.همهیکتاباموریختمتوش.ازبینعروسکامملوسوکهازهمهبیشتردوستداشتم،برداشتموازخونهاومدم

بیرون.اینقدرصداشونبلندبودکهکسیمتوجهبازوبستهشدندرنشد.

تویراهسعیمیکردمجلویاشکاموبگیرم،ولینمیدونمچرااشکامهمشسرازیرمیشدند؟!

نمیدونمچراگریهمیکردم؟مامانبزرگکهمهربونه،میتونمبااونبهزندگیخوبداشتهباشم،ولیمامانبزرگپیرهوهمهیپیرازود

میمیرن.اگهمامانبزرگمرد،اونوقتچیکارکنم؟

-»وایستادخترخانم،خطرناکه!بذارچراغقرمزبشهبعد...«

صدامهربونبود.تاسرموگردوندم،آقاپلیشقصههارودیدم.فوریسوالماومدتوذهنم.توهمهیقصههاوفیلماپلیسابههمهکمکمیکنن.

پلیستنهاکسیهکهمیتونهبهمنکمککنه.

اشکاموپاککردم.جلورفتم.

قیلازاینکهسالمکنم،گفت:»علیکسالم.«

گفتم:»آقاپلیسه،ببخشید،منعجلهدارم.لطفاًجوابسوالموبدیدمنبرم.«

آقاپلیسهبایهلهجهیقشنگگفت:»ُخببپرسدخترجان.«

-»ببخشید،چطوریمیتونمازپدروماردمطالقبگیرم؟«
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ر 1
ــ

عـ
ش

بی خوابی 
     محمد مختاری 

چهفرقمیکردزندانیدرچشماندازباشدیادانشگاهی؟

اگرکهرویاتنهااحتالمیبودبازیگوشانه

تشنجپوستمراکهمیشنوم،سوزنسوزنکهمیشودکفپا،

عالمتایناستکهچیزیخرابمیشود

دمیکهیککلمههمزیادیاست،

درختوسنگوساروسنگسارودار،

سایهدستیاستکهمیپندارددنیارابایدازچیزهاییپاککرد





چقدربایددرایندومترجاماندتاتحلیلجسم،حدزبانرارعایتکند؟

چهتازیانهکفپاخوردهباشد،

چهازفشارخونیموروثدررنجبودهباشی

قرارجایشرامیسپاردوبیقراری،

کهوقتوبیوقتسایهبهسایهرگبهرگدنبالتکردهاستتااینخواب

تظاهراتتورمراطیمیکنمدرگذردالالن

سرچهارراهصداییدرشتمیپرسد:



ویدئومخربتراستیابمباتم؟

مسیحهمکهبیایدانگارصلیبشرابایدحراجکند

صدایزنگفلزدردندانهایطال

وخارشکپکدراللههایگوش

نصیبنسلیکهخیلیدیررسیدهاست

وفکرسیبوزمیندرسیصدسالگیجاذبه

وکودکانچندهزارسالهکهانگار

برایاولینبارهستیرادروانحمامسبکتریافتهاند.



نهسینماونهمیهمانیدرتاریخ

هجومکاشفانیباتأخیرحضور

هزارکسمیآیندوهزارکسمیروند

بهبهانه12آذر

وبهاحترام"محمدمختاری" 
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وهیچکسهیچکسرابهخاطرنمیآورد

صداهمانکهمیشنوینیست

سگازسکوتبهوجدمیآید)*(

ودزدبرسربامبلندسماعمیکندباماه

زبانعزیزتراستاکنونیادهان؟

کهسنگراهدهانراهزاربارتمرینکردهاست

صداکهمیشکندحرفکهچرکمیکندجملههاکهنقطهچین

میشوندپیرییابچهایکهخودرامیکشد

تازهمعناروشنمیشود



سگیکهمیافتاددرنمکزاروایننمککهخودافتادهاست

خالفرأیاولوااللبابنیست

کهماهرنگعوضکردهباشدیاشبمثلآزادیزنگزند

اگرکهاللهزردباشدیاسیاه

استعارهخون

بهمضحکهخواهدانجامید

گچسفیدجایسرترانشانمیدهد

کهچندسالیانگاردراینجامینشستهای

وردانکارتافتادهاستبردیوار

یاشایدنقشیماندهاستازتسلیمت

گزارهایاصاًلناتمام

وتازهاینبیتابی

کههیچچیزآرامشنمیکند

درالتهابدرهاییکهبازمیشوند

کتابهاییکهبازمیشوندودستهاییکهبستهمیشوند

ودستهاییکهسنگهارامیپرانند

وسارهاییکهازدرختهامیپرند

درختهاییکهدارمیشونددهانهاییکهکجمیشوندزبانهاییکه

اللمانیمیگیرند



صدایگنگوچشماندازگنگوخوابگنگ

وهمهمهکهمیانبوهدمیترکدرؤیاکهتکهتکهمیپراکند

دانشگاهیکهحلمیشوددرزندانیو

وچشماندازیکهازهممیپاشد



خوابیکهمیشکنددرچشموچشم
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کهمیخمیشوددرنقطهایونقطهایکهمیماندمنگدرگوشهای

ازکاسهسر





کههمچنانغلتمیخوردغلتمیخوردغلتمیخورد...
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ر 2
ــ

عـ
ش

و نمی ُگنجم در شعر
      اسماعیل خویی

نه!

فروبندایندفتررا:

بودنم،دیگر،ازشکلرهاست

ونمیگنجمدرشعر.



ازخودمبیرونآمدهام.

خورشیدممنفجراست:

اوفتاندرخویش

بهگوداِلسیاهی

کزتنِمنمیسازدگورمرا:

تافروپوشد

ازچشِمشما

نورمرا.



مرگ،اگرهست،جزایننیست:

چهغم؟



و

بهَدَرک:

عشقاگرازمنتیریساخت

وبهسویبیسوییهاشانداخت،

بهبازیگوشی؛

ُگذرانَدش،همچوننور،ازدِلآبودِلبرگودِلابریشمییتیراژه

ونشاندش،همچونظلمت،دردِلسنگ.



منمنیدیگرمامروز،

منی

کهتوانستِناورا

بودوبنیاد

بهبهانهانتشارکتاب"بهرسمحقیقتوزیبایی"*
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همانا

ناخواستناست؛

وکهرفتارشبیرفتاریست.

وکهآرامِشبیموِجسکوناستفضاییکهدرآندریایشجاریست؛

وکهتنهاییاشازاحساِسبیَکسبودنعاریست.

نیکآموختهاست

کهجهانرا

چشْمبستهبهتماشابنشیند؛

وکهزیباییرا،جزازدورومگردریاد،

نستاید؛

وکهدلخوشباشد

بههمینکه

گاهی،

درخوابسحرگاهی،

گسترهییازرویامیبیند؛

وچماندرسبزایسایْه¬روشِنآنو

خیرهدررقِصپرافشاِنیکیپروانه،

پارهیینیکیینابو

زیباییپاک

فرادیدشمیآید؛

وخدا،باسایِشدستیُگلبرگینبرپشتش،

شانههایاوراهم

بهپروبال

میآراید.

اوت2005ـبیدرکجایلندن

*بهرسم»حقیقت«و»زیبایی«،محمودمعتقدي،انتشاراتثالث،328صفحه،1393،چاپاول
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ر3
ــ

عـ
ش

گل سرخ هيچ کس
       شاپور احمدی

شاديجانامروز،چهشوم

بهخدا،خانهيکفترانمخرابشد.

بالینمکلوخيسرداست.چهکنم؟

پهلویمرامویهيپوشالهابریدهاست.

***

آهويکهرترابازخواهيگرداند.

سینهيبيباروتشنهامبهکمرگاهشخواهدرسید.

کاکلمراميبویدوگاريگلسرخهاراخواهدشناخت.

دلزدهاماپوزخندانکنارمخواهدایستاد.

سکههایمدوبارهبرخاکپوکخواهندریخت.

***

کورهراهيپیشاپسمآمدکهُدرناها

بارهاشکافهایشرابههمدوختند

آنگاهخوشدستفرومينشینم.همانچاهيرا

خواهمدیدکههربهارآنجاستارهاي

کمینميکردوسینهيتازهيدختربچهايراميزد.

منبیشوکمچاردهترانهبرايهردلبنديپرداختهام.

دوصورتحلبيتاصبحبههمنوکميزدند

دربرکهايقطبي.وآخرسرهنگاميکهکلهامرا

ازغبارکاروانيشادميستردم

میانابریشمهايمردهبرکودزارگرمفرونشستند.

***

دوستداشتمحتيشبحيدنبالمکردهباشد،بادي

همدوشمترسکي،پرندهايسوخته

همرازدرویشيالابالي.وسنگچینمرابکوبد.

کاشآفتابيبودوپوستمراميسوزاند

وسیمایمازدشنامسنگینبود.

***

ميدانمیکباربرزمینخواهمافتاد



سال اول، شماره چهارم، آذر و دی ماه 1393

48

وشاديجان،لولومیخکوبخواهمنگریست.

***

بگذارچترحصیرياتراببافمتادرپسینگاهبارانياش

قایمشوي،گرچهدستهياستخوانياشدرپنجهيسردتخواهدشکست.

آنگاهخستهوکمحوصلهسرویالآهوينابینایترادستخواهيکشید

وشبيدیگرميدانيچهساننرمنرماورا

درزرههايپريوارتبپوشاني.

آنگاهغضبناکتانیمهشببهدکلهايخاکستراندودایفلخواهياندیشید.

برجزغالهيآهوانزیرورسکستارهوخزهخواهينشاند.

خرپنجههايمجسمهيآزاديراخواهيفشرد.

بالبالکوبیدنهايسگهايگشنهرابرسایههاياقیانوسبهجاميآوري

وخواهياندیشیدبهسامانوسنگین:

آهويکوهيبيیاردردشتچگونهدودا؟

***

راهرابلدنیستم.پاییندستگوشهايکزکردهام

درابریشمهايموچوفضلهيستارگان،تاصبحبیاید.

میدانمشاديجان،آهويمهربانوسربهزیرت

پیشانيغمناکمراخواهدبوسید.نگران

اینشبعیدي،نیمهخواب

برُگردهيتروماهشخاليخواهمکاشت.

بازغمناکبهچاهيدلپیرخواهماندیشید.

آیادرپیشباآندوازده،نه،چاردهدختربچه

بيرودرواسيبازیگوشيخواهمکرد؟

پشتدستتراخواهمگزیدتاراستبگویي.

موذیانهبرنافهايگچيسرسودم

برگلزاربيجانفرشتهاي،شاديجان.

چهتلخبهاريدرسینهامبارانداختهاست.

باسایهاتنميدانمکنارگرگومیشبیمناک

سردوخاموشدرویشانهخواهملرزید.

وزهراببرپیشانيوپلکهایمخواهدبارید.

امازودترخواهمرفتبيچشمورووبینوا.

آرزویمکاسهايآباستگوشهيراه.

***

اینصداچگونهاستکهازمیدانگاهآفریدگانخدابرميآید.

همهمههايگرمگاهيپارهميشوند.

درهواميغلتندوکتفمرامياندازند.
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چراهمهزنانهوبچگانهاند؟

آیاميتوانبههیچکدامسکهايآویخت؟

هرسکهايرامنباشاديازخاکهيشرميزدایم.

شایدروزيازدوراینپاتوقرادیدهباشم

-تقتقکوبندهيپاشنههایيکهزن

یامرديزندهرابرآسفالتخستهراهميبرند.

آنگاهارغواندرگیسووسینهشانخواهدبارید.

آنهادرمیانسکوهايپاییزي،درختسروراگیرخواهندآورند.

***

سربرآرنج،سوسويغصهراآهوميبوید

ودستماليميکند.یگانههمسرمانگویي

همگوهرقلعهاياستکهبرراهپلهها

وپستوهایشميشودچشمبست.

خویشاونداسبياستباپاهايخپلکهدرشکهاشرا

شبانه،پولدادیمبهنگهبانسرشکسته

نشاندمیانسنگریزههایيکه

بهارها،همگلميدادندوهمپرندهميشدند.

***

شاعرسراسیمهراهرابلداست.آنجا

بارهاسرپاایستادودیگرانراپایید.

ازشادمانيميتوانستندبالدرآوردند،همدوستاني

کهباسیمايخودمهربانانهشعريبرميخواندند

همکرهاالغيکهبهرنگماهبودوخشم

هیچوقتچنتهاشرابرنیاشفتهبود.

***

آفریدگانخداپشتبهپیکرم،بيآزاروتمیز

انگشتاناستخوانآزاديراميمالیدند.

بختنگونساريبالبخنديخواهدآمد.

تفالهيدلمرازیرپایمميمالم.

بهارسبکبارانهشانههایمرافوتکرد.

آري،چهخوب،آفریدگانراپشتسرگذاشتم.

وبرآننیمکتسنگيآرزوداشتمبيسایهيآندیگري

کهکشانیالوکوپالمراکاهوپولکبپوشانَد.

ميدانمدیگرهیچفرشتهاياماننخواهدداد

شاديجان،چهشومتاگرمايسبديرادرآغوشبگیرم.

***
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سایهامکزکردهباچشمانزمردینکنارچاه

پوشیدهدرتراشهيآفتابوزبالهها

سالیانسالنخواهمپوسید.گندابها

پريرویانراخواهندزایید.پیشانيامخواهدشکست.اسب

دلقکيخرفتخواهدشد،سربهمجسمهيآزاديسپردهاست.

بارهابار،بشکههايخاِکماراتادکلهايایفلبردهاست.

***

خمیرپالسیدهيدلبرمدربهشتچهخواهدشد؟

کاشفرشتگانچشماندرندهامرابههیچبگیرند

وآوازشانگیجگاههمراازروشنایيگلترِدشاديبهدوردستهانیندازند.

نميشودزیرپایمراسفتکنم.

بردرهايکهسالهاسالپیشمردهاست

آنکهسرزندهاستباُکرکستارگانراهمانرابستهاست.

روزيچشمانبيخواباورادرمیانشبانانميپرستیدم.

پلنگگونههاياوراخراشیدهوماهسوزاندهبود.

ميدانستکهلبهيچاهفروریختهاستوکفتران

ناشناختهوُگندهدلبرانراپامياندازند.

***

شاديجان،چهشوم،ماهتمامپوسید.

آنکهپوستینپلنگدربرداشت،باپنجهاي

برتاجبهارکوبید.آهودلجویانهبرسینهامگریست.

کرهاالغکهربراستخوانآسمانجیغکشید.

***

آه،آيدوستانپیرم،مننیزسنگوارهيپارسايشمارا

درشهرهايخداميپرستم.

نسیمهمچناننرمنرمکسایهروشنخنکراميمالد

وسگسفیدباسوتهايچمنزاربازیگوشيخواهدکرد.

ميتوانستمپاساولشبباچشماندریدهاینجا

جاخوشکنموبهبرجکنگهبانبیندیشم.

بااردنگِيچارمکوزهيهواراهاجوواجبهخاکميسپارم.

***

لبخندآهوانقیرگونودودهيگلشاديام،پروردگارا

حتيکناردکلهاوچترها

وساعتبزرگکاخبهکارينخواهندآمد.

بیابهغارهايپنهانآسمانپناهببریم.
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4 
ـر

ــ
شع

فــــال قهوه
       آرزو نوری

پدرم 
حاشیهفنجانهارا

راهمیرود

بیوقفه

منازسفریمیآیم

کهآمدنیندارد

خودمرافریبمیدهم

»همهچیزبستگیدارد

اینکهچقدر

تویفنجانات

جابازمیکنم«

چرادروغبگویم؟

چرا؟

من

پشتاینمیزها

همانقدربهبنبسترسیدهام

کهتو

تویفنجانقهوهام

بودهای-نبودهای

همانقدربهبنبسترسیدهام

کهپدرم

حاشیهفنجانهارا

راهرفته-راهنرفته

خودمرافریبمیدهم

خودمرا
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     طاهره صادقی
بااینکهچشمزخمتوراالتیامنیست

انگارحکمتیاستکهکارمتمامنیست

درطوفچشمهایتوخونینشدهپَرم

اینجامگرشکارکبوترحرامنیست؟!

یاگرمچشممستتویاماهصورتت

بازاربردگیتوراصیحوشامنیست

منراضیامبههرچهتوخواهی،چهمیشود

انگارعاشقیبهجزاینیکمقامنیست؟!

شادمکهبرقعشقبهدامانمنگرفت

هروحشیرمیدهسزاوازدامنیست

درجاممنبرایخداشوکرانبریز

دنیایبیتوهمجزعذابیمدامنیست
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ان

شـیء وارگی 
     ژرژ البیـکا   

محمدجعفرپوینده

شیوارگی1،بیانگرفرایند2جایگزینیمناسباتمیانانسانهابامناسباتمیاناشیاءاست.تبدیلمحصولکارونیرویکاربهکاال،اینفرایند

راممکنمیسازد،ارزشمبادله3بهچیرگیکاملبرارزشمصرف4میرسد،بهویژهدرشکلمعادلهعام5:پول.

1.درآثارمارکس،نخستیناشارهبهشیءوارگیدرفقرفلسفه6دیدهمیشود،جاییکهاوبابیرونکشیدنواپسیناستنتاجهاازمنطقبرخی

اقتصاددانهاییکهصرفکمیت7کاررابهمعیارارزشتبدیلمیکنند،مینویسد:"بدینترتیبنبایدگفتکهیکساعتیکانسان،برابریک

ساعِتانسانیدیگراست،بلکهبایدگفتهشودکهیکانساِنیکساعت،برابردیگرانساِنیکساعتاست."زمانهمهچیزاست،انساندیگر

هیچنیست؛اوحداکثر،پیکرزماناست.گروندریسه8بهنحوآشکارینشانمیدهدکهتحولاقتصادیچگونهازمناسباتوابستگِیشخصی

)مارکساینمناسباتشخصیرابرمیشمارد:"مناسباتپدرشاهی،کمونباستانی،فئودالیسم،اصنافونظامپیشهوری"(بهپیوندهایی

گذرکردهکهدرآنها"خصلتاجتماعیفعالیِت}بشر{چونانشکلاجتماعیمحصول،چونانمشارکتفرددرتولید،دراینجا،دربرابر

فرد،بیگانهچیزواره9پدیدارمیگردد"."درارزشمبادله،پیوندهایاجتماعیاشخاصبهپیوندهایاجتماعیاشیاءتبدلیمیشودوقدرت

شخصبهقدرِتشیء.مارکسمیافزایدکهاینمناسباتوابستگِیچیزواره،اینحسرادرافرادبرمیانگیزدکهآنانزیرسلطه"انتزاعات" 

درآمدهاند،انتزاعاتیکهبهنوبهخود،باورفسلسوفانرابهتسلط"اندیشهها" بنیادمیفهمند.درسرمایه10نیزاینپدیدهدرفصل"فتیشیسم

کاال"11توضیحدادهشدهاست:"بنابراینخصلترازآمیزشکلکاالییبهسادگیمبتنیبراناستکهاینشکل،خصوصیاتاجتماعیکار

آدمیانراچنانبهآنانبازمیگرداندکهاینخصوصیاتراهمانندخصوصیاتعینیخوِدمحصوالتکار،همانندصفاتاجتماعیطبیعِی

اینچیزهاودرنتیجه،بههمینطریق،رابطهاجتماعیتولیدکنندگانبامجموعهکارراهمانندرابطهاجتماعِیخارجازآنان،رابطهمیان

اشیاءنشانمیدهد.

بااینمغلطه،محصوالتکاربهکاال،بهاشیایمحسوِسفرامحسوس12،یابهعبارتدیگر،اجتماعی،تبدیلمیشوند.)...(اینچیزیجزرابطه

اجتماعِیمعیِنخودانسانهانیستکهدراینجابرایآنانبههیاتشبحآمیزرابطهاشیادرمیآید".فصلمنتشرنشده13سرمایهتااشاره

بهایننکتهپیشمیرودکه"سرانجام،کاالهاهمانندخریداراناشخاصمجسممیشوند".

2.گئورگلوکاچ14بابهرهمندیازایناشاراتگوناگون،یکنظریه15راستینشیءوارگیرامیپروردودرپرآوازهترینمقالهخودتاریخو

آگاهیطبقاتی16آنراارئهمیدهد:شیءوارگیوآگاهیپرولتاریا17.اندیشهکانونیلوکاچایناست:"عامیِت18شکلکاالیی،ویژگیممیز

جامعهمدرن،ودراینمقام،علتیاذاِتمجموعهتجلیهایآناست.عامیتفرآوردهیکتاریخاستکهبهجامعهیونانیبازمیگردد،

جامعهایکهدرآنجا"آگاهیشیءواره"19وجوددارداّماهنوزبهمرحله"شکلهایعام" نرسیدهاست.عامیت"همدرعرصهذهنیوهمدر

عرصهعینی،انتزاعیازکاربشریراموجبمیشودکهدرکاالهاعینیتمییابد" وبدینترتیب"نمونهنخستین20همهشکلهایعینیت21

وتمامیصورتهایمتناظرذهنیت22درجامعهبورژواییاست".

استکه"جزبازتاباینامردرآگاهی ساختارجامعهسرمایهداریاست.اینبنگاهمستلزم"اتموارسازی23فردی"  بنگاهصنعتی"عصاره" 

نیستکه"قوانینطبیعِی" تولیدسرمایهداریمجموعهتجیهایحیاتیجامعهرادربرگرفتهاندو– براینخستینباردرتاریخ– تمامی

جامعه،تابعفرایندیاقتصادیشدهکهمجموعهواحدی24راتشکیلمیدهد)یادستکمبهتبعیتازاینفرایندگرایشدارد(وسرنوشت

همهاعضایجامعهدردستقوانینیاستکهمجموعهواحدیرامیسازند".ازایننموِد25"ضروریدرمقامنمود" برمیآیدکهمناسبات

بهبهانه18آذر
وبهاحتراممحمدجعفرپوینده
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نظریونیزعملیافرادباجامعه،یعنیبااوضاعتولیدوبازتولیدموجودیتخودشاندردلساختارکاالیی"نمیتوانندجزدراینشکِل

عملهاِیمنفردوعقالنِیمبادلهمیانصاحباِنمنفرِدکاالها،جریانیابند".نتیجهاینامر،نوعیحقوق،دولت،شکلهایاندیشه،مفهومها،

ودرنتیجهفلسفهوغیرهاستکهسازگاریساختیباساختاربورژواییدارندیاباآنهمخوانهستند.سرمایهداریبدینگونهترسیمگرو

نموداریکنظام26)یااگربخواهیمیکیازواژگانبسیارمحبوباوکاچرابهکاربریم(یک"کلیِت"27– بنابهگفتهمارکس– درعینحال

انداموار28وایدئولوژیکیدر}عالم{عینودرذهناست.

لوکاچبهپرسِشچگونگیدرهمشکستنایننظامباتحلیلعواملیکهبرمبنایتزهاییدربارهفوئرباخ29،تبدیلفلسفهبهعملراامکانپذیر

میسازد،بهعبارتدیگرباپذیرش"دیدگاهپرولتاریا" کهدرنظرلوکاچازعروجایندیدگاهبه"آگاهیعملی" درمقامفرجامآگاهیطبقاتی

پرولتاریا،جداییناپذیراست،پاسخمیدهد.اونتیجهمیگیردکه"تحوِلاقتصادِیعینیبایستیبهناگزیرموقعیتپرولتاریادرفرایندتولیدرا

بیافریند،موقعیتیکهدیدگاهاورامعینکردهاست.ازاینتحولجزاینبرنمیآیدکهامکانوضرورتدگرگونیجامعهرادراختیارپرولتاریا

بگذارد.اّماخوِدایندگرگونیتنهامیتواند}حاصل{کنِشخودپرولتاریاباشد".ابزاراینکارحزباست.

3.پسازلوکاچ،نظریهپردازانمتعددیبهبیرونکشیدنپیامدهایجدیدیازنظریهشیءوارگیاوپرداختند.اینامر،درفرانسهبهویژه

درموردلوسینگلدمن30صادقاست.اودرکتابپژوهشهایدیالکتیکی31،همانگونهکهخودبهدرستیمیگوید،ضمنتشریح"نظریه

مارکسیولوکاچی" دوعنصراساسیآنراخاطرنشانمیکند.درموردعنصرنخستمیگوید:"تنهانظریهشیءوارگی،درکانسجامتمامی

پایاندادنبهتفسیرهایمکانیستی اینعبارتیعنی امکانپذیرمیسازد". را "زیربنا"  و "روبنا"  مطالبمارکسیپیرامونمناسباتمیان

اکونومیستی.عنصردومدرشیءوارگی"جایگزینیامرکیفی32راباامرکمی33،امرانضمامی34راباامرانتزاعی35" مشاهدهمیکند.بههمین

سبب،گلدمندرمیاننتایجایننظریه،بهامکاندرکپیدایشدولتدیوانساالر36مدرناشارهدارد،دولتیکه"انساندرآنبیشازپیش

بهحالتیخودکارحرکتمیکندوتأثیرقوانیناجتماعیراکهبهتمامیباویبیگانههستند،منفعالنهتحملمینماید".چونمحدوده

خصوصی)همانمحدودهایکهنهبهزندگیحرفهایاختصاصداردونهبهکارکردشهروندی37(کمترشیءوارگیتأثیرمیپذیرد،"نوعی

دوگانگی38روانیکهیکیازساختارهایبنیادیانساندرجامعهسرمایهداریمیشود" دروجودهرکسایجادمیگردد.وانگهیاگربپذیریم

کهشیءوارگیبهنبودبرنامهریزی39وتولیدبرایبازاروابستهاست،بهناگزیربایدپذیرفتکهنهبرنامهریزیکشورهایسوسیالیستی،ونه

ملیکردنها"بهتنهایی" آنراازمیاننبردهاند.گلدمنسرانجام،نکتهایرابیانمیداردکهدستاوردویژهویاست:اوبیانعالیشیءوارگی

درجهانتولیدسرمایهداریرادررمانمییابد،دراینکهرمانمحکومبهشکستاستکهدرعینحال"زندگینامهفردی" و"گاهنویسی

اجتماعی" باشد.

کششنظریهشیءوارگیدرحداینپژوهشهانماندهاست.گسترشانتزاعاتوانکارامرکیفیکهازفرایندشیءوارگیجداییناپذیراست،

مقایسههاییرامیانشیءوارگیونشانههایشیزوفرنیکیبرانگیختهاند.ژوزفگابل40کسیاستکهدراینراهتازهگشودهبیشازهمهپیش

رفتهاست.درنظراینپزشکشاگردمینکوفسکی41آسیبشناسیروحیوآسیبشناسیاجتماعی-بهویژهبرایتشریح"توتالیتاریسمهای" 

سیاسی-بههمدیگرگرهمیخوردند،زیراشیزوفرنی،کهدرآندیالکتیِکرابطهذهن-جهانازهمگسستهاست،جزمعلولیازساختار

کاالییوآگاهیشیءوارهنیست.

)1962,la Fausse conscience,parisنگاهکنیدبه(

یادآوری:

الف:نظریهشیءوارگیهدفسختترینحملهها،بهویژهازسویروایت"رسمی42" مارکسیسمبودهاست.نخستینباردر1924،بههنگام
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پنجمینکنگرهانترناسیونالکمونیستی)بوخارین(ومجدداًازسویمدافعانبرداشتاستالینیازفلسفه.لوکاچبههگلگرایی)ودرنیجهبه

رویزیونیسم،ایدهآلیسم،عقبگردبهمارکس"جوان" و...(متهمشد،ولیازانتقادازخودهایوی-کهبیشترمصلحتیهستندتانظری-بر

میآیدکهتنهایگانهانگارِی43بیتردیدهگلِیازخودبیگانگی44وعینیتیابی45رابایستیبهعنوان"خطایفاحشاساسس" بهحسابآورد.

ب:درموردمناسباتمیانازخودبیگانگی،فتیشیسموشیءوارگی،کهپدیدههایبسیارهمانندیتحتاینسهعنوانخواندهمیشوند،

ناروانیستکهبه میتوانآنهارابهسهراهکهبهترتیبهگل،مارکسولوکاچدرپیشگرفتهاند،احالهداد.نزدخودمارکسنیزاین

طبقهبندیسهگانهایاندیشیدهشودوشیءوارگیبهمعنایخاصکلمههمانندبرترینشکلفتیشیسمنمودارگردد...
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تذکر به معنا در خوشنویسی؛ تحليل یک اثر 
     امیر نجم 

چکیده:درپسزیباییبصرییکاثرخوشنویسیکهدرنتیجهرعایتاصولوحسنوضعوحسنتشکیلحروفوکلماتشکلمیگیرد،

معناوپیامینهفتهاستکهدرکوکشفآنباگذشتناززیباییظاهریخطوتاملوتعمقدرمتنحاصلخواهدشد.درواقعمیتوان

گفتیکیازوظایفخوشنویسازبعداجتماعی،مطالعهوتحقیقدرآثاروکتبعالمانواندیشمندانبرایشناساییمعارفومفاهیمعمیق

وتاثیرگذاربرزندگیانساناستتاپسازحصولایمانقلبیبهآنمفاهیموخودسازیدرونی،خودبرایعملبهآنهاتالشنمایدوخط

رامحملیبرایتذکراینمفاهیمبهمردمواحیایآنهادراجتماعقراردهد.

تحقیقحاضردرراستایتبییناهمیتمعناگراییوتذکردرخوشنویسیبهبررسیسطریازمیرزاکاظمتهرانی،خوشنویسدورانقاجار،

بهعنوانمصداقیبراینموضوعمیپردازد.دراینسطرکهوامگرفتهازداستانیدرمثنویمعنویاست،خوشنویسباتغییریآگاهانهدر

قولشاعربارمعناییکالمراارتقادادهاست.پسازبررسیمعنایسطروریشهوماخذآنوتاثیرخوشنویسدربیانمعنا،میتوانبیش

ازپیشبهاهمیتشناساییمعانیونقشاجتماعیخوشنویسیبرایتذکرمضامینعمیقپیبرد.

واژگانکلیدی:خوشنویسی،معنا،متن،تذکر،میرزاکاظمتهرانی.

Notification to the meaning: Analysis of a calligraph

Abstract:Behind the visual beauty of a calligraphy artifact which is the result of obeying the principles

in the formation of letters and words, there exists a meaning and message that its discovery and

understanding will be obtained by passing from the superficial beauty of the work and contemplation

and pondering in the text.In fact,one of the responsibilities of a calligrapher from social point of view

is studying and researching in the scholars and philosophers books to identify deep and influencing

concepts in the human being life; so that after personal belief and striving to act to those concepts,the

calligrapher should try to employ calligraphy as a means of transferring and reminding those concepts

.to people and reviving them in the society

In order to explain the importance of concept and reminding role in calligraphy, an artifact from

Mirza-Kazem Tehrani,one of the greatest calligraphers during Qajar period,as a case on this topic is

reviewed in the present research.In this calligraph,which is taken from a story in Masnavi-Manavii of

Mollavi,calligrapher promoted the meaning of the text by consciously making a change in the poem.

After studying the meaning of the text and investigating its root and reference, the importance of

.conceptualization in calligraphy and its social role will be understood more than ever

Key words:calligraphy,meaning,text,reminding,Mirza-Kazem Tehran
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مقدمه
تاملوتعقلدرآیاتونشانههاازجملهتوصیههاییاستکهدرقرآنکریمبهدفعاتبهآناشارهشدهاستوتالشبرایپردهبرداشتناز

حجابحقایقهستیوتفکرواندیشیدندرمعانی،مایهاصلیشکلگیریبسیاریازآثارارزشمنددرحوزهعلموهنردرطولتاریخبوده

است.

بهطورکلیبرایهراثرهنریمیتواندوبعدظاهریوباطنیقائلشد.بعدظاهریهمانجذبهوجمالبیرونیاستکهدرمخاطببرای

واردشدنبهفضایدرونیاثرکششایجادمیکند.درهنرخوشنویسیبعدظاهریخطدرنتیجهرعایتاجزایتسعهواصولخط)1(و

حسنوضعوحسنتشکیل)2(حروفوکلماتحاصلمیگرددکهنتیجهتمرینوممارستبسیارزیادخوشنویساست.

وبعدباطنی،همانامعناومضمونیاستکهدرپسآنزیباییظاهریقراردارد.هرچهمعناوپیامموجوددرخطعمیقترباشدبرقدرو

اعتبارآنافزودهمیگردد.باتوجهبهاصالتمعنابرصورتوتوصیههاییکهازبزرگاندراینموردوجوددارد،میتوانگفتبعدباطنیاثر

ازاعتباربیشتریبرخورداراست.

کههرچیزیکهبینیبالضرورتدوعالمداردازمعنیوصورت

وصــــالاولینعینفراقاستمرآندیگرزعنداهللباقاست

صدفبشکنبرونکندرشهواربیفکنپوست،مغزنغزبردار)3(



امادراغلبمواردزیباییظاهریمانعیبرایکشفمعنیاستوبسیاریدرهمانبعداولمتوقفشده،تنهابهحظتماشاولذتاززیبایی

بصریاثربسندهمیکنندوبهمعناومضمونراهنمییابند.

نظمعالمشدحجابدیدهحقبینخلقیکقلمازخوبیخطغافلازمضمونشدند)4(

 

درقرآنکریمنیزدرتوجهبهاهمیتمعناوگذشتنازصورتوزیباییظاهری،کسانیکهتنهابهجنبهظاهریزندگیبسندهکردهاندمورد

سرزنشقرارمیگیرند:یعلمونظاهرامنالحیاهالدنیاوهمعناالخرۀهمغافلون)5(.

حالباتوجهبهاهمیتتاملواندیشهاینسوالمطرحاستکهآیاخوشنویسدرقبالمخاطبوبهطورکلیاجتماعخوددارایرسالتو

وظیفهایست؟وآیاهدفازخوشنویسیتنهاخلقاثریباجذبهظاهریوستودنزیباییاثراست؟

برایجواببهاینسوال،ابتداالزماسترسالتکلیهنرموردبررسیقرارگیرد.باتوجهبهاینکههدایتامریوابستهبهزمانومکانخاصی

نیست،میتوانهنررابهعنوانیکیازوسایلهدایتودعوتانسانهادرهرعصروزمانبهغایتهدفهستیدانست.باتوجهبهاین

تعریفرسالتخوشنویسیبهعنوانهنریکهباکالموحیسروکارداردتنهاشکلگراییوزیبانویسینیستبلکههدفآنتذکرمعانی

واحیایمضامینتاثیرگذاردرزندگیانساناستکهموردغفلتوبیتوجهیقرارگرفتهاند.براینیلبهاینمقصودالزماستخوشنویس

همزمانباارتقامهارتخوددررسمالخطوافزایشآگاهیازاصولخوشنویسیبرایخلقاثریدرکمالزیبایی،سطحدانشوآگاهیخود

رانیزبامطالعهوتتبعدرکالموحیوآثاراندیشمندانافزایشدهد.آنگاهپسازخودسازیدرونوعملبهآنچهقصدتذکرشرادارد،خط

رامحملیبرایانتقالمعانیوتذکرقراردهدوباخلقآثاریمتصفبهصفاوشان)6(،جامحروفوساغرکلماتراازشرابمعنیلبریز

سازدتاتشنگانحقیقتدرمستیآندمیازهیاهویدنیایمحسوساتوزروزورشبیاسایند.

بادهمردافکنمن،معنیروشنبساستساغرومینایمن،کلکودواتمنبساست)7(

البتههمانطورکهرسالتخوشنویستذکربهمعانیاست،بینندهاثرنیزبایدبهتاملواندیشهدراثرپردازدولذتخودراتنهابهزیبایی

اشکالوتناسباتحروفمحدودنکردهوسعیبرکشفمعانیدرخطنمایدوشایستهاستچنانبهخطبنگردکهگوییدرپیحلمعمایی

است.
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هستدرهرنقطهپنهانمعنیپیچیدهایورنهزلفوخطنگرددداماربابنظر)8(

دورانقاجارعصرظهورخوشنویسانبزرگیبودهاستکهازجملهآنهامیتوانبهمیزاغالمرضااصفهانی،میرحسینخوشنویس،آقافتحعلی

حجابشیرازیومیرزااسداهللشیرازیاشارهکرد.ازمیرزاکاظمسطرهایمتعددیبهخطنستعلیقبهجاماندهکهبهلحاظهنریازارزش

باالییبرخورداراست.ازجزییاتزندگیویاطالعاتچندانیدردستنیستوبرخالفهمتایخودمیرزاغالمرضااصفهانیکهآثاربیشتری

ازویبهجاماندهازشهرتکمتریبرخورداراست.غالبقطعاتبهجاماندهازمیرزاکاظمسطرهاییسادهبهخطنستعلیقمیباشد.بسیاری

ازاینسطورموقوفالمعانیهستندکهباناتمامگذاشتنمفهومسطرکنجکاویبینندهبرایدرکپیامسطربیشترمیشود.

تحقیقحاضردرتبییناهمیتمعناگراییوتذکردرخوشنویسیبهبررسیسطریسادهازمیرزاکاظمخوشنویسباشی،خوشنویسبزرگ

دورانقاجار،بهعنوانمصداقیبراینموضوعمیپردازد.دراینسطرکهوامگرفتهازداستانیدرمثنویمعنویاست،خوشنویسباتغییری

آگاهانهدرقولشاعربهحقیقتیاشارهمیکندکهاصالتواعتبارآنریشهدراقوالوآثارعلماودرصدرهمهآنهاقرآنکریمدارد.پساز

بررسیمعنایسطروریشهوماخذآنوتاثیرخوشنویسدربیانمعنا،میتوانبیشازپیشبهاهمیتشناساییمعانیونقشاجتماعی

خوشنویسیبرایتذکرمضامینعمیقپیبرد.

پیام سطر
همانطورکهعنوانشدسخنبرسرسطریازخوشنویسدورانقاجارمیرزاکاظمتهرانیبامضمونجسمبهگذشتهازینمحسوسهاست.

سطریبسیارسادهوبیپیرایهدرظاهر،عمیقوژرفدرمعناودراوجاقتدارحروفوشاکلهکلماتبهلحاظخط.)شکل1(مثلثیکهبرای

واداشتنهرصاحباندیشهبهتاملوتعمقکافیست.درواقعپیامیعمیقدرمعنا،صعبدرمیدانعملوموثقبهواسطهغایتهدف

درقالبوکالبدخطیزیباریختهشدهاست.واینهاهمانمولفههایهنرشرقیاستکهدراوجایجازوزیباییبهبینندهتذکرمیدهد.اما

تذکربهچه؟





شکل1-قطعهنستعلیقبهخطمیرزاکاظمتهرانی

خالصهطورینگاشتهشدهکهبینندهبهصدقپیاموراستیخطمعترفخواهدشد.گوییخوشنویسواقعاًازهرآنچهمحسوساسترها

گردیده!البتهدورازذهننیستکهاینچنینقضاوتیدرموردیکاثرممکناستمحکومبهتعصبوهیجانشودولیازآنجاکهدریافتها

وتحلیلهاازیکاثربامعرفتوشناختنسبتبهاصولوظرایفآنارتباطیمستقیمدارد،بدیهیاستکهدرتحلیلیکاثرهنرینظرات

متفاوتیشکلگیردکههمهقابلاعتناوتوجههستند.درمرحلهایاثرهنریممکناستآنقدربهکمالنزدیکشودکهدیگررازازپرده

برونافتدوکلفتکشفازمیانبرخیزدوعاموخاصازآنیکمفهومرابرداشتکنند.صورتزیبایاثرآنچنانمسیرورودبهباطنکالم

راروشنکردهکهچشمآشنابرایدریافتپیامکافیمینماید.

اماپیامسطررسیدنبهکمالتجردوقطعتعلقاتودلبستگیهادرایندنیابرایتقرببهحضرتدوستاستکهدرواقعحداعالیعمل

بهآموزههاودستوراتدینیواخالقیاست،چنانکهامیرالمومنینعلیعلیهالسالمدرمناجاتشعبانیهمیفرمایند:الهیهبلیکمال

االنقطاعالیک)9(.ایندنیا،دنیایمحسوساتاستونفسناطقهدرزندانتنوچهارحدطبایعاسیرگشتهوزمانیبهموطناصلیخود

بازمیگرددکهازبنداینزندانخالصییابد.درواقعپیامسطرتالشبرایرسیدنبهاینرهاییوآزادیاستکهدردنیایمحسوساتجز

بامرگمیسرنیست.حالاینعزیمتبهموطناصلییابیاختیاراستکههمانمرگظاهرآنرارقممیزندویامرگاختیاریاستکه
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درمورداندکسالکانیرخمیدهدکهدراینزندگیدنیویقبلازمرگظاهر،روحراازبندجسمانیاتومحسوساترهاییدادهباشندو

بهمقامموتواقبلانتموتوا)10(رسند.

بمیرایحکیمازچنینزندگانیکزاینزندگانیچومردیبمانی)11(

مرگیکهدرپسآن،روحفرمانروایقلعهتنشودوبرلشکرخوارجهواهاینفسانیوشورشیانشهوتوغضبچیرهگشتهوسلطاناز

زندانسلطانیرهاشود.ادبیاتغنیمامشحونازتمثیالتواشاراتیقائلبراینموضوعاستکهیکیازبیبدیلترینآنهارادرقصیدهای

ازجنابسناییچنینمیخوانیم.

شگفتآیدمرابردلازاینزندانسلطانیکهدرزندانسلطانیمنمسلطـــــانزندانی

غریبازجاهتورانیزنافرمانیلشـــــــکربهدستدشمنـاندرمــاندهاندرچاهظلمانی

سپاهبیکرانداریولیکنبیــــــوفاجملههمهدرعشوهمغرورنددرغمریونادانی)12(

 

آریبهعلتچیرگیمحسوساتکهزایندههواهاوخواهشهاینفسانیاست،روحاسیرگشتهوفرمانرواییلشکرتورانتنازدسترفته.

دردناکاستکهسلطانیبهعلتخیانتوکارشکنیسپاهیانخوددرزندانقلعهخویشدربندوشکنجهشود.سپاهیانیکهدرصورت

دوستوموافقاندودرباطندشمنانکینهتوزیهستندکهجزبهنابودیسلطانوویرانیقلعهراضینمیشوند.آریاینسپاهیانهمان

هواهاوآرزوهاوخواهشهاینفسانیستکهمدامبرقلعهتنمیتازندوآنسلطاندربند،نفسناطقهانسانیستکهازمقامخوددورافتاده.

الزماستطرحینودرانداختهشودوبااستمدادازحضرتدوستورجوعبهخود،اینزندانشکستهوپادشاهبدرآیدتاپسازتسلطبر

تورانتنبهایرانجانرسد.

ازآنجاکهدرپسهرعلموآگاهیعملیالزماست،بایدگامدرمیدانعملنهادوتنهابهحظتماشاولذترویتسطربسندهنکرد.

امااینراهیاستبسیاردرازوپرفرازونشیبباگردنههایخطرناکودرههایعمیقودریاهایژرفکهشیرانوپلنگاندربیشههایآرام

وزیبایآندرکمینندونهنگانبحرمواجآنذوالنونانغروروادعارابهلمحهایاسیرمیکنند.اینهاهمهتمثیالتیازخطراتدودشمن

استکهبههیچوجهسرصلحوآشتیندارندودراینراههمراهسالکند.یکیآنکههرچهباوینرمشواحسانرواداریبرسبعیتوقوت

اوافزونمیگرددواوهماننفساستکهقوتاوهمینمحسوساتاستودیگریرقیبیسرسختکهقسمبرراهزنیانسانخوردهوقلب

رانشانهتیرخودساخته.طیاینراهخطیرقلندریمیخواهدتادلازهرآنچهزینللناس)13(استبشویدومنیوقشحنفسه)14(را

شعارخویشسازدوباتوکلبرحضرتدوستقدمدرراهنهد.

بررسی ریشه و ماخذ متن
پسازشرحیهرچنداندکازپیامعمیقیکهدردلسطرنهفتهاست،شایدبهجاباشدکهدربارهماخذوریشهسطرنیزقدریتوضیح

دادهشود.همانطورکهپیشترنیزاشارهشدخوشنویسانبامطالعهدرآثارعلماواندیشمنداننکاتنغزومعانینابراانتخابکردهوازهنر

خودبرایآشناییوتذکرمردمبدانمعانیبهرهمیبرند.بدیهیاستهرچهپیامیکاثربهلحاظصحتواعتبارمنبعآنمعتبرترباشدو

خوشنویسخودپیشتردرراهعملبدانچهقصدتذکرشراداردتالشکردهباشد،تاثیرکالمبردلوجانبینندهنیزعمیقترخواهدبود.

دردفترچهارممثنوی،موالناداستانبازپادشاهرانقلمیکندکهازشاهجداشدهوناخواستهبهدستپیرزنیگرفتارمیشود.پیرزنبدون

آنکهازارزشبازوموهبتبهدستآمدهآگاهباشد،کارهاییمیکندکهازظنخودبرایبازمفیداستحالآنکهموجبحرمانوعذابباز

میگردد.رنجوتعبیکهدرایناثنابهبازمیرسد،موجبمیشودتااوبهیادروزگارراحتونعمتگذشتهخویشنزدشاهافتد:

اشکازآنچشمشفروریزدزسوزیـــــادآردلطـــفشـــاهدلفـــروز
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زاندوچشمنازنیـــــــــنباداللکهزچهرهشاهداردصـــدکمـــــال

چشممازاغششدهپرزخــــمزاغچشـــمنیکازچشمبدبادردوداغ

چشمدریابسطتیکزبســــــطاوهردوعالـــــممینمــــــایدتارمو

چشمبگذشتهازاینمحسوسهـــایــــــافتهازغیببینیبوسهــــــا

 خودنمییابمیکیچشمــیکهمننکتهایگویمازآنگوشحسن)15(

اینداستانتمثیلیازهبوطروحدرکالبدتنومحسوساتاستوبازبسانانسانیاستکهپسازتحملمراراتومشقاتبسیارکهدر

دنیامتحملمیشودناگهانبهیادموطناصلیخودمیافتدوچشمحقیقتبینشروبهآنچهپیشترازآنمحظوظبودهواکنوندرفراقش

استگشودهمیشود.حالاینسوالبهوجودمیآیدکهچراخوشنویسدرنوشتناینسطرکلمهچشمرابهجسمتغییردادهاست.آیااین

تغییرسهویواتفاقیصورتگرفتهویاقصدومنظوریدرنظربودهاست؟

ازنظرنگارندهسهاحتمالبرایتبییناختالفسطرنوشتهشدهتوسطمیرزاکاظموسخنموالنادرکلماتجسموچشموجوددارد.اولین

احتمالمیتواندبهدلیلتفاوتدرضبطنسخههاباشدکهباتوجهبهابیاتقبلیکهتاکیدبرچشمداردواشارهبهغیببینیدرمصرع

دومبیتاحتمالضعیفیاست.دومیناحتمالآناستکهخوشنویساینسطررابدونتوجهوآگاهیازبیتموالنانوشتهباشدکهبعید

استخوشنویسیچونمیرزاکاظمازوجودچنینحکایتیدرمثنویبیخبربودهباشد.احتمالسومکهازنظرنگارندهموجبایناختالف

گردیده،تصرفآگاهانهخوشنویسدرقولشاعراست.درواقعخوشنویسقصدداشتهباتغییرکوچکیدرصورتکالمتغییربزرگتریرا

درمعنایکالمایجادکند.

آنچهازبیتموالنابرمیآیدگذشتنچشمازمحسوساتورسیدنبهمرحلهبصیرتورویتچیزهاییغیرقابلدیدنبادیدهسراستکه

هنوزبامقامگذشتنازهرآنچهمحسوساستفاصلهدارد.حالخوشنویسباظرافتیاستادانهوتغییرچشمبهجسم،اینمقامراارتقاداده

وقائلبهضرورتگذشتنکلقوایمدرکهوچهارحدطبایعازقیدحواسخامسهوجسمانیاتاست.مقامیکهدرآنلهمقلوبالیفقهون

بهاولهماعینالیبصرونبهاولهماذانالیسمعونبها)16(کهتاقبلازاینکانلمیکنبودندهمهبهکارمیافتندواینرازیستسربه

مهرومقامیاستمکنونکهتنهابامحرمانگویند.

درواقعبااینتغییرخوشنویسبارمعناییسطررابهکمالرساندهودراوجایجازواختصار،شارحومتذکریکیازبنیادیترینمعانیاخالقی

میشودوآنلطیفهلطیفکهدرقالبسطریهنرواخالقرادرخودجمعکردههماناخطاست.باتوجهبهنقشتعیینکنندهنقطهدر

مضمونومعنایاینسطر،میتوانگفتاینسطربهترینمصداقبرایاینسخننغزصایباستکه:

خردهبینینیستصایبورنهچونخالبتانیکجهانمعنیاستدرهرنقطهایمضمرمرا)17(

 

نتیجه گیری
دراینتحقیقبرایبررسیوتبیینتاثیرخطدرانتقالوتذکرمعانی،سطریازخوشنویسدورانقاجارمیرزاکاظمتهرانیموردنقدو

تحلیلقرارگرفت.بابررسیسطرکهبهلحاظزیباییظاهری،درباالترینمرتبهخوشنویسینوشتهشده،وبهلحاظمعنامتذکربهیکیاز

عمیقترینمضامیناخالقیاست،میتوانبهنتایجزیربهاختصاراشارهنمود:

1(گاهاشرافوتسلطخوشنویسبرمضمونیکهقصدانتقالآنراداردبهحدیمیرسدکهخودآگاهانهبرایارتقابارمعناییکالمدرآن

تصرفکردهوتغییرایجادمیکندکهدراعلیمرتبهآنخوشنویسخودخالقکالمگشتهوکالمشبهمثابهتجربهعملیازرویاروییبا

مفاهیمیاستکهدراثنایخودسازیدرونداشتهوچونبدانچهقصدتذکرشراداردخودعملکردهتاثیرشدربینندهبیشترمیگردد.

درسطریکهموردتحلیلقرارگرفت،توضیحدادهشدکهچگونهخوشنویسباتغییریظریفواستادانهبرایارتقابارمعناییدرقولشاعری

چونمولویتصرفکردهکهنشانازآگاهیشخصیخوشنویسودرگیربودنویبامضموندارد.
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2(اثرخوشنویسیدارایدوبعدظاهریوباطنیاستکهبعدظاهریمحملیبرایانتقالپیامنهفتهدرباطنمتناست.خوشنویسآگاه

بامطالعهوتحقیقدرکالموحیوآثاراندیشمندانمیکوشدمفاهیمومضامینعقلیواخالقیتاثیرگذاربرزندگیانسانراکهدرجامعه

رنگفراموشیبهخودگرفتهوموردغفلتمردمواقعشدهاستراشناساییکردهوبااستفادهازمهارتخوددررسمالخط،زیبانویسیرا

وسیلهایبرایانتقالوتذکرآنمعانیقراردهد.

3(همانطورکهخوشنویسبایددرخلقاثرمعناوتفکرراجوهراصلیکارخودبداند،بینندهاثرنیزبایدتالشکندتاباژرفاندیشیو

تاملدرخط،پردهازمضامینپوشیدهمتنبرداردوتنهابهزیباییظاهریخطبسندهنکند.

پی نوشت ها
1.بنابررسالهآدابالمشقحضرتاستادمیرعمادالحسنیعلیهالرحمهاجزایخطبردوقسماست:تحصیلیوغیرتحصیلی.جزءتحصیلی

آنستکهکاتبباممارستومداومتآنراحاصلمیکندوجزءغیرتحصیلیخودشاملدوازدهجزءاستکهدراثنایفراگیریجزء

تحصیلیحاصلمیگردد.امااجزایدوازدهگانهعبارتنداز:ترکیب،کرسی،نسبت،ضعف،قوت،سطح،دور،صعودمجازی،نزولحقیقی،

اصول،صفاوشان.بهنهمورداولازاجزایدوازدهگانهاجزایتسعهخطگفتهمیشودوجزءدهم،اصول،کیفیتیاستکهازاعتدالترکیب

اجزایتسعهحاصلمیگردد.بهفرمودهمیرعماداجزایتسعهدرخطبهمنزلهجسماستواصولبهمنزلهجانوهرخطیکهدرآناندک

صفتیازایندودیدهشود،آنخطنفیساستواگرازجواهرعزیزترشدارندسزاست.

2.دواصطالححسنوضعوحسنتشکیلکهدرتشریحمفاهیمزیباییخطآمدهاستبهمهندسیوشاکلهحروفوکلماتبراساس

اصولدوازدهگانهومراعاتتناسباندازههادرشکلگیرینهاییونظمواعتدالواستقرارشاناشارهدارد.آدابالخطامیرخانی،غالمحسین

امیرخانی،ص41.

3.گلشنراز،تصحیحپرویزعباسیداکانی،ص69و75.

4.دیوانغزلیاتصایبتبریزی،محمدقهرمان،جلد3،غزل2498،ص1226.

5.سورهروم،آیه7،آنانبهظاهرزندگیدنیاآگاهندوازآخرتبیخبرند.

6.صفاحالتیاستکهطبعرامسرورومروحمیسازدوچشمرانورانیمیکندوبیتصفیهقلبتحصیلآننتوانکرد.اماشانوآنحالتی

استکهچوندرخطموجودشودکاتبازتماشایآنمجذوبگرددوازخودیفارغشود.بهنقلازجنابمیرعماددررسالهآدابالمشق،

ص10و11.

7.دیوانغزلیاتصایبتبریزی،محمدقهرمان،جلد2،غزل1002،ص508.

8.دیوانغزلیاتصایبتبریزی،محمدقهرمان،جلد5،غزل4623،ص2230.

9.مفاتیحالجنان،شیخعباسقمی،مناجاتشعبانیه:معبودابهمنکمالرهاییبهسویخودتراببخش.

10.بمیریدپیشازآنکهبمیرید.اشارهبهحدیثیازپیامبراکرم)ص(کهمولویدردفترششممثنویبهتفسیرآنمیپردازد.مثنویمعنوی،

بهاهتمامتوفیقهسبحانی،ص838.

11.تازیانههایسلوک،نقدوتحلیلچندقصیدهازحکیمسنایی،محمدرضاشفیعیکدکنی،ص210.

12.همان،ص215.

13.سورهآلعمران،آیه14،درچشممردمآرایشیافتهاست.

14.سورهحشر،آیه9،وآنانکهازبخلخویشدرامانماندهباشندرستگارنند.

15.مثنویمعنوی،بهاهتمامتوفیقهسبحانی،ص587.

بدان وگوشهاییاستکه نمیبینند بدان نمیفهمندوچشمهاییاستکه بدان دلهاییاستکه را ایشان آیه179، اعراف، 16.سوره

نمیشنوند.

17.دیوانغزلیاتصایبتبریزی،محمدقهرمان،جلد1،غزل149،ص78.
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سياست زدایی ... نقطه سر خط!*
متن کامل سخنرانی دکتر یوسف علی اباذری در نشست »پدیدارشناسی فرهنگی یک مرگ«

بهنامخدا

منباکمالمیلوعالقهبهاینصحبتهاگوشدادم،خیلیهملذتبردمو...البتهدوستانهمباهمدیگرموافقومخالفهستیم.

منحرفهایمراخیلیخالصهوتیتروارمیگویمواگربخواهماینمواردراتحلیلکنمکاربهدرازامیکشد.چراکهسرکالسهمیکیدو

باردربارهاینقضیهصحبتکردم.

اولبایکتذکرشروعمیکنم.حدودیکماهپیشفیلمیازتلویزیوننشاندادهشدبهعنوان"ماهیهادرسکوتمیمیرند" راجعبهسیستان

وبلوچستانکهآقایناصرعربساختهبود.درآنجانشانمیدادکهمردمسیستانوبلوچستاندرحالمرگهستند.یعنیبچههایشان

رابغلمیکنندچونجاییندارندکهبروندوتویراههادارندمیمیرند.دیوانگانومجانینیکهزیرفشارزندگیدیوانهشدهانددرسطحشهر

پراکندهاند،بابعضیشانصحبتمیکرد.مردمغذاندارندکهبخورند.تماممسووالناستانیکهصحبتمیکردندمیگفتنداگردولتتایک

یادوماهدیگربهاینجانرسدایناستانخواهدمرد.اینفیلمهست.اسماشهست:"ماهیهادرسکوتمیمیرند"

اینفیلمراتلویزیوننشاندادونکتهجالببرایمناینبودکههیچکس،هیچکسبهاینفیلمکوچکترینتوجهینکرد.حتیشماهم

کهاینجانشستهایدنمیدانیدچنینفیلمیساختهشدهاستوچنینفیلمینمایشدادهشدهاست.واینفیلمدربارهزندگیومرگیک

استاناینمملکتاستکهزمانیتأمینکنندهگندماینمملکتبود.

بنابراینمیخواهمبگویمکهنمودهایاجتماعیکههایدگرمیگویدکهچهشکلیمیآیندومسایلواقعیراکهماباآنهاروبهروهستیمرا

ازذهنمامیبرند.اماایننمودهاحقیقیاند.واقعیاند.

اینآقاییکهاینجاعکساشرازدهاندواینهمهباسوگو...چراغهاراتاریککردهاندیکخوانندهپاپبود.پاپدرسیرموسیقی،

علیــــــــــه وضـــــع موجـــود
زنـــــــده بــــــاد اقـــــــلـیت!
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مبتذلتریننوعموسیقیدرجهاناستواینآقایکازمبتذلترینافرادیبودکهاینموسیقیرامیخواند.کسانیمیگویندموسیقیاو

راتحلیلنکن،چطورمنمیتوانمموسیقیکسیراکهمردهاستتحلیلنکنم؟مندادهامیکموسیقیدان،فرمتموسیقیاوراتحلیل

کرده… مبتذلمحضاست!ما]موسیقی[پاپیداریمکهپیچیدهاست.اینسادهترین،مسخرهترینواحمقانهتریننوعموسیقیاست.صدای

فالش،موسیقیمسخره،شعرمسخرهتر.بنابراینمنچطورمیتوانمچنینچیزیراتحلیلنکنم؟برایمنخیلیجالباستکهیکملتی

200-300هزار،یکمیلیوننفرمیافتندبهاینابتذالودرمجلسترحیمچنینخوانندهمسخرهایشرکتمیکنند،گریهمیکنندوتوی

سرشانمیزنندویکنفردرفیسبوکمینویسدکه"منتاابدمیسوزم".بدونتحلیلفرمومحتواوشعروریتماینخوانندهوتمام

حرفهاییکهزدهاست،مننمیتوانستمعملکنم.

بنابراینصحبتمنایناستکهچرامردمایرانبهاینافالسافتادهاند؟چطورمردمایرانبهاینفالکتافتادهاند؟اینجاستکهتحلیل

خیلیمهماست.برایاینکاراتفاقاتیرخداد؛ابتدادولتیاحکومتبرمبناییکسریفعلوانفعاالتسیاسیترجیحدادتایکسری

ورزشکاررابیاوردچونفکرمیکردکهاینهامحبوبیتمردمیدارند،محبوبیتاینهابرمبنایهمینمحبوبیتمبتذلیاستکهوجوددارد.

یکعدهفوتبالیستوکشتیگیروکاراتهکارراچپاندنددرمجلسوشورایشهرتایکعدهسیاستمداررابیرونبکنند.مرحلهدومکه

شروعشدبازیگرانونوازندگانوخوانندگانپاپبودند،خانمهدیهتهرانیدرمراسمآنیکیشرکتکرد،خانممهتابکرامتیدرمراسم

آقایروحانیشرکتکرد.متوسلشدندبهخوانندگانپاپبرایاینکهسیاستواقعیرادراینمملکتراهنیندازند.وقتیمیگویماینکار

رامیکنند،منظورمایننیستکهکسیاینکاررامیکند،اینساختاراست،یعنیوقتیقراراستسیاستزداییشودالجرمچنینوقایعی

پیشمیآید.متوسلمیشوندبهخوانندگانپاپتاجایسیاستواقعیرابگیرند.متوسلمیشوندیهیکعدهکاراتهبازوکشتیگیرکه

مقامشاندرجایدیگرمحترم،تابروندبهصندلیفالنجاتکیهبدهندوبرایمردمتهرانتصمیمبگیرند.کسیکهمطلعاست؛آقایدکتر

رادفربهمنگفت:"ببینیعضیازاینهابهنانشبشانمحتاجبودند." آقایدکتررادفرراکهمیشناسید؟دروازهبانتیمملیبود.بعضیاز

اینهابهنانشبشانمحتاجبودندواالنصاحبپاساژعظیمو...هستندواینهمبرایایناستکهبفهمیدکهچهاتفاقیداردمیافتد.

وامادرمورداینماجرا؛

آقایدکترقانعیرادبهنکتهخوبیاشارهکردند.کسیکهاولینتشییعجنازهبزرگبرایاشانجامگرفتزنیبودبهناممهوش.مهوشبه

شیوهدوستانیکهمیگویند:باختین...باختینمیآمدماتحتاشرابهطرفمردممیکردومیگفت:"اینماتحتکجه؟"،مردمدریک

و...)این ومردمهممیگفتند:"باتولجه"  دیالوگخیلی"باختین"یبهاشمیگفتند:"کیمیگهکجه؟"،اوهممیگفت:"مادرشوهر" 

قسمتقابلشنیدننیست.(

کسانیکهبعدازاینکهمهوشمرد-آنهمبعدازوقایعسال32-التهابودندکهتشییعجنازهمفصلیازاوکردند.بعدهاکسانیکهدر

آنفرهنگمورداتهامقرارگرفتندسوسولهابودند.یعنیفرهنگسوسولی.چهکسانی؟پاپخوانها.کهاولانقالبهمینپاپخوانهامورد

اتهامقرارگرفتندوگفتندکهاینهاسوسولاند.چهاتفاقیافتاد؟التوسوسولباهمدستبهدستهمدادندیعنیپاپخوانوورزشکار

و...کهچهبکنند؟کهسیاستواقعیدراینمملکتراداغانکنندوازبینببرندودولتیاحاکمیتنهتنهابااینمسالهمشکلیندارد،

تشویقهممیکند،استفادهمیکند،درستادهایتبلیغاتیشانمیآورد،سخنگویشانمیکند،مقامبهآنهامیدهد،کاربهآنهامیدهد،در

تلویزیونبرایآنهاتبلیغمیکندوحاصلهمینمیشودکهدرمرگیکخوانندهایکهفالشمیخواند،درپایینترینسطحموسیقیجهان

قراردارد-پاپهمدرجاتدارد-وقتیمیمیردازاوبهعنوانیکقهرماناستقبالمیکنندوتلویزیونپایاینماجرامیرودوتبلیغمیکند.

میترسیدند. دولت از هم مردم میترسید، مردم از حاکمیت یا دولت ،88 وقایع از بعد ببینید است. ملتی و دولتی کاماًل ماجرا این

که است این افتاده که اتفاقی متجاوز. با شدن اینهمانی یعنی، Identification with aggressor نام به دارد وجود مکانیزمی

با ومیخواهند دارند را مردمهمهمینحالت و یکیشود کهسیاستزدودههستند، مردمی با مکانیزممیخواهد این ازطریق دولت

ایشانمیپرسند، از است نظرشانسیاسی به روحانی،یکسوالیکه آقای یکیشوند.مردممیآینددرجلسه است متجاوز دولتیکه

افراد و است( فاشیست ایشان که نمیگویم )من است فاشیزم شگردهای از یکی تکرار، میدهد... تکراری بسیار جواب یک ایشان

کامپالسیو آدم بدهند،مثلهر انجام ومحکومند استکهمجبورند آیینی( )مراسم  – Ritual ریچوال انگاریک برایشدستمیزنند.
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)Compulsive(کهیکسوالرابپرسندواوهمجواببدهدودستبزنند.هیچکانتکتیندارد.هیچمحتواییندارد.هیچتقاضاییندارد.اینماجراهمهمین

است.

مردمآنقدربهفالکتافتادهاند.زمانیکهمیگویندموسیقیراتدریسنکنیدشناختوسلیقهموسیقیمردممیشوداین...برمبنایهمینمکانیزمدولتو

ملتیکیشدهاندوبرایاینآقااینکارراکردندومردمدارندمیسوزند!نهمقاومتیدربرابردولتانجامگرفته،نهدولتدربرابرمردمکاریکرده،دوتاآدمی

کهازهممیترسند،دستبهدستهمدادهاندواینمضحکهرابارآوردهاندواینافتضاحرابارآوردهاند.مناینجانشستموسکوتکردموچیزینگفتمو

نمیخواستمحرفهمبزنممنتهادیدمکارداردبهجاهایباریککشیدهمیشود.پایمیلیونهافیلسوفو...بهمیانکشیدهمیشودبدوناینکهدرمورداین

واقعهصحبتشود.ازنظرمنهنریاحقیقترامیگویدیادروغمیگوید.کسیکههنرمندراتحلیلمیکندبایدبگویدکهیاحقیقتمیگویدیادروغمیگوید.

اینآقاباشعرمبتذلشدارددروغمیگوید.دولتاعتدالتمامقصدشایناستکهمسائلسیاسیراکناربزند،مسائلحقیقیسیاسیمطرحنشود،باتوسلبه

مسائلشبهسیاسی.ازاقتصاداستفادهکندکهمسالهایاستبهشدتسیاسیتاسیاستراکناربزند.ازخوانندهپاپوراکاستفادهمیکندتاسیاستراکنار

بزند.ماجرایکنفرانسوبرنامهاتمیراکارمیکندکهمردمکاریبهکارشنداشتهباشندوسیاستزداییبشود.

ماجراسادهاست.هممردموهمدولتدریکاتحاد،شمااسمشرابگذاریدمقدسیانامقدس،خودشانرادارندبایکدیگرهمهویتمیکنند.منتهیکجا؟در

اینجا.موسیقیاینآقادربرابرآرمانهایاولیهانقالبچهجاییدارد؟هیچ.ابتذالوسقوط.مردمودولتباهماینسقوطراانجاممیدهند.اینمساله،یک

نکتهشبهفاشیستیداردکهمنازآنوحشتدارم.یکترسمتقابلیاستکهمثاًلافرادیراکهازهمدیگرمیترسندمیپرنددربغلیکدیکرکهنترسندواین

یعنیسیاستزدایی.سیاستزدایی،انهدامهرآنچیزیاستکهبرایشانقالبشدوعدهزیادیبرایشایستادهاند.

عدهایمیگویندکهچرافالنیمیمیردمردمنمیروند.خوبمعلوماستکهنبایدبروند.چرابایدبروند؟مثاًلوقتییکروشنفکرمیمیردکسیبرایتشییع

جنازهاشنمیرود؟مگروقتی]ساموئل[بکتمرد،چندنفررفتند؟سهنفر.بیشترنرفتند.چهانتظاریاست؟ایندرستانتظارافرادیاستکهاینجاهستندوفکر

میکنندچونروشنفکرندمثاًلیکعدهبایدبریزنددرقبرآنها.چرابایدبروند؟هیچجایدنیانمیروند.اینچهقیاسمسخرهایاستکهدراینجاراهافتاده؟

داستانازنظرمنسادهاست.اینماجرانشانهبدیاست.نشانهاینکهسیاستزداییداردبهجاهایباریککشیدهمیشودوخودمردمطالباینهستند.

منبهمفاهیماشارهکردم.بیشترازاینهمشماخستهاید...چوناینماجرا،تحلیلاینماجرا،تحلیلفنیموسیقیبسیاراهمیتدارد.چطورمیشودموسیقی

ایشانراتحلیلنکرد؟وبعدراجعبهایشانحکمصادرکرد،راجعبهمرگایشان...مردمبابتعمهایشانجمعشدند؟ُخبمعلوماستکهراجعبهموسیقیاش

جمعشدند.چطورممکناستاینابتذالراشماتحلیلنکنید؟وبگویدمنفقطمرگایشانراتحلیلمیکنم.اینماجرابویبدمیدهدوآنهماینکهاتفاقاً

دولتوملتدریکاتحادنامقدسمیخواهندسیاستزداییکنند.

خیلیممنون.متشکرم.



*انتخابعنوانسخنرانیاز"کالغ" است.
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داد دل مردم خردمند
       امید شمس 

پنهانمکنآتشدرونرا

زینسوختهجانشنویکیپند

گرآتشدلنهفتهداری

سوزدجانتبهجانتسوگند

بگومگویمیاناستاددانشگاهبهستوهآمدهوشاگردانجریحهدارشدهبرسرغوغایپسازفوتخوانندهجواناینروزهانقلداغمحافل

استوزبانزدسایهنشینان.

همخردهگرفتهاندکهاخالقگفتوگودرتندیکالماستادگمشدهاستوایننقدنیستوناسزاست؛همشکوهکردهاندکهاینسلیقهنازل

جایمماشاتباقینگذاشتهاستبایدکهازبنویرانگردد!ایننوشته،بیشازآنکهمعطوفبهاینماجرایاخیرباشد،مصروفپیگیری

سنتیاستکهاینماجراتنهایکیازمثالهایبیشمارشمیتواندبود:سنتخطابپرعتاببهمردموپیشازهرچیز،بایدنخستپرداخت

بههمینلفظمردم.پرسیدکهکداممردم؟مردمرایکتودهگوشتیعظیمومتحرکتصورکردنخطاستکهمایکمردمنداریمومردمان

داریم.هرجاکهمیگوییممردم،بهیکصفتبعدازآننیازاست.کهوقتیمیگوییممردمیعنیمیگوییم»آنمردمیازمیانمردمان

که…«.چنانکهمیگوییممردمخشمگین،مردمخسته،مردمامیدوار،مردمخردمند،مردمسفله.مردممظلومومردمظالم،جمعاینها

استکهمیشودمردمان.

خطابپرعتاببهمردم،همسالتاریخفرهنگاست؛نهدراینسرزمینکهدرهرجا.فرهنگ،فرزندپرسشاستوپرسِشسخت.وازکه

میتوانپرسیدجزازمردم؟بنیادشاهنامهفردوسیبرپرسشیاستواراستکهآن»پهلواندهقاننژاد«درآغازشاهنامهمیپرسد:

کهگیتیازآغازچونداشتند

کهایدونبهمازاربگذاشتند

دراینپرسشاستکهاوسیرویرانیرامیجوید،وآنجاکهمیبیند،بهسختترینشیوهسخنبهعتابمیگشاید:

دلشکورباشدسرشبیخرد

خردمندشازمردماننشمرد

فرهنگ،دستپروردنخبگاننیست.فرهنگ،محصولنزاعمیاننخبگانومردموارزشهایمسلطاست.میگوییمنزاعچراکهبهراستی

نزاعبودهاستوگاهخونینبودهاستوهنوزهستوچرانزاع؟چونآیینهداریوعادتزداییکارپردردسریاست.چرانزاعبامردم؟چون

سنتهمیشهخانهدرمیانجمعدارد.اگرتندگویانبامردمرابخواهیماززمرهاهلفرهنگکناربگذاریم،چندانکسیباقینمیماند.

شمستبریزیدرمقاالتمیگوید:»اینمردمانبهنفاقخوشدلمیشوندوبهراستیغمگینمیشوند… همینکهراستیآغازکردیبه

کوهوبیابانمیبایدرفتکهمیانخلقراهنیست.«

دروناینتودهپرآشوبمردمان،ناقدانبیشازآنکهآگاهانجامعهباشند،زمینهسازخودآگاهیاند.بهایندلیلسادهکهآگاهیجمعیرا

پیوستهموردخطابوپرسشقرارمیدهند.افزونبراین،آنچهناقداندرمییابندوگاهیبهعتاببهمردمگوشزدمیکنند،حاصلوحی

ومکاشفهنیست،محصولسادهمشاهدهاست.مردمهمدرمشاهدهناتواننیستند؛امامشاهدهنیازمندتوجهاست.بانگناقد،جلبتوجه
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ویژهبهموضوعمیکند.

نگاهکنیمبهتاریخفرهنگ،ببینیمکهفرهنگچگونهنومیشود؟سلیقهچگونهتغییرمیکند؟ببینیمکهسلیقهکهنههمیشهمقاوماستو

نسبتبهسلیقهنوترشرو،هراسانوپرخاشجو.همینطوراستسلیقهنوکههمیشهمهاجماستوصفشکن.چیزیجزنبرددائمیفرهنگ

رانساختهاستوبهپیشنبردهاست.سیلیبهصورتسلیقهعمومیونقدمردم،امریتازهنیستوخوشبختانهازآنپدیدههاییهمنیست

کهزودانگ»ماایرانیها«بتوانبرآنزد.بلکهسنتیاستقدیمیکهاگرنبود،فرهنگاصاًلتکاننمیخورد.ناسازگاریوعیبجوییو

تندزبانیخصیصهبانیانفرهنگتازهاست.تاازچیزیبهتنگنیامدهباشیکهدستبهعوضکردننمیبری.تاریخبانیانفرهنگ،تاریخ

صبرهایلبریزشدهوجانهایبهلبرسیدهوخلقهایتنگاست.بخوانیمکهنیمامینویسد:

»ملتمادیدخوبندارد.عادتملتمانیستکهبهخارجتوجهداشتهباشد،بلکهنظراوهمیشهبهحالتدرونیخودبودهاست.درادبیات

وهمپایآندرموسیقی،کهبیانمیکند،نهوصف.«

وببینیمدرموسیقیهمینخوانندهجوانمرگشده،مامدامباچیروبهروهستیم؟ببینیمکهبابیانسروکارداریمیاوصف؟وببینیمکه

بعدازیکقرنهمچناننظربهحالتدرونیاست.ووقتیکهاینرابگویی،مردممیگویندخبکهچی؟چهاهمیتیداردکهبیانباشد

یاوصف؟نظربهدرونباشدیابهخارج.ازدلمیگویدازدلما.وتوفرصتنداریکهتوضیحبدهیکهایرادهمیناستکهنشستهاید

تاحرفدلشمارایکیدوبارهبهخودشمابگوید.اینشکلبنیادیهستیسیاسیواجتماعیشماراساختهاست.نشستهایدکههرچه

میشنویدواگویهحرفهایخودشماباشد،نهاینکهحتیآیینهشماباشد،یاوصفحالشماباشد،بلکهمیخواهیدحرفخودتانراعیناًاز

زباندیگریبشنوید،چهرهمحبوبخودرادرهمهچیزوهمهجابههمانشکلمطلوبخودببینیدواینراهنربنامید.همیناستکه

نیماخستهونفسبریدهمینویسد:

»… میپرسیدمعاصرانماچطورشعرمیگویند؟… جوابمیدهم:مردهبرآمدهاست… دستمالهایمتعدددرجیببگذاریدراهبینیرا

باآنببندیدوازخیرشانبگذرید.«

درجایدیگرازمردممیگوید:»چراهمسایهشماجراتشکستنزنجیررانمیکند؟برایاینکههدفاودرایناست.اینزنجیررامردم

دوستدارند.«

دیگرانیپیشترازاوبهمراتبتندتربهمردمتاختهاند،نهبرایلذتتاختنکهبرایحرکتدادنبهالشهسنگینفرهنگمرده.ایرجمیرزا

کهازطنزروزگاراوراشاعرمردممیخوانند،درتندگوییتانهایتآنپیشرفتهاستوفاتحهراخواندهاست:

کهازفقروفناآوارگاناند

رعایاجملگیبیچارگاناند

نبایدکردعقلخویشراگم

برایهمچوملتهمچومردم

میرزادهعشقیکهبازاوراشهیدوطنمیدانندوازقضامراسمتشییعاوازحیثفوجفوجمردمعزادار،کمازاینمراسمپرماجرایاخیر

نداشت،ازمردمچنینگالیهمیکند:

یارباینمخلوقراازچوببتراشیدهاند؟

برسراینخلقخاکمردگانپاشیدهاند؟

ملکالشعرایبهار،مردمریراچنیننفرینمیکند:

تاوارهیازدمستوران

وینمردمنحسدیومانند

…

برکنزبناینبنا،کهباید

ازریشهبنایظلمبرکند
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زینبیخردانسفلهبستان

داددلمردمخردمند

طرفهاینجاستکهاینعتاباهلفرهنگبهمحضآنکهازمعاصریتساقطمیشود،ازسویمردمباآغوشبازپذیرفتهمیشودوبلکهگواهی

میشودبراینکه»ماآنمردمنیستیم«.بااینحال،ایننزاعبرسرفرهنگیکسویهپرتواندیگرداردوآنقدرتاست،خواهقدرتزورباشد

وخواهقدرتپول.اینبازیگرسومدرهردوجبههبازیمیکندودرهردوجبههیارمیگیرداگربتواند.قدرتمیتواندسدمیانگفتوگوی

مردمواهلفرهنگوناقدانباشد،میتوانداینصداهاراآنقدرضعیفکندیافضاراآنقدرازخردهاصواتپرکندکهصدابهصدانرسد،مگر

بافریادیجگرخراش.غریببهاتفاقمردمدرعرصهفرهنگبهآنچیزیرویمیآورندکهعرضهمیشودنهآنچیزیکههست.قدرت،

صاحباصلیمجاریعرضهفرهنگیاستوهرآنچهخارجازاینمجاریبهدستمردممیرسد،توانرقابتباآنسیالبپرفشارراندارد.

پسقدرتعمدهآنچهکهبرای»انتخاب«بهمردمعرضهمیشودراپیشازآنهاانتخابکردهاست.دراینمیان،هیچچیزشگفتانگیزتراز

فریادرساوپرغروردانشجویینیستکهدرمخالفتبااستادرجزمیخواندکه:»مناجازهدارمبههرچهبخواهمگوشکنموهرجورکه

بخواهمزندگیکنم«.بهراستیاو،یک»دختردانشجو«دراینسرزمین،ازچهحرفمیزند؟ازکدامین»اجازهانتخاب«میگوید؟حقیقت

ایناستکهدرصدهاموقعیتدیگراومیخواستهاینرافریادبزند.امانزده.پسحاالفریادمیزند،حتیاگرخودشهمبهآنباورنداشته

باشد.اوفریادمیزندبرایاینکهفریادیزدهباشد.فریادیکهاگربرسراستادنزندفقطبایدکهبرسرخودشبزند.

تقیرفعت96سالپیشمینویسد:»ادبیاتیکملت،آیینهمدنیتیکملتاست.ادبیاتامروزیایرانرا]توبخوانهنروفرهنگ[مانند

یکادبیاتیکهمتناسببامقتضایزمانباشدتلقیوقبولکردنبهمثابهقبولکردناوضاعواحوالاجتماعیوسیاسیاستکهدرمملکت

مخروبما،االنموجودوحکمرانمیباشد«.سلیقهعمومی،سرشتنمایمدنیتمردماناست.پسازقضا،میداناصلیمبارزه،همین

میدانسلیقهعمومیاستواینحکمکهسلیقهعمومیراهیخالفسلیقهبدعتگذارانمیرودهمحرفصحیحینیست.هرجاکهامر

نو،سلیقهنو،رویکردانتقادیتوانستهباشدمجالیبیابدکهسلیقهعمومیراخطابکنددرهمانابعادووسعتوباهمانصدایبلندیکه

قدرتوبازارآنراخطابمیکنند،سلیقهعمومیهمانیکهپیشازآنبودهباقینماندهاست.پساینربطیبهنخبهگراییندارد.ربطبه

اینداردکهصدایانتقادوبدعتبریدهبریدهوبالرزشوضعیفبهگوشعموموعاممیرسدوبههمیندلیلاستکهگاهیاینصدااز

فرطنفسبریدگیبدلبهفریاد،خشمونفرینمیشود.
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دشمِن مـــردم
      پرویز صداقت

سخنانیوسفاباذریدرموردسوگوارینامنتظرهایکهدرمرگمرتضیپاشاییرخداد،جذاباست؛حتیگاهیادآوربخشهاییاز»دشمن

اقتصادی مردم«،نمایشدرخشانایبسن.سخنانیتحریککننده،بااشاراتیصریحبهواقعیتهایسیاسیجاری،درسطوحمتعدداجتماعیـ

ـفرهنگی،امامتأسفانهبیاعتنابهسازوکارهایمقاومتیکهدردلجامعهیسهدههیگذشتههموارهجاریبودهاست.سخنرانبااشاراتی

درستبهنوعنازلموسیقیپاشاییبهدرستیمیگویداوحتیدرهمینژانرنازلنیزیکیازنازلترینهابود.ویبهدرستیگفتکهچهطور

درسالهایاخیربهاصطالحستارههایورزشیوهنریوشبهفرهنگیدرخدمتقدرتقرارگرفتندوچهطوراصحابقدرتازآنهابهرهها

بردند.ویکهدرابتدابهشکلیهشداردهندهبهوضعیتفاجعهبارامروزسیستانوبلوچستاناشارهکردکهدرآستانهیمرگقراردارد،

جامعهیسیاستزداییشدهراموردبازخواستقراردادکهدربرابرمرگپارهایازکشورشسکوتکردهامادربرابرمرگخوانندهاینازل

اینگونهواکنشنشانمیدهد.اباذریازچیزهاییگفتکهامروزدردلجامعهجریاندارد،ازکسیگفتکهزمانینهچنداندوربهنان

شبمحتاجبودوامروزصاحبپاساژتجاریاست؛ازبسیاریواقعیتهاینزدیکوملموسبرایهمهیما.

پدیدههایینظیرسوگواریبرایمرگمرتضیپاشاییرانمیتوانپدیدهایتازهمربوطبهچندسالاخیردانست.اینپدیدهحدودسهدهه

استکهدرزیرپوستشهرجریانداردوصرفاًمربوطبهبهزعماباذریشکستسالهایاخیرنمیشود.درحقیقت،پدیدهایاستکهدر

پیشکستیبسبزرگتربسیارپیشتراز88،ازهمانهنگامکهسیاستورزیدنهزینههایبسیارسنگینیداشتدردلاینجامعهجریانداشت.
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بااینهمه،سخنانشازیککاستیجدیآسیبمیبیند.ویبهروشنیوصراحتواقعیتهایامروزدرعمقجامعهیماراتشریحمیکند.

امادرآنسو،دردرکسازوکارهایمقاومتیموجوددردلهمینجامعهبهسطحورویهیظاهریاینحرکتهابسندهمیکند:مقاومت

خاموشدرشیوههاییباهزینهیکمتربرایجامعهایکهشایدهمینامروزدارددرابتذالدستوپامیزند.ایننوعمقاومتهاآیامیتواند

زمینهسازیکتغییرجدیتردرعرصهیاجتماعیباشد؟نمیتوانگفتقطعاًولیپتانسیلآنرادارد.سخنراندرنظرنداردکهآنچهدر

سخنرانیاشبارهاوبارهابانقدیتندموردحملهقراردادیعنیبهقولخودشدولت/حاکمیت،یکدولتمتعارفنیست.یکتوتالیتهودر

عینحالیکمعجونغریباست،بخشیازمقاومتدربرابراینتمامیت،مقاومتدرعرصهیسبکزندگیبودهاست.پدیدههاییمانند

سوگواریدرمرگفالنخوانندهیاهنرپیشهرادرجامعهیامروزما،بامختصاتسیاسیـفرهنگیـایدئولوژیکغریبیکهداردازیکسو

شایدبتوانبهدرستی»پیوندنامقدسدولتـملت«خوانداماازسویدیگرسویهایازمقاومتدرعرصهیسبکزندگیاست.البتهاین

مقاومتمیتواندبراییکروشنفکررادیکالمحلیازاعرابنداشتهباشدچراکهبدیلیپوشالی-آدمکتوخالیشادودرواقعالکیخوش-را

دربرابرتصویرعبوسایدئولوژیرسمیازآدمهاارائهمیکند،امادرایننوعمقاومتسویهایوجودداردکهسخنرانبهشکلغریبینادیده

میگیرد،اینمقاومت،بهظاهروحتیگاهحتیعمیقاًمبتذل،میتوانددرلحظهایشکلتسخیرفضایشهریرابهخودبگیرد.بهانههابرای

ایننوعغریبوخاصازکنشگریدرفضایشهریدربدوامرکاماًلمبتذلبهنظرمیرسد،پیروزیدرفوتبالیامرگیکخوانندهیپاپ،

یامثاًلچهارشنبهسوری.اماوقتیفضایشهریزیرضربآهنگاینتسخیرقرارگرفت،میتواندواجدسویهایازمقاومتهمبشود.وقتی

سخنران،ولواغراقآمیز،بهاتفاقات88وبههراسبعدیومتقابلحاکمانومحکومانازیکدیگراشارهمیکند،نادیدهمیگیردبخشمهمی

ازدالیلشکلگیریآناعتراضوخواستههایمعترضاندربسیاریازسطوحبهمطالباتیدرمقولهیسبکزندگیتعلقداشت،بااینحال،

توانستبهسرعتشکلیکجنبششهریوحتیگاهرادیکالرابهخودبگیرد.

آیاچهارشنبهسوریها،جشنهایفوتبالی،… صرفاًواجدسویههایمبتذلهستند؟آیاعنصریولوکمرنگازسیاستورزیمخالفدرهمین

حرکتهاوجودنداشتهاست؟آیاپیشازرخدادهای88سیاستورزیموردنظرسخنرانخیلیفراترازصندوقهایرأیبودکهقراربود

پرشودوحماسهبیافریند؟بهنظرم،سخنرانسطوحمختلفبحثرادرهمآمیختهواگربخواهیمباواژگانخودشصحبتکنیمبههمین

دلیلنتوانسته»مازاد«قابلاعتناییارائهکند.بخشیازایندرهمآمیزیایناستکهدرنقدصنعتفرهنگتوجهنکردهکهاینشبهفرهنگ

درجامعهایبامختصاتایدئولوژیکخاصخودشیعنیملغمهینولیبرالیسمسرمایهداریوریتوریکپیشاسرمایهداریدارایجنبههای

مقاومتآمیزنیزبودهاست.

بخشجالبیکهحقانیتسخنرانومعترضبهسخنرانهردورابهشکلتناقضآمیزیبهصورتتوأماننشانمیدادجاییبودکهسخنرانی

بهدرستیگفتکه»موسیقیمبتذلاینآقادربرابرآرمانهایاولیهیانقالبچهجایگاهیدارد؟هیچبهجزابتذالوسقوط«ودرجای

دیگریدخترجوانمعترضبهسخنرانبازهممحقانهفریادکشیدکه:»مناجازهدارمبههرموسیقیایکهدوستدارمگوشبدهم،هر

کسراکهدوستدارمانتخابکنموجوریزندگیکنمکهدلممیخواهد.«آنچهسخنراننادیدهگرفتهمقاومتیاستکهدردلاین

کالمبهظاهرسطحیجریاندارد.
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7 قطعه در باب یوسف اباذری و تحليل هایش بر ابتذال
      محمد آقازاده

قطعهاول:میگویندیوسفاباذریاستاددانشگاهدرموردتحلیلچراییسوگوارهییبرایپاشاییکهسرطاناورابردمرزهایادبرازیرپا

لهکردهاست،منامادرتمامکلمات،لحنواستداللشچیزیجزادبندیدم.اوبرعلیهادبریاکارانهکهخودرادرلفافهتعارفاتبازاری

ودروغزادهمیپیچد،میشوردوباصراحتآنچهراکهحسمیکندبرزبانمیآورد.اینادبیمدرناستوهمچنینیکپادرسنت

تاریخیمادارد.

تاقبلازانقالبمصلحانپرازسرزنشمردمبودندبهخاطربیتفاوتیدرقبالاخالقونیزبیتفاوتیمخاطباندربرابردردهاورنجهای

دیگران.مگرسعدیقرنهاقبلنسراییدهاستتوکزمحنتدیگرانبیغمی،نشایدکهنامتنهندآدمی؟اگردرادبفارسیوکتابهای

تاریخیغواصیکنیمازاینتشرهاکمنخواهیمیافتم.مامدتهاستزبانتندحذررافراموشکردهایم،ماییکهمتظاهرانهوگاهخندهآور

تصاویرسرستونهاوالماسوهایتختجمشیدراعکسپرفایلمانمیگذاریموحتیبههمانمنطقیپایبندنیستیمکهمیگویدبهاین

سرزمیننیایدنهخشکسالیونهدروغ.ومگرجزآناستکهاباذریازدروغبهتنگآمدهاست؟

اباذریدروغنمیگوید.دوستانطرفدارادبازگفتههایاودرموردگرسنگیمردمبلوچستانهیچنمیگویند،چهکهدراخالقباسمهییشان

در کهسیاستزدایی نیست،همانطور توهین نداری از مردم نیست،جنون توهین فقر در مردم نیست،مرگ توهین مردمان گرسنگی

جامعهایبستهتوهینبهآزادیآدمینیست.اباذریآنچنانمردمرادوستداردکهنمیخواهدونمیتواندبازبانادبریاکارانهبهآنهاباج

بدهد.اومیخواهدواقعیترابرهنهباآنهادرمیانبگذاردتاازبالهتبیتفاوتیرهاشوند.تشراوبسیارمهربانانهترازآنهاییاستکهبرای

مردمونیزازمردماسطورهسازیمیکنندولینسبتبهدردورنجهایشانبیتفاوتند.

مندربرابرادباباذریبهاحتراممیایستمواینهمهمهرشبهملتراستایشمیکنم.همانگونهکهپدرویامادردربرابرکژیفرزندش

جدیمیایستدوتشرمیزندتابهراهبیاید.مودبانریاکاردربرابرسرنوشتظلمانیمردمبیتفاوتاند،ولیازکلماتتندوتیزمیهراسند

چراکهدستشانرارومیکندوهرحقیقتیرسواگراست.منبهیادگفتهمعروفشریعتیافتادمکهگفتپدرومادرمنمتهممیکنمو

نسلماراانقالبیکردونیزمنمتهممیکنممعروفزوالکهروندروشنفکریرادرقرنبیستمجانوخونداد.اوسنتانقالبیهایبیپروا

رااحیاکردواین،لیبرالهایشیدایروابطقدرترامیهراساند.

قطعهدوم:جنگیدنباابتذالسختترازنبردباداعشاست،چراکهابتذالاستکهبهتوحشمیدانمیدهدوهمهجانهارابرابرهجوم

جنایت،خشونتوغارتبیدفاعمیکندوداعشهاوشکنجهگرانCIAازدرونآنبیرونمیجهندوجهانرالبریزازخونوجنایت

میکنند،اگرخواهانرهاییازمنجالبیکهگرفتارشماندهایمهستیمبایداینجنگنابرابرراباهمههزینهواقعیاشتاغایتمنطقیاش

ادامهدهیمومیانمایههاوفرومایههاراباچهرهواقعیشانروبهروکنیم،اینخشونتیشفابخشاستکهنبایدازجامعهدریغشود.

قطعهسوم:موسیقیوسیاستزداییچطوردرجامعهمااتفاقافتادهاست،همینپرسشرامیتواندرموردسینما،هنرهایتجسمی،تاتر

و...طرحکرد.

انقالبسال57 رادر نامها این ترانههای برانگیختگی ترانههایفرهاد،فروغی،داریوشسویرهاییبخشداشت،شما انقالب از *قبل

نمیتوانیدنادیدهبگیرید،بهگونهایکهیاردبستانیفروغیدرجنبشهایدانشجوییمدامتکرارمیشود.

*موسیقیپاپزیرزمینیمدتیسویرهاییبخشداشت.نامجو،نجفیو...ایننقشرابرعهدهداشتندکهبعدازمهاجرتآنراازدست

دادند.
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*موسیقیپاپیکهبهصورترسمیحمایتمیشوداینسویهراندارد،پاشاییدرکادرهمینفرایندسیاستزاییمیخواندوبهدلیل

مرگنابهنگامشدراوجتوجهقرارگرفت.

*شمافیلمهاییمثلتنگنا،گاو،قیصر،رضاموتور،گوزنها،طبیعتبیجانوحتیفیلمهایبعدازانقالبمثلباشوغریبهکوچک،خانه

دوستکجاست؟،مرگیزدگر،چریکهتارارامقایسهکنیدباجدایینادرازسیمینوفیلمهایدیگرتامتوجهشویدسینماسویرهاییبخش

خودراتاکجاازدستدادهاست.

*نقاشیمعترضدرروندتکاملیاشخودراتارادرحدحراجکریستینازلکردهاستوتاترکهازاساسمبدلبهامرخنثیشدهاست.

*البتهدیگرانمیتوانندتوقعوانتظاردیگریازهنروادبیاتداشتهباشند،ولیبحثاباذریاینسویهرانشانهمیرودودرهمینسمت

موردارزیابیقرارمیگیرد.

*کسانیکهابتذالواختگیهنررابیربطبهفرایندسیاستزداییمیدانند،تکلیفخودرابایدبااخراجیها،طبقهحساسو...روشنکنند.

کاناپه در لمیده را میرند"  می سکوت در ها "ماهی چهارم: قطعه

میافتد. رعشه به جانم تمام میایستم. میرود جلو که فیلم میبینم.

اگرنمیترسیدم،اگرمیتوانستمجلویآینهمیرفتموروبهخودفریاد

میزدم:ابله.تو،تویکثافتحقنداریخودراانسانبدانی.درزخمهای

در آنچه از بیخبریت همدستی، باخته امید دردهای در ملت، یک

سیستانمیگذاردوالبددرجاهایدیگرمیگذردازتویکجنایتکار

متنفر خودم از میشود. بد نوشتهام حاال تا هرچی از حالم میسازد.

میشوم.سیستانداردمیمیردومندرفیسبوک…

خشکسالیسیستانرانابودنکرد،بیتفاوتیمنوشما،بیتفاوتیمدیران،

غارتگران،آنهاکهدروغمیگویند،قاتالنامید،دزدانرویاهایانقالب

سال57.

فیلمراببینید.استفادهازکلماتخوشساخت،واقعگراو… یاوهبافی

است.اینمستندچرکیراجلویمامیگذاردکههرکسراکهوجدانی

داردآزارمیدهد.اینمستندروایتویرانی،بیماری،فقرومرگراجلوی

مامیگذارد.اگروجدانداریداینمستندراببینید.اگربهآدمیمتعهدید

یاری به کنیم وادار را دولتمردان بعد و ببینیند را همه بکنید. کاری

سیستانبشتابندوآنچهازتکتکمابرمیآیدانجامدهیم.

*اباذریباگفتنازاینمستندمارابهبیداریفرامیخواند،رودرروییبا

دوزخ،بهاحترامشبهپامیایستیموجلویآینهبهخودتوهینمیکنم

کهازسرنوشتمبیخبرم،هرمسئولیاینمستندراببینیدوازشرمدقنکندتمامیآدمیتدراومردهاست.

قطعهپنجم:اباذریبدونآنکهقصدکندمخالفانشراتسلیممنطقخودکردوآنهاراوادارساختمثلاوسخنبگویندواینپیروزیکمی

برایاونیست،چراازاینبهبعدشفافیتزبانکمکخواهدکردعملدرمسیردرستیبهحرکتدرآیدومرزبندیکاماًلشفافوروشنشود.

*معجزهاباذریدرحرفهایشنبودکهدرجایخودبسیارمهماند،بلکههنراودرآنبودکهدستطرفدارانادبراروکرد،اوباتیزی

کلماتاشسپاهمتحرکطرفدارانادبباسمهییرابههیجانآورد،آنهارابهصحنهکشاندووادارشانکردازکلماتخنجربسازند،دست

بهحملهبزنند،هتاکیکنندوباوقاحت،حتیاستادی،کسیرابهپرسشبکشندووقاحتشانراپشتسنگرادبپنهانکنند.

*درگفتوگوبینمخالفانوموافقاناباذرییکطرفباصراحتمسئولیتکلماتتندشرامیپذیردوطرفدیگرریاکارانهدرحالیکه

همهمرزهایادبرازیرپامیگذاردمجسمهادبرامیتراشدوچونبتدربرابرآنسجدهمیکند
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*نادرهفتورهچیچندیقبلجرقهاینمرزبندیرازدواباذریآنراکیلومترهاجلوبرد،دیگرکسینمیتواندخودراپشتنقابتعارفات

مرسومپنهانکند،اینشفافیتچراغآیندهراروشنترمیکند.

*ازنظرمنشفافوصریحسخنگفتنعینادباست.

بهخاطریکفحشدیگ و بیفتند مردم فکرحرمت به راستگراها تا داد رخ اباذری ماجرایسخنرانی است قطعهششم:خیلیخوب

غیرتشانبهجوشبیایدوفرصتبیابندبهجایغارتگرهابهچپهابدوبیراهبگویند،بدونآنکهبهیادبیاورندباهمدستیآنهانانگران

میشود،سطحدستمزدکارگروکارمندسقوطمیکندوشبیخونگرسنگیجانهمینمردمراتهدیدمیکند

*راستگراها،طرفداراندوآتشهنولیبرالها،امریکازدهها،کارگزارانویرانگری،اقتصادداناننامآشناکهازاقتصادهیچنمیدانندجزتئوریزه

کردنغارت،سپاهمأیوسامیدوتدبیرکهبربوقخصوصیسازیمیدمندتانهادهایقدرتمندکهبهقولکلیدداربزرگهماسلحهدارند،

همخبرگزاریوهماطالعاتقدرتمندترشوندوبههمهایندوستانفرصتدهندتاباچندتامتلکبههمیننهادهارایمردمازپاافتاده

وطرفدارانسبکزندگیمتفاوتراشکارکنندوآششوربحرانهارابحرانیترکنند.

*اینروزهاهمهدشمنانمردمبهبهانهمخالفتبانخبگان– نهالجرمباغارتگران،نهبااشرافتازهبهدورانرسیده– میخواهندصدای

مردمباشندتااجازهندهنداینصداعلیهروابطپرازتبعیضبلندشودکهزندگیرابرایاقلیتیبهشتوبرایاکثریتیجنهمکردهاست.

*وظیفهفوریمااستکهنگذاریمطرفدارانغارتصدایتقلبیمردمشوندوبایدازهمینامروزپردهریاوفریبرابدریموباصدایبلند

فریادکنیمکسانیصدایمردماندکهازدیدنمستند»ماهیهادرسکوتمیمیرند«ازدردبهخودمیپیچندازکارگزارانویرانیمیپرسند

جایاینمردمگرسنهوبهتنگآمدهدرقلبوذهنشماکجاست؟مامیدانیمهیچجا،ولیوادارتانمیکنیمتاباصدایخودتانبشنویم

هیچجا.

قطعههفتم:ماهیهاتنهادرسیستاندرسکوتنمیمیرند،درهرشهرمناطقفقیروآلونکنشینهاوجوددارد،درتهران،دراصفهان،مشهد،

شیرازو… درکنارثروتافسانهییغارتگران،نولیبرالها،پادوهایبهظاهراقتصادفهم،درکنارخانههایاشرافی،درکناربیتفاوتیمنو

تو،آنهاکهدرخفاازسبکزندگیبزدالنهیکحماسهمیسازند،ازرویایمداخلهبشردوستانهامریکا،ازعشرتطلبی،ازسودایغلتیدناز

آغوشیبهآغوشیدیگر،جراحیزیبایی،بوتاکسو...شعرشاملورامیگذارماینجا،برایکودکاناعماق،کودکیمندرمیانآنهاگذشت،

دردرابایدزیستونهدرمیانکتابهاآنهاراحسکرد،چپهاییکهاصاًلفقررابهیادنمیآوردندحالمرابههممیزنند،راستهایجالد...

بچـههایاعمـاق

درشهرِبیخیابانمیبالند

درشبکهیمورگیپسکوچهوبُنبست،

آغشتهیدوِدکورهوقاچاقوزردزخم

قاِبرنگیندرجیبوتیرکماندردست،

بچههایاعماق

بچههایاعماق

باتالِقتقدیِربیترحمدرپیشو

دشناِمپدراِنخستهدرپُشت،

نفریِنمادراِنبیحوصلهدرگوشو

هیچازامیدوفردادرمشت،

بچههایاعماق

بچههایاعماق

□

برجنگِلبیبهارمیشکفند
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بردرختاِنبیریشهمیوهمیآرند،

بچههایاعماق

بچههایاعماق

باحنجرهیخونینمیخوانندوازپادرآمدنا

درفشیبلندبهکفدارند

کاوههایاعماق

کاوههایاعماق
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هشدار اباذری درباره یک وضعيت سياست- زدایی شده
      امین بزرگیان

بعدازپخشعمومیسخنرانییوسفاباذریدربارهپدیدهمرتضیپاشایی،یکیازنقدهایتکرارشدهاینبودکهاباذریدرسخنانشبهمردم

باابلهخواندنبخشیازآنهاتوهینکردهوایننوعیرویکردفاشیستیاست.

به است واکنشی زیاد احتمال به نیزکه او رامیخواهدهشداردهد.خشم بیسروساماناشوضعیتی غایت به اینسخنرانی در اباذری

سخنرانهایقبلی،بخشیازاینتوصیفاست.اساساًنمیتوانازکثافتموجودحرفزد،امیدبهاصالحآنداشتوهمچونیکآکادمیسین

خونسردسخنرانیکرد.آنهاکهاباذریوکالسهایشرادرککردهاندشهادتمیدهندکهآنچهدراینسخنرانیشنیدیمهمازحیث

لحنوبیانوهمازحیثپراکندهگویی،بخشیازشخصیتسخنراناست.امااینهمهداستاننیست.اودرخاللهمینبیسروسامانیها

جدیترینتصاویرونقدهاراازوضعیتارائهمیدهد؛کهاگراینگونهنبودچنینجایگاهیرادرمیاناینهمهفیلسوفوجامعهشناسایرانی

نداشت.عباسکاظمی،استاد)بیرونافتاده(دانشگاهتهرانوازشاگرداناباذریبهروشنیآنچهمیتواندرنقداباذریدربیانانتقادیاش

گفتراپیشترهانوشتهاست:

»نقداباذریویرانگراست،زلزلهای10ریشتریاستکهابتدابهنظرمیرسدکهبهخاطربنیانهایسستاندیشهرقیباینریزشرخداده

استامانیککهبنگریممیبینیمقدرتزلزلهویرانگربودهاست.علیرغمشخصیتاصالحطلبانهاباذریدرعرصهسیاسیومحافظهکاری

خاصنهفتهدرشخصیتوی،روشنقدویانقالبیاستوگویااساساًبنارابرمرگرقیبمیگذارد.روشانتقادیویبهنظرمیرسدازراه

تخریبمداومپیشمیرود.ممکناستکسیبپرسدکهازپساینویرانی،آبادینهفتهاستیاخیر؟«

اینبیانانتقادیانقالبی،کسیرانیزمستثنینمیکند.ازشاگرداناشگرفتهتاجامعهشناسانمهمانازکشورهایدیگربهایران.اویکبار

چنانحملهتندوتیزیبهژیلکپل،جامعهشناسسرشناسفرانسویدرتهرانکردکهبرایترجمهحرفهایشچندبارمترجمازاباذری

پرسیدآیامطمئناستکهمیخواهدحرفهایشترجمهشود؟باهمینمنطقانتقادهایتندوتیزوبعضاًدرستبهوینیزدرراستای

ندارد، نوشتاری اینکهویسنت بهسبب باشدکه اباذریهمین به انتقاد استقبالکرد.شایدمهمترین آن از باید و اوست آموزشهای

تاحدودی را او برنامهپژوهشیمشخصهم نداشتن بامخاطبانعادیاشعاجزاست. ارتباط برقراری از اوقات بسیاری گفتارهایشدر

اونیزبهآنهاواقفاستو بایدتاکیدکردکهباهمهاینمصائبکهخود امابازهم ناپذیر،عصبیوپراکندهگوکردهاست. پیشبینی

شاگردانشراازآننهیمیکند،بهجرأتمیتوانگفتجامعهشناسترینجامعهشناسعصرماست.

بهاوانتقادشدهکهدرخاللسخنرانیاخیرشبهمردمتوهینکردهاست.گفتهاستکهمردمابلهاند.اباذریدرسخنرانیایکهدرسال85و

بعدازرویکارآمدناحمدینژادداشتاینموضوعراتوضیحدادهاست.نقدرادیکالاوبه»مردم«چیزجدیدینیستوشایداینسخنرانی

مکتوبشدهاشکهبهوسیلهخودشبازبینیشد،منظورشراروشنکند.اباذریدراینسخنرانیکهعنوان»دولتآناستکهبیخوندل

آیدبهکنار«رادرآنسالهابرایشانتخابکردم،بهسنتفراموششدهایاشارهمیکند.اومینویسددردورانمشروطهمابانوعیبینظیر

ازرویکردانتقادیروبهروبودیم.شاعرانوروشنفکرانمشروطهاستثناهاییدرتاریخمانبودهاندکهمردمرانیزنقدکردهاند؛نقدهاییبعضاً

رادیکالودرراستایزبانگفتاریرایجخودمردم.دردورانمشروطهنهمردممقدسبودند،نهدولتونهحتیخودروشنفکران.ایننقدها

همفقطمحدودبهمیرزادهعشقیوبهاروادبانبودهوروشنفکرانآنعصرنیزدرمتنهاوگفتارشاناینموضوعرامدنظرداشتهاند.آنهااز

حربهنقدبرایاصالحمردماستفادهمیکردند.چیزیکهدرسنتفرهنگیماهممیتوانآنرایافت.حکومتپهلویاولوتشکیلدولتملت
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مدرنفرایندمقدسکردنمردمراکلیدزد.رضاخانباایدهجمهوریومقدسکردنمردممیخواستحکومترابهعنواننمایندهمردم،

مقدسکند.تمامدولتهایمدرندرایرانپیروهمینایدهوروشاند.یکیازمبانیاستبدادمدرندرایرانمقدسکردنمردماست.باغالب

شدناندیشهمارکسیسمشرقیوایجادحزبتوده،روشنفکرانهمهرچهبیشتربهدروناینپروژهمقدسسازیافتادند.جاللآلاحمداین

ایدهرادردهه40بهمسلمانهایاددادوپوپولیسمموجوددراندیشهاسالمسیاسیراپایهگذاریکرد.مردمبهچیزیمقدسواستعالیی

تبدیلشدکهکمترکسیبهآنصرافتمیافتادازخلق،ملتیامردمانتقادکند.روشنفکرانحتیدربرجعاجهایخودستایشگرانمردم

شدندوهمچنانهستند.اباذریبهصورتناگفتهدرآنسالهارایمیلیونیمردمبهاحمدینژادرابهرخمیکشد؛آنبالهتجمعیمردمو

سیاستمداراناصالحطلبدربهارسال84را.دردستگاهفکریاباذریمحبوبیتنیهیلیستییکیازمبتذلترینتولیداتفرهنگیونمایش

اینمحبوبیتهمچونبهار84فرصتیاستبراینقدبیپروایمردم.وازطرفدیگرنقدبیپروایدولتواهدافشازاینپروبالدادنها

کهازنظراوچیزینیستجزسیاستزداییازعرصهعمومیایکهدرسال88سیاسیشدهبود.

برجعاجنشینبودنروشنفکرمعنایشانتقاد،حملهویاحتیتحقیرکردنرفتارجمعیتوسطاونیست،اتفاقاًتاییدچیزافتضاحهمگانی

برایبهبهوچهچهشنیدنمردموازدستندادنموقعیتاوست.اباذریدرهمینمتنوچندجایدیگرآنطورکهبهیاددارمبرایتوضیح

اینموضوعرمانخاکبکرازایوانتورگنیفرابهمیانمیآورد.درخاکبکریاهمانسرزمینمقدسروسیه،مردممقدساندوآزادیو

عدالتوهمهخوبیهادردرونمردممستتراستوروشنفکرتنهابایدآنرابشناسدوبیرونبکشد.امارمانخاکبکرکهشرحیاستاز

همینموقعیتبهگونهایجالبپایانمیپذیرد.مردِممقدس،همانروشنفکرانِعاشِقمردمرابهپلیسمخفیتزارتحویلمیدهند-مثل

بهارهرهنما-تنهاروشنفکریکهجانسالمبدرمیبردهمانیاستکهمردمرانیازمندتعلیموتربیتمیدانستهوبهمزخرفاتآنهابهاسم

همهسالیقوحرفهاخوبوعالیاند،باجنمیدادهاست.افسونزداییازمردمیکیازمهمترینپروژههایاباذریبودهکهمتاسفانهگاهی

درهیاهوهاگمشدهاست.
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نقد »ناتمام« روشنفکران محافظه کار
جایی که اباذری با قدرت حاکم »همدست« می شود.

     آرمان ذاکری
1.یوسفاباذریقطعاًبهجامعهشناسیایرانخدمتکردهاستوازآنجاکه»علومانسانی«و»علوماجتماعی«بهطورعاموجامعهشناسی

انتقادیبهطورخاص،درجامعهمابهشکلگیریفهمانتقادیکمککردهاندهموارهموردغضباقتدارگرایانبودهاندوازایننظرنفس

»معلمجامعهشناسیانتقادی«بودن»سیاسی«استومعلمخوببودنخودمداخلهدرسیاستاست.)نیازینیستدربابتفاوتهایمعلم

خوبومعلمبد،توضیحبدهم!علوماجتماعیخواندههامیدانندکهدرعلوماجتماعیایرانمعلمخوبزیادنداریم!(وازنظرمنهمینقدر

کافیاستتابهاحتراماباذریکالهازسربرداریم.هرآنچهپسازاینمیآیدورایاینسطحازدخالتسیاسیرادرنظردارد.

2.جوهرهنقداباذریبهحادثهپاشاییراهمهکموبیشفهمدیدهاند.»سیاستزداییازجامعه«مسئلهمهمیاستکهاباذریبرآنانگشت

گذاشتهاست.اوتاهمینجاباجلبتوجهجمعیازما)حواسمانباشداین»ما«همیندایرهبستهومحدودعلوماجتماعیخواندههاونهایتاً

رفقایفیسبوکیماناست،ورنهازمنظرسیاسِتواقعی،کلاینماجرااهمیتچندانینداردچوندرگسستباجامعهشکلگرفتهاست(

بهاینمسئلهموفقبودهاست.»ماهیهادرسکوتمیمیرند«حاالبیشتردیدهشدهوتوجهبیشتریرابرانگیختهاست.

دربحثاز»سیاستزدایی«،تجربهسالهایپسازانقالبنشانمیدهدکهنظامحاکمدرحیطه»سبکزندگی«بهتدریجوآرامآرام– هر

چندبهسختیوبامقاومتوگاهواکنش– حاضراستعقبنشینیکند.درحوزهسبکزندگی

»سیاستتفاوت«رادیروکندبراساسبرخیخواستههایاجتماعیبپذیردوحتیگاهآن

رابهتملکدرآورد.چنانکهامروزبههرحالاشکالیازموسیقیپاپدرهمینتلویزیون

پخشمیشوند،ارادهبهتملکپاشاییشکلمیگیردوخالصهکمترکسیبتواندتفاوتدر

نظامات البته انکارکند.صد تا90 فاصلهسالهای60 رادر سیاستگذاریسبکزندگی

اقتصادیمسلطنیزازشدتگرفتنکثرتدرمصرفاستقبالمیکنندوبهآندامنمیزنند

وامکاناتآنرافراهممیکنند.کثرتیکهمفاهیمیچون»خوب/بد«،»مهم/بیاهمیت«،را

بهلحاظاجتماعیازبینمیبردوباایجادکثرتناتمامهنجارها،حقیقترابیمعناکرده،

نقدقدرتراناممکنوکاررادردستقدرترهامیکند.نقدهایدیویدهارویبرهمدستی

کهچگونه است اینجا اباذری نقد کانون است. همینجنس از نولیبرالها و پستمدرنها

اقتصادیو نابرابریهای اثر انسانهادر روزه برایمرگهر اما قائلشود اهمیت پاشایی برایمرگ اینقدر بهخودحقمیدهد جامعه

آسیبهایاجتماعیهیچاهمیتیقائلنشود؟مرگپاشاییچه»فضلی«برمرگدخترجوانیداردکهدرروستاییدرغربکشورخودسوزی

کردهیانوزادبیخانمانیکهازشدتسرماکنارخیابانمیمیرد؟یافرزندانبلوچیا… .اباذریحقانتخابرانفینمیکند،ارزشانتخاب

رانقدمیکند.

3.برخیگفتهانددرخود»کثرتمصرف«مقاومتینیزنهفتهاستواینمقاومتازچشماناباذریدورماندهاست.مقاومتیدرجهت

بازشناسیوبهرسمیتشناختهشدن،هرچندبهنظرمناینمقاومتازچشماناباذریدورنماندهواباذریهیچسودایمحدودکردنحق

مصرفمتکثرومتفاوتراندارد،اماچنینمقاومتیاگرهموجودداشتهباشدازنظراوچنداناهمیتندارد.بهایندلیلاهمیتنداردکه

درواقعبهنظرمیرسدنظامحاکمترجیحمیدهداگرقراراستمقاومتیهمصورتگیرددرهمینحوزههای»تفاوتدرمصرف«)سبک
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زندگی(شکلبگیردتامقاومتدربرابر»ساختارحاکمیت«.بههمیندلیلاساساًچنینمقاومتی»مسئله«اباذرینیستواباذریازکنار

آنمیگذرد.

اباذریتااینجایکارمسئلهراخوبصورتبندیمیکند،حساسیتزداییجامعهنسبتبهبسیاریازنابرابریهاوظلمهاییکهدراطرافش

صورتمیگیردرابهابتذالدرمصرففرهنگینسبتدادهوآنرانقدمیکندتابتواندبهسمت»سیاستیحقیقی«حرکتکند.بههمین

دلیلدراینسخنرانیمدام»داوری«میکندوجسارت»خوبوبد«کردنرادرفضایبهشدتنسبیتزدهعلوماجتماعیمابهخودمیدهد.

اماازاینجابهبعدباگرفتنپیکاننقدبهسمتمردم،ناگهاننقدرادیکالاباذریجایخودشرابهنقدیمحافظهکارانهمیدهد.اباذریمفهوم

»همدستی«راازبوردیووامگرفتهتابهپیوندناخواستهمردمودولتدرسیاستزداییاشارهکند.امادرعینحالمیتوانبامیانجیگریدو

مفهومدیگربوردیو،یعنی»تمایز«و»اژنیزاسیون«)زیباسازی-به-نژادی(همینمفهومراعلیهاباذری)بخوانیدروشنفکران(ودرطرحایده

همدستیدولتوروشنفکرانبهکارگرفت.

توضیحاینکه»اژنیزاسیون«،فرآیندیاستکهطیآنژنهاییراکهمضرارزیابیمیشوندازبینبردهوژنهایمفیدراباقیمیگذارند.

عقیمسازیاجباریآنهاکهواجدژنمفیدارزیابینمیشدندوجلوگیریازمهاجرتوایجاداختالطبخشهاییازاینفرآیندبودهاست.حاصل

آنباقیماندنژنهاییاستکهتوانبیشتریبرایانطباقباساختارهایموجوددارند.بوردیواینمفهومرابهکارمیگیردتانشاندهدکه

چگونهسازشیمیاننویسندهوسانسورچیاتفاقمیافتدتابخشهاییازحقیقتکهمفیدنیستند،گفتهنشود.اینکهچگونهنویسندهخود

سانسورچیمیشود.)نمونهبارزآنتعریضناگهانیواختهاباذریبهحسنروحانیاستکهاورافاشیستخواندهوتکرارراویژگیفاشیسم،

انگاردرساختارهایقدرت،»تنها«وبیشازهمهحسنروحانیاستکهاینگونهمیکندواینجااستکهاژنیزاسیون،»تنها«اشارهرامتوجه

روحانیمیکندومجبورمیشودازبقیهحقیقتدرگذردتابتواندادامهحیاتدهد.(

4.تجربهاینسالهانشانمیدهدآنچهقدرتحاکمحاضرنیستبهسادگیازآنعقببنشیندوبلکهدرسالهایگذشته،مرزهایخودرا

نهتنهاعقبنبردهبلکهپیشترهمآوردهاستعرصه»قدرتحاکمیت«است.جاییکهبا»دموکراسی«سروکارپیدامیکنیم.حاکمیت،

مرزهایدموکراسیراپسازگشایشنسبیدوراناصالحات،مدامتنگترکردهودربرابرهرگونهمقاومتدراینحوزهبهسختیوتندی

موضعنشاندادهاست.

اینجاجاییاستکه»مردم«،بایدازحقبرابرانتخابکردنوانتخابشدن،حقحرفزدنوحرفشنیدن،حقنقدتاباالترینسطوح،حق

بودِنمساویو… بهرهمندشوندوهمینجااستکههمین»مردم«بهمثابهیککلودرتمامیتشاناصالتمییابند.»تمایز«گذاریمیان

مردموتقسیمبندیآنهابهابله/عاقل،بابصیرت/فتنهگر،فرهیخته/عامی،اکثریت/اقلیت،بتهوون/پاشایی،اینجاستکهرنگمیبازدو»برابری«

خودرادرقامتیک»دموکراسیرادیکال«،دموکراسیبرایاقلیتهامتجلیمیکند.اینجااستکهمفهوم»همدستی«راکهاباذریبهکار

بردهمیتوانعلیهخوداوبهکارگرفتتابهایننکتهاشارهکردکه»تمایزگذاری«اباذریبااِعمالاقتدارروشنفکریاش،درجامعهایکهیکی

ازعرصههایاصلیمقاومتدرآن»مقاومتدموکراتیک«است،با»قدرت«درنفی»ایدهدموکراسی«الاقلبرایلحظاتیهمدستمیشود.

پرواضحاستکهنقداباذریبرمردمبانقدهایاقتدارگرایان،منشاءمتفاوتیدارد،پرواضحاستکهاباذریازایدهنقدمردم،سودایرسیدن

بهدموکراسیحداکثریدرسردارد،نهبازگشتبه»قیممآبی«و»استبداد«.پرواضحاستکهنقداباذریاینقدرهانازلنیستکهبخواهد

باسخنانشحقبرگزیدنسبکهایزندگیمختلفرانفیکندیابهرسمیتشناختنتفاوتهارامحدودکندیاحقگوشدادنبهپاشایی

راازکسیبگیردیابهاوبدهد!

اماآنچهنقداباذریرامحافظهکارمیکند،آناستکهدرستدرلحظهنهایی،جاییکهبایدپیکاننقدرابهسویخودشبگیردوروشنفکران

رابهسببرهاکردن»حوزهعمومی«وسپردنمردمبهدستانبیمیانجی»اقتصاد«و»سیاست«،درحقیقتبهسببدامنزدنگسترده

به»سیاستتمایز«نقدکند،پیکانشرابهسمتکوتاهتریندیوارممکن،»دیوارمردم«میگیردودوگانهواال-عامیراراهمیاندازد.میل

بهتمایزگذاریاباذریراازمردمجدامیکند.کافیاستنگاهیبهظاهراباذریبیندازید.مردمعادیازاینهمه»تمایز«حتیدرفرم

میگریزند.درخالءوجود»مردم«،نهسیاستیمتولدمیشودونهمقاومتیشکلمیگیرد.لذامهمایننیستکهچهموسیقیایواالاست!

آنهاکهدرکافیشاپهایمدرنتهرانیادرخلوتهایروشنفکرانهشانباخوبتهوون»مصرف«میکننداززاویهبحث»سیاستزدایی«چه
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تفاوتیباپاشاییدارند؟وآیااگرمثاًلآهنگهایآریاآرامنژاد،»مراببوس«،»یاردبستانی«و… راباهمانمعیارهاتحلیلموسیقیاییکنیم،

این»واال«بودنآنهااستکهنقشیدرسیاسیسازیجامعهایفامیکند؟اساساًاباذرینمیتواندازدوگانهواال-عامی،فرهیخته-مبتذلبه

دوگانهسیاسی-غیرسیاسیپلبزند.اینجاگسستیپرنشدنیاست.گسستیکهتنهابهمیانجی»مردم«پرمیشود.امااباذریبامتهم

کردنوحملهبهمردم،راهپیشبردتحلیل»مکانیزمهایشکلگیری«سالیقرامیبندد.جاییکهبایدخالءحضورروشنفکرانراتحلیل

کرد.وگرنهاینکهاقتصادودولتمیخواهندجامعهسیاستزداییشودتا»نقد«متوجهآنهانشودچندانچیزعجیبینیست.اینروشنفکران

محافظهکاربودندکهباپیشهکردنسیاستتمایز،همیشهازسیاستواقعیفاصلهگرفتند،بهزبانمردموبامردمسخننگفتند.همیشهو

درهمهچیزمتفاوتبودندوماندندوحتیروشنفکرانرابهوادیسیاستنکشاندندتانگذارندعرصهعمومیدردستان»اقتصاد«و»دولت«

رهاشود.اگرهمچونبوردیوبپذیریمکه»چشممحصولتاریخاستوتاریخباآموزشبازتولیدمیشود«چهکسانیمیبایستدرفرآیندهای

دموکراتیزاسیونآموزشعمومیمداخلهمیکردندتاچیزیبهدانستههایحوزهعمومیافزودهشود؟روشنفکرانیماننداباذریامانهتنها

میانجیمیانمردموفرهنگبهاصطالحواالنبودند،نهتنهابهکنشگریسیاسیآنهادامننزدند،بلکهحقیقترابهقدرتنیزنگفتند،در

قضایاییچونکویدانشگاهوکهریزکومرگهالهوهدیوستارو… سکوتکردند.آنها»سکوت«کردندوگناهشانازمردمبهمراتب

سنگینتراستکهمیدانستندوسکوتکردند،بهمردممیتواناینحقرادادکهبیبهرهازفرهنگواالبودند،بهروشنفکرانچهطور؟

»مردم«!همینمردمبودندکهبههرحالبارهاسیاسترابهروشنفکرانیادآوریکردهاند.همینهابا»سیاستورزیشان«خیابانهارابه

تسخیرخوددرآوردند.اعتراضکردندونگذاشتندسیاستزداییهمهجامعهرافراگیرد.روشنفکرانازایننظرحتیدنبالهرومردمهمنبودند.

کافیاستاندکیبهتجمعاتفراواناینروزهایگروههایکارگریجلویدربمجلسودرجاهایدیگرنگاهکنید.کافیاست16آذر

همینامسالرادردانشگاهببینیدکهدرآندانشجویانچنانکردندکهبرخیگفتند»16آذرامسالدانشگاهجوالنگاهفتنهگرانبود«… 

درهمهاینسیاستورزیها،روشنفکرانکجابودند؟

دراینجامیتوانپایدومینمفهومرابهمیانکشید:»اژنیزاسیون«

5.امثالاباذریو»روشنفکریمحافظهکار«ایران،خودنقشمهمیدرسیاستزداییازفضاهایآکادمیکوایجادتوهمسیاسیبودنایفا

کردهاند.با»تمایزگذاری«هایعجیبوغریبشانبامردمعادی،)مثالهایاباذریدرمقایسهموتزارتوشوئنبرگدرعیناهمیتنظریبه

خوبینشانههایهمینتمایزگذاریاند(بازبانفرهیختهوهمانفرهنگواالییکهاباذریحاالازآندفاعمیکند،همهابزارهایمقاومتدر

یکفرآیند»اژنیزاسیون«)زیباسازی(توسطهمینروشنفکرانمحافظهکار،سیاستزداییشدهاند.زهرشانگرفتهشدهوباساختارموجود

ازدرسازشدرآمدهاند.بهموضوعاتیبرایبحثتبدیلشدهاند،آنهااکنونجهانراتفسیرمیکنند،اماتغییرنمیدهند.نتیجهفرآیند

»اژنیزاسیون«،آناستکهجامعهشناسیدیگر»ورزشیرزمی«نیست،ابزارهایمقاومتوایجادحساسیتدربرابرنابرابریوتداومحیات

نظامهایسلطهدراختیارقرارنمیدهدوتنهابهدردآنمیخوردکهدرمحافلروشنفکریهرچهبیشترگرفتارفرآیند»اژنیزاسیون«شود.

تادرپایاننامههاوکتابخانههابایگانیشود.تاقدرتهایزمینیوآسمانیرارهاکندوهیچ»رازنهانی«راآشکارنکند.هیچقدرتیرانترساند

وهیچسیاستیرابنیانننهد.تادرحاشیهجامعهایران،بیهیچخطریبرایاربابقدرت،بهحیاتنباتیخودادامهدهد.

نتیجهآن»روشنفکرانمحافظهکاری«استکهازقضانهتنهاهرگزدر»سیاست«مداخلهنکردهاندبلکهعمدتاًنسبتبهسیاستموجود

دوروبرشانهمبیتفاوتبودهاند.آگاهِیبهاصطالحانتقادیآنگاهآنچنان»بهسازی«شدهکههیچخطریندارد.آنقدرکلماتشعجیب

وغریباستکهامکانخروجازآکادمیرانداردولذادرعرصهکالنسیاست،جزئیازفرآیندسیاستزداییاست.»فرهنگواال«اگرهمه

حقیقتراهمدرخودنهفتهداشتهباشد،بهسببفقدانمیانجیمردمی،خودبهخودبهسیاستزداییازجامعهدرسطحکالنمیانجامد.

سیاستکالنبهکنار!

سیاستدرهمینفضایکوچکدانشگاهیرادرنظربگیریم.دراینسالهاکهاینهمهدانشجویمحرومازتحصیلوستارهدار،متولدشد،

دراینسالهاکهسیاستپولیشدندانشگاهها،همانسیستانوبلوچستانیهارامحرومترومحرومترکرد،دراینسالهاکهسهمیهبندی

جنسیتی،ترکیبجنسیتیهماندانشکدهعلوماجتماعیمحلتدریساباذریراآشکاراتغییرداد)ترکیبجنسیتیاز70درصدورودیدختر

به50درصدورودیدخترتغییرکرد(،درهمینسالهاکهانبوهیافرادبدونصالحیتهایعلمی،ازمداخلسیاسیواردفضایدانشکده
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علوماجتماعیشدندوحتیاختیارانتخابرئیسدانشکدهازاعضایهیئتعلمیسلبشد،اینشخصیتهایمدافع»سیاست«کجااز

کنشگریسیاسیاعضایهیئتعلمیدفاعکردند؟اصاًلاعضایهیئتعلمیکجادرسیاستدخالتکردهاند؟شأنآقایاناجلازدخالت

درسیاستمبتذلروزمرهبودهاست.فرهنگواالدرسیاستروزدخالتنمیکند.آنهاخودبخشیازفرآیندسکوتبودهاندوچهکسیاست

کهنداندسکوت،بیعملیومحافظهکاریآنهاچهنقشموثریدر»سیاستزدایی«ازفضاهایدانشگاهیایفاکردهاست.سیاستزداییکه

تنهاراهدوریازآنپیوندهمیشگیوارجاعمدامبههمانمردمیاستکهموضوعسیاستزداییدولتواقتصادقراردارند.

مصاحبه  – بازار بنیادگرایی رساله )نظیر منتشرشدهچندسالگذشتهاش گواهمطالب به نیست. اباذریدهه70 ، اباذریدهه90 .6

لیبرالهایوطنیواسطورههایکو… (وبهشهادتکالسهایدرسشازنقدفرهنگیفاصلهگرفتهوبهنقداقتصادسیاسیگرویدهاست.

آنچه»پایانیافتن«اباذریرابهتاخیرانداختههمینگسستازگذشتهخودش،فرارویازخودشوامکانگشایشافقهایجدیدبراساس

ضرورتهایاجتماعیاست.)همانمعلمخوببودنوهماننقطهایکهاباذریراباروشنفکریپیوندمیزند(اماآنچهنقدکنونیاباذری

رادرون-ناسازگاروناتمامکرده،عدمگسستتمامعیارباپیشینهفرانکفورتیاشاست.»نقددموکراتیکسیاستتفاوت«)نهنقدمبتنیبر

تمایزواال-عامی(وروکردنبه»نقداقتصادسیاسی«افقیجدیداستکهدرزمینهایرانی،گرهگاهبسیارتعیینکنندهآنیافتننقطهپیوند

میان»نقداقتصادسیاسی«و»سیاستدموکراتیک«است،اگربخواهدباقدرت»همدست«نباشد.دوگانهاصلی»مردمیبودن-مردمی

نبودن«استکهبایدبا»سیاستدموکراتیکتمامعیار«پیوندبخورد.اباذریخودپیشتردرپایانگفتوگوییبامهرنامه،پسازنقدمفصل

لیبرالهایوطنیازاینموضوعسخنگفتهبودکهباید»اینامکانرافراهمآوردکهمردمدرحیاتسیاسیواجتماعیمشارکتکنند.«

»نقددمومکراتیکسیاستتفاوتدرحوزهسبکزندگی«یکیازمراحلحرکتبهسمتچنینپیوندیاست.اماچنیننقدیازقضاپیکانش

بهسمت»مردم«نخواهدبود.چهروشنفکرانخودازپایهگذاران»سیاستتفاوت«چهدرحوزهسبکزندگیوچهدرادبیاتروشنفکری

بودهاند.نقداباذریهمازاینروستکهناتماماست.چونروشنفکرانراازمنظرفراهمکردنشرایطامکانمشارکتهرچهبیشترمردم

درحیاتسیاسیواجتماعیخویش،نقدنکردهاست.»ارغنون«رانقدنکردهاست.ازاینروستکهنقداباذریزمانیتمامخواهدشدکه

اباذریرانقدکندونقطهپیوندشبایک»سیاستدموکراتیکواقعاًمردمی«رابیابد.بایددیدآیااباذری،محافظهکاریاشرابهنفعیک

سیاستواقعاًمردمیکنارخواهدگذاشت؟
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دوزخيان ملعون
بحثی پيرامون هنر، مردم و آگاهی

     محمد قراگوزلو
نطفهیمندرشبیدردآلودبستهشد.

بادوبارانگهوارهیمنبود

هیچیکبهبینواییمندلنمیسوزاند

نفرینبهروزیکهمنازمادرزادم

نفرینبرایندنیاوبرخودم!

)ازیکترانهیبولیویایی.مندرجدرکتاب"بگذارسخنبگویم"(

در آمد ) در استیصال چپ پست مدرن(

پستمدرندرخصوصناآگاهیو اینمقالهینسبتاًطوالنیدوهدفمشخصرادنبالمیکند.ابتداوغیرمستقیمبهادعاهای"چپ" 

"نفهمی" مردمواردمیشود."چپ" پستمدرنواماندهومایوسازشکستخیزشسبزودرماندهازماسیدنوعدههایآلترناتیوآنخیزش

)جریانبنفشحسنروحانی(وارددانشگاهشدهوکاسهکوزهیناتوانیخوددرتبیینشکستجنبشهایخردهبورژوایِیمتمایلبهباال

رابرسرمردمودانشجویانشکستهاست.آنهمبهبهانهیشرکتهمطبقهییهایشدرمراسمیادداشتوتشییعجنازهییکخوانندهی

پاپ.این"چپ" کهخاستگاهنظریاش-چنانکهخواهمگفت-درمیانطبقهیمذبذبخردهبورژوازیاست؛مانندراستشبهمدرندر

مجلسشورایاسالمی)ازجملهعلیمطهری(با"تواضع" و"سخاوتمندی" تمامصفت"احمق" و"ابله" رابهمردمهدیهمیکندوازاین

کهمردمدرمراسمآنخوانندهدرسطحوسیعشرکتکردهاندجوشمیآوردوچونمردمبتهوونوشوئنبرگگوشنمیکنندوحضرتش

رادرنمییابندزردابباالمیآورد."مردم" البتهواژهیگلوگشادیاستکهبهسختیمیتواندبارمشخصومعینطبقاتیبهخودگیرد.

مردممیتوانددربرگیرندهیاعضایاولترامیلیاردراتاقبازرگانیتاآنکلیهفروشسرگردانمیدانصادقیهباشد.کمیکهازقموکاشان

بهسمتکویربرویممردمیرامیبینیمکهدرحسرتیکلیوانآبآشامیدنینیمهبهداشتیلهلهمیزنندوکمیکهازسرباالییفرمانیه

سینهخیزصعودکنیم"مردمی" رامیبینیمکهسگهایشانهماستخروجکوزیخصوصیدارند.بااینحالواژهیمردمغالباًتداعیگر

یکبارمثبتاستووقتیصحبتازمردممیشودامثالعسگراوالدیونهاوندیانومشابهازاذهانعبورنمیکنند.درنتیجهوقتیهمکه

آن"استادمحترم" دانشگاهمردمرانفهمواحمقمیخوانداشارهاشبهفرمانداراسبقمهاباد)حمیدرضاجالییپور(واستادمدرنامروزکه

کنارشنشستهنیست.چراکهفرضثابتشدهایناستکهایشاناستاددانشگاهتشریفدارندوخوبمیفهمندوهیچرگهییازحماقتو

ناخالصیباخودحملنمیکنند.درواقعبرپایهیهمینبرداشتنخوتگراومتفرعنازمردماستکهعباسعبدیبهسخیفترینتحلیل

سطحیازمفهومالیتیسیسمفرومیغلتد،آنجاکهدرتوجیهشکستمصطفامعینازاحمدینژادبهقیمتگزاریآراینامزدجبههی

مشارکتواردمیشودوهررایدانشگاهیانراچندبرابرارزشآرایمردمخانیآبادوشوشوجوادیهمیخواند.وچندانبیهودهنبودکه

سمپاتهایشاعرمسلکخیزشسبزمردمجنوبرابااینتصویروتصوربیپایهکهبهاحمدینژادرایدادهاندیکمشتلومپنمیخواندند:

هرچیجوادمواده----بااحمدینژاده!

درموردرایمردمبهاحمدینژادوروحانینگارندهمقاالتمتعددینوشتهاستوهمینجابیمناسبتنیستکهتکرارکنمدرغیابآلترناتیو

چپومترقیاینبرایاولینباروآخرینبارنیستکهمردمزحمتکشبهکسانیرایمیدهندکهحافظمنافعطبقاتدیگرهستند.
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مضافبهاینکهنبایددرتحلیلترکیبطبقاتیآرایشرکتکنندهدرانتخاباتازماهیتبورژواییوخردهبورژواییحامیانایشانبهراحتی

گذشت.باالخرهایندوطبقهدرمیانجمعیت80میلیونیایراندهبیستدرصدیهستند.همانطورکهدرارزیابیماهیتطبقاتیشرکت

کنندهگاندرمراسمتشییعجنازهیپاشایینمیتوانازنقشخردهبورژوازیمیانیبهسادهگیعبورکرد.درغیابیکطبقهیپیشروی

حاکمکهبتواندفرهنگمترقیوبهتبعآنهنرپیشاهنگرادرمتنجامعهجاریکنداینبرایاولینباروآخرینبارنیستکهمردمنوحه

خوانیک"هنرمند" سطحیمیشوند.کمااینکهباوجودتحدیددامنهیاطالعرسانیهزاراننفردرمراسمتشییعجنازهیمحمدعلیفردین

مشارکتکردند.آنسویقضیهنیزصادقاست.باوجودهمهیاینمحدودیتهانزدیکبهچهلدرصدمردمدرانتخاباتشرکتنمیکنندو

پیهمحرومیتهایاحتمالیاجتماعیرابهتنمیمالند.کمااینکهدرمراسمتشییعپیکرفروهرهاومختاریوپویندهوشاملودههاهزارتن

ازمردمشرکتکردند.حاالمراسمفریدونفروغیبماند!درنتیجهاگرمناقشهبههمینجاختمشودوبهکالنتریکشیدهنشودبااحتیاط

میتوانگفتاهانتبهمردمکهچرادرمراسمتعزیهیخوانندهیپاپشرکتمیلیونیمیکنندوفیالمثلجنازهیزندهیادبهمنفرزانهرا

باهفتنفرتنهابهحالخودوامینهندحاملهیچبارمشخصطبقاتینیستاالتحلیلسطحیازرویکردهاوواکنشهایاجتماعی.همان

بااینتحلیلسطحیمیتوان طورکه

کردن رها خاطر به را پراگ مردم

شولوخوف و گورکی همچون بزرگانی

هاول واتسال و کوندرا به چسبیدن و

احمقوابلهخواند!اینکهنشدتحلیل!

غیر کنمجامعهیی اضافه هم را این و

ایران جامعهی مثل آشفته و متشکل

کهدرمعرضتعرضگستردهیسیاسی

پارچه چند نئولیبرالیسم اقتصادی

اباذری آقایان دعوت به نه است شده

وجالییپور– کهدرستادهایروحانی

انداختهبودند-به لنگر کنگرخوردهو

این مذمت با نه و شد وارد انتخابات

پشیمان خود دادن رای از حضرات

میشود.وشکنکنیددرانتخاباتبعدیهمین"برادران" باتوجیهیدیگرازمردمخواهندخواستباکلهبروندتوشکمصندوقهایرایو

مانعازپاکستانیزهوعراقیزهوسورییزاسیوِنایرانشوند.حاالشماخودتانقضاوتکنیدکهمردممستاصلجوادیهکهدرناامیدیبههرطناب

پوسیدهییدستمییازندابلهاندیاآن"جامعهشناس" پاچهورمالیدهوفرصتطلبیکهبامالیاتوسرمایهیهمینمردمدرسخواندهو

درفاصلهی15ماهبعدازانتخابروحانیتحلیلهایاشکلنگیوقالبیازآبدرآمدهودانشجویمبهوترانه"انتخابکنندهکهانتخاب

شونده" نامیدهاست.اگرچنیناستپسچهبایدگفتبهآنجامعهشناسیکهخودمستخدمانتخابشوندهیاصلیبودهودرجشن

پیروزیبنفشازامضاتاسوتبلبلیوهورادریغنفرمودهاست؟دراینبخشسعیخواهمکردکهمبانینظریاین"چپ" پستمدرنرا

بشکافمونسبتهایآنراباسوسیالیسمارتدوکسروشنکنمونشاندهمکهاینجامعهشناسانبسیار"مدرن" دانشگاهیماچیزیجز

رونوشتبیرنگولعابودیررسیدهیچپپستمدرنینیستندکهباژیژکوپوستونوآدورنوپیشازاینهانقدشدهاندودربهترین

شرایطباچندواسطهبلغورکنندهگاننظراتنخنماشدهیفرانکفورتیهاییهستندکهباهابرماسوبنیامینازکراواتخردهبورژاوزی

آویزانشدهاندوپیشرفتصنعتوتکنولوژیاطالعاترادستمایهنفیپرولتاریاساختهاند.درهمینبخشبهتفاوتنظریوفلسفیاین

دونحلهباتاکیدبرآگاهیونیرویکارومقولهیعینوذهننیزبهتناسبحجمبحثخواهمپرداخت.

باریبخشدیگراینمقالهبهارزیابیهنرمتعهدواردمیشودواینمقولهرابااشاراتیبههنرموسیقیازمنظرشاملومیسنجد.اینبحثی
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استمفصلکهگوشههاییازآنبهنقلازیککتابمنتشرنشدهیمن)تاریخوتازیانهبهروایتاحمدشاملو(تببینخواهدشد.ابتدامتن

خودراازبخشدومشروعمیکنیموپیشمیرویمتاببینیمبهکجامیرسیم.روشایننوشتهبامتونیکهخطیدنبالمیشوندویک

مسیرمستقیمراازابتداتاانتهاپیمیگیرندکمیمتفاوتاستوکموبیشیکرفتوبرگشتهاییدارد.....

یکم. قصابان ستایشگر بروکنر و موتزارت!

یکلحظهچشمانتانرافروبندیدوجامعهییراتصورکنیدکه:

ازدرونخاکسترسیاهدههیشصتبیرونآمدهاست،طینزدیکبهسهدههودستکمازسال1368وباعروجرفسنجانیو"کارگزاران

سازندهگی" زیربارسختترینسیاستهاینئولیبرالیتعدیلساختاریکمرخمکردهاست،بهاذعانخبرگزاریهایرسمیومقاماتدولتی

بیشازسیوپنجمیلیونخانوارکارگریاشزیرخطفقرنسبیومطلقدستوپامیزنند،نرخبیکاریاشدورقمیاست،طبقاذعان

مدیرانارشدشدرشماردهکشوردارایبیشترینزندانیاست،دستمزدکارگراناشدربهترینشرایطچهاربرابرزیرخطفقررسمیاست،

سنروسپیگریواعتیادبهسیزدهوچهاردهسالرسیده،خشونتعلیهزنان،قتلهایناموسی،کشتارهایموسومبهتصادفاتجادهیی،

کودکانکار،فسادکالنمقاماتدولتی،آلودهگیغذاوآبوهوا،پارازیتوفیلترینگوسرطانوکوچاجباریوافسردهگیوخودکشیو

تحریمو....نفسهایاشرابهشمارهانداختهاستودرهمینحال"جامعهشناسان" چنینجامعهییدردانشگاهاشمردمرابهخاطرگوش

نسپردنبهبتهوونمذمتمیکنند!اکثریتیراتصویرکنیدکهشکمشانبراییکلقمهنانگریهمیکندوکونشانبرایوصلهیتمبانزار

میزندوازخروسخوانتابوقسگبرایسفیدینمکوسیاهیذغالوتسویهحسابگروییهشتونهسگدومیزندودرهمینبحبوحه

یکیدونفر"استاد" پیدامیشوندورجزمیخوانندولیچارنثارمردمفرودستمیکنندوزیرورویاشرامیجنبانندکهچرابهجایاستماع

موسیقیناِبباخوشوئنبرگوموتزارترفتهاندسراغپاپآنهمازنوعدرجهدووبازاریاش!بهراستیاین" انتقاد" اگرطبقاتینیست،

پسچیست؟اینتفکراگرنخوتطبقاتباالرانمایندهگینمیکند،اگرتفرعنبورژوازینوکیسهوخردهبورژوازیپاندولیستجامعهی

مارانمایندهگینمیکند،پسچهمیکند؟اگرآن"استاد" جامعهشناستااینحدسادهجامعهیخودرانمیشناسدونمیداندکهمردم

فرودستپاشاییکهسهلاست،گوگوشوهایدهومهستیکههیچ،ازفرطخستهگیحتاصدایشکستناستخوانخودراهمنمیشنوند،

پسدیگرکجایاشباشناختومعرفتپیوندخوردهاست؟اگراینجامعهشناِسبتهوونشناساینقدرنمیداندکهشنیدنبتهوونمستلزم

یکسریتمهیداتمقدماتیوپسامقدماتیاستکهباایناوضاعفالکتباراقتصادیازتواناکثریتمطلقمردمایرانخارجاست،کجای

جامعهراشناختهاست؟شایدرندیدرآیدکه" نهمگرتجریشوزعفرانیههمگوشهییازجامعهاست؟" موافقم.اماباورکنیدبورژوازیاین

مناطقاهلبتهوونگوشکردننیستند.البتهبورژوازیایرانازاینقدرتاقتصادیبهرهمندهستکهبرایبچههایمامانیخودپیانوهای

چندمیلیونیبخرد،آنهارادراتاقهایویژهمستقرکند،معلمویژهبهخانهبیاوردودرجشنهایکریسمسوچهارشنبهسوریخانمیا

آقازادهرابهسالزبورگبفرستدو....آخرشهمبچهاشازمراسمپاشاییسردربیاوردالبد؟واستاد"محترم" جامعهشناساینرابگذاردبه

حسابمردم.اگرجامعهشناسمحترمبورژوازیایرانرانکوهشمیکردکهچراهایدهومهستیوگوگوشگوشمیکندحقداشت.کما

اینکهکسانیاینانتقادراکردهاند.تازهازبورژوازیعقبماندهایرانچهانتظاریمیتوانداشت؟امامسالهایننیست.بهراستیازاینپرتتر

هممیتوانمردمیافتادهوشکستهراشستوکنارگذاشت؟بگذاریدبااستفادهازهمانادبیاتتحقیرآمیزوپرفیسوافادهبگویم– البته

دردفاعازمردمفرودست-آیاازاینمبتذلترهممیتوانپشکلیداخلمویزشدوبیاعتنابههمهیاینمصائبدستبهخاصهخرجیزدو

تئوریهایتیپاخوردهژیژکوهابرماسرابهدانشجویانیانداخت)دانشجویانآزادیخواهوبرابریطلب(کهگردنکشانوآوانگاردهایشان

پسازضربهوشوک86و87آوارهوافسردهشدهاندواینکدوستانشانازسویکسیبهبیاعتناییسیاسیمحکوممیشوندکهنتوانسته

استبزمیرحسینموسویوخیزشسبزراتاآخربچراندودقیقاًدارددقدلیسرخوردهگیخودازوعدههایتوخالیروحانیراسرمردم

ودانشجویاندرمیآورد.اینفرافکنیهمالبددرستازهییاستدرجامعهشناسیدیگه!

اینمردمزحمتکشتداعیگرهمانداغلعنتخوردهیدوزخیانیهستندکهبادستانازپشتبستهروزگاریبهاردوگاهکاراجباریدر

سیبریگسیلشدهاندوالبتهبارهاموزاروشوپنشنیدهاند.اگرگفتیدکجاوکی؟خواهمگفت.همانزمانیکهبههمراهکمونیستهاو

دگرباشانودگراندیشانراهیکورههایآدمسوزیبودند.درداخاووآوشویتس!درواقعاگراعتباروارزشانسانبهشنیدنوفراترازآن
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نواختنباخوبروکنروموزارباشدمیتوانافسرانارتشرایشرابهعالیتریندرجهیاینافتخارنائلکردوبه"جامعهشناس" وطنیسمپات

بتهووندرجهیگروهبانیبخشید.بهگوشههاییازاینگفتوگوباشاملو-وروایتگپوگفتگوستاویاونوشباکافکا-خمشویدتابه

عرضامبرسید:"....کسانیاینعقیدهرانمیپذیرندوشناختوالجرمحرمتنهادنبههنررامقولهیجداگانهییحسابمیکنندوارتش

رایشآلمانرامثالمیزنندکهغالبافسراناشدستکمدرنواختنیکسازمهارتداشتند.پاسخچنانکسانیایناستکهبلهوحتااگر

یادتاننیستبگذاریدخودمبهیادتانبیاورمکهآنانازفرطعالقهبهاینهنرواالیانسانیحتادرکشتارگاههادستههاییراکهبهسویسالن

مرگهدایتمیشدندباارکسترهاییبدرقهمیکردندکهنوازندهگانشانازمیانخودزندانیانانتخابشدهبودوتقریباًهمهگینوازندهگان

حرفهییارکسترهایفیالرمونیکوسمفونیککشورهایلگدکوبشدهبودندکهحاالفقطبهگناهآلمانینبودنمحکومبودندباروزیچند

گرمناندرکارخانههایتهیهیابزارجنگیجانبکنندوبهمجردبروزآثارفرسودهگیدرآنانبهاتاقهایگازفرستادهشوند.البدحقبا

شماستکهمیگوئیدآنستایندهگانبروکنروموزارووبرباهمهیوجودشانبهموسیقیوبیگمانازطریقموسیقیبههمهیهنرهامهر

میورزیدندوپیشازبرداشتنساطوربرایدستگرمیوتقویتروحیهیقصابیخودبهنواختنیکپنجهویلنسلازفالنآهنگسازبزرگ

احساسنیازعمیقمیکردندوالبدتبحرشاندرنواختندستکمیکسازبههیچوجهربطیبهسنتهایتربیتاشرافیشاننداشتوای

بسابههمیندلیلاستکهبایدقبولکرددرجهانهیچچیزپیششرطهیچچیزنیست....")1(

دوم. موسیقی توده یی یعنی چه؟

اگربپذیریمکهموسیقینیزدرجامعهیبورژواییمانندهرکارمولدوغیرمولدبهکاالتبدیلشدهودرقبالپولمبادلهمیشود؛اگربپذیریم

کهشهرتوثروتبنجلهاییمانندمدوناوجنیفرلوپزوامثالهممدیونکمپانیهایبزرگتولیدیاست؛الجرمپذیرشایننکتهیمهم

کهدرجامعهیسرمایهداریموسیقیمردمفرودستتاحد"رنگباباکرم" و" بشکنشغشغانه" سقوطمیکندچنداندشوارنخواهدبود.

واقعیتایناستکهتودهییشدنمویسقیراکآلترناتیووجازوبلوزبهمناسباتاجتماعیحاکمبردههیشصتوهفتادآمریکاواروپاباز

میگردد.روزیروزگاریبودکهمعترضانبهجنگویتنامواعضایجنبشهایرادیکالفمینیستیوطرفدارانآزادیموادمخدروبهطور

مشخصماریجوانادر" وودساک" گردمیآمدندوباموسیقیجیمیهنریکسوجیمموریسونبهچهرهیبورژوازیجنگطلبآمریکا

واروپاپنجهمیکشیدند....وودساکوسانفرانسیسکونمادایناعتراضوجاییبرایتودهییشدنموسیقیبود.ازدرونهمینجریانها

بودکهموسیقیمتمایلبهچپرشدکردوبیتلهاودرزورولینگاستونزبیرونآمدندوموسیقیدانهایآوانگاردیهمچونبابدیالنو

جانلنونسرکشیدندوترانههاییبرایکارگرانوزحمتکشانخواندندکههنوزجاودانهاست.وبههمینشکلوقتیکهآنپیشاهنگان

موسیقیاعتراضیتسلیممناسباتکاالییشدندبهابتذالگرویدند.باریمیخواهمبگویمکهرشدموسیقیآوانگاردامریارادینبودومنتج

ازیکدورهیمشخصاجتماعیبودکهدرموسیقیخودرابهآنشکلمتعینمیساخت.همانطورکهموسیقیجازدرفراشدنجواهای

بردههایسیاهدرمزارعپنبهوباللوزیرشالقرشدکردونتیجهیاعتراضبهنظاممنحوسبردهداریوراسیسمبورژواییبود.ایناتفاقی

نبودونیستکهغالبپیشاهنگانموسیقیجازازریچارلزتابیبیکینگسیاهپوستبودندوهستند.میخواهمبگویمبدونوجودمادی

یکجنبشاجتماعیمترقیوفراگیرانتظارشکلبندیواعتالیهنرازجملهموسیقیازبیخوبنبالوجهاست)2(کمااینکهدیدیمو

دیدیدکهجنبشمشروطیتموسیقیوشعررادیکالیراتولیدکردکهموسیقیسنتیودرجازنندهیماهنوزمشغولارتزاقازسفرهپتو

پهنوچربوچیلیآناستوهرروزیکاستادبانسبتپدروفرزندیتحویلجامعهمیدهد!بهیکعبارتموسیقیوهنرمتاثرازسبک

زندهگینیستبهتنهایی.هنرواخالقوفرهنگبهعنوانروبنایبنیادهایاجتماعیبهطورمشخصمتاثرازمناسباتشیوهیاجتماعی

تولیداست.بیهودهنبودکهانقالباکتبربهاندازهیتمامدورانعریضوطویلحاکمیتبورژوازیدرهمهجایدنیاشاعروموسیقیدانو

نویسندهومعماربهتمدنانسانیتقدیمکردهاست.بهاینموضوعبازخواهمگشت.

منتقدان میان در مباحث این است. بیرون متن این رسالت از محتوا و فرم دیگر مفهوم یک به و تعهد و هنر ارگانیک ارتباط ارزیابِی

سوسیالیستازپیشهییغنیوپرپیشینهبهرهمنداست)3(صاحباینقلمنیزبهاندازهتوانودانشخوددردوکتاب"نازلیسخننگفت" 

و"همسایهگاندرد" -هردوازموسسهیانتشاراتنگاه-تاحدممکنبهاینمبحثواردشدهاست.دراینجامیخواهمبااشارهبهنکاتی

ازکتابمنتشرنشدهی"تاریخوتازیانه" بهتناقضهاییدرخصوصهنروموسیقیتودهییبپردازم.میدانیمکهشاملوبارهاوبهتاکیدگفته
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بود" هنرمندبایدمتعهدباشد.بندههنربدونتعهدرادوپولارزشنمیگذارم.برایاینکهخودمنعمیقاًفکرمیکنممتعهدهستم.من

هرروزصبحکهازخواببلندمیشومبهبایدونبایدآنچهمیبایدبگویمفکرمیکنم.مندربرکلیشعریخواندمکهبخشیازآنبدین

قراراست:درآخرینفرصت/آنچهمیبایستگفتهباشم/گفتهامآیا؟" )پیشینص84(بسیارخوبپرسشاصلیایناستکههنرمند

بهچهبایدمتعهدباشد؟غالبروشنفکرانسوسیالیستازتعهدهنرمندبهجامعهوبهطورمشخصبهرنجمردمکارگروزحمتکشسخن

گفتهاند.منواردمقولهیرئالیسمسوسیالیستیونقدموازینژدانفیهنرنمیشومامامیخواهمبگویمکهاگرهمانسمفونیمشهورشادی

بتهوونازآثاراوحذفشوددرسایرسمفونیهاکدامتعهدباقیمیماند؟یاچهطوراستبهسراغموتزارتبرویم.کدامتعهداجتماعی؟با

اینحالمنخودبارهاشاهدبودمکهشاملوبااشتیاقموتزارتگوشمیکرد.درنتیجهگاهودرمواردبسیارمیتوانبهیکشعرانتزاعی– 

امثالشعرهایسپهرییالورکاوالیوتوازراپاوند– وموسیقیصرفٌاغنایییانقاشیمطلقاًزیبا-مانندداوینچی-دلبستبیآنکهازتعهد

اجتماعیسراغگرفت.اینمسالهراجوردیگریهممیشوددید.بهقولزندهیادمحمدمختاری:

»برایهنرمندهرپدیدهییبزرگاست.هرمسالهییدراولویتاست.هرآدمیاحادثهیی،هرشییاواقعیتییکنقطهیعزیمتهنریاست.

هرجزءعاملناگزیریدردرککلورابطهیبیانجزوکلاست.اهمیتشعروهنردرگزینشموضوعهایبزرگیابزرگترینموضوعها

نیست.عمدهترینموضوعهایامهمترینمسائلروزبهتنهاییمسالهوموضوعهنرنیست.شعروهنرازهرپدیدهیکوچکبهاهمیتبزرگ

هنریمیرسد.کمترینمشکلشعرهاییکهتابعحرکتهایعمدهوغیرعمدهیسیاسییاتحلیلهایدورهییشدهانداینبودهکهخواسته

یاناخواستهازبسیاریازعرصههاومسایلوپدیدههاو...فارغماندهاند.عمدهوغیرعمدهکردنسببمیشودکهدیدجزیینگروحرکت

متنوعاجزاازشعرگرفتهشود.درگیریمستمرذهنبا"کل" سببمیشودکهفردیاَتهاوتجلیفردیامورورابطههاازبینبرود.بنمایهها،

نشانهها،نمادها،تصویرهاوکاًلزبانکمکمتقلیلیابدوبهناگزیرکلیشههابرشعرسوارشود.

ضمناًعمدهوغیرعمدهکردنخاصیتتجریددراندیشهیعلمیاستنهتجریددرهنر.معرفتهنریکلیتراتجزیهنمیکند.منتهادید

تالیفیاشازطریقاجزاتحققمییابدحالآنکهمعرفتعلمیوبهتبعآنسیاسیبهبخشیازکلیتاکتفامیکند.ازاینبابتبهتجزیه

تمامیتمیپردازد.گرفتارشدنشاعروهنرمندبهاینگونهاندیشیدنخاصیتتالیفیهنرراازبینمیبرد.«

)محمدمختاری،1378،صص59-60(

برایاینکهبحثگرمتروجدلیترشودکمیبهگذشتهبازمیگردم.شاملودرسال1342درمصاحبهییگفتهبود:

»مناگهانسانباشمنمیتونمازدردشماغافلباشم– نمیتونم.تویعاشقونهترینشعرهایمنیهعقیدهیاجتماعیپیدامیکنین.چرا؟

برایاینکهمندورنیستمازجامعهام.منامهمراهجامعهامهسم.]هستم[منحسمیکنمجامعهامرو،وایناصاًلتختهیپرشمنه.«

)بحثیباا.بامدادخالصهییاستازبحثیکهدربعدازظهر27دیماه1342روینوارضبطشدهاست.بهنقلازپاشایی1378،صص665-

)664

منفکرمیکنمدرمبحثجایگاهانعکاسدردهایاجتماعیدرشعر،شاملوگاهدچارتناقضشدهاست.اوزمانیبهدفاعازمایاکوفسکی

مسالهیسفارشاجتماعیدرشعررامطرحکرده:

»شعرفرزنداقتضاست.چهمعلوماستهمینفردا"اقتضایی" تغییراتیدرزبانوشکلشعرمنیاهرکسدیگرایجابنکند؟...مقصودم

ازاقتضادقیقاًهمانچیزیاستکهمایاکوفسکیآنرا"سفارشاجتماعی" میخوانْدومیگفت"شاعربایدبراینوشتنشعرشازاجتماع

سفارشقبولکند".«)پیشین،ص874(

چنینموضعیازشاملوپذیرفتنینیست.شاعریکهدردفاعازشعرشهودیخودمرغاشیکپاداردچگونهمیتواندبهسفارشاجتماعی

برایتولیدشعرتمکینکند؟شعرهاییمانند"پریا" و"پیغام" ممکناستنوعیقراردادوسفارشاجتماعیباشد،اماحتاسیاسیترینشعر

شاملویعنی"دراینبنبست" هرگزنمیتواندازبطنچنینماجراییبرخاستهباشد.ایننکتهییاستکهمنازخانمآیدا-درشاننزول

آنشعرمشهور– شنیدهاموباورشبرایمبسیاردشواراستکهشاملوبهسفارشاجتماعدرستایِشاحمدزیبرمومهدیرضاییوخسرو

گلسرخیووصفحادثهیسیاهکلشعرهاییسرودهباشد.البتهتاکیدشاملودرخصوصپیشگیریازنزولاعتبارهنریدرشعراجتماعیو

ممانعتازآسانگیریبهبهانهیطراحیمسائلروزمرهپذیرفتنیوقابلتاملاست:
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»بعضیهافکرمیکنندکهشعراجتماعییاهرهنراجتماعییعنیهنریکهبازگویزندهگیمردمپائینترباشد.اینشدهمعنیشعر

اجتماعی.بنابراینهرچرتوپرتیراازاینزاویهمطرحکنیمیعنییکشاعراجتماعیهستیم...تعهدشاعردرمقابلزباناشهمیکمقدار

ازتعهداتاجتماعیاوست.کسیکهزبانخودشرابلدنیستوادبیاتخودرانمیشناسد،فقطبهصرفاینکهتقلیدحسنوحسینو

یانیمارادربیاوردمناوراشاعرنمیدانم...مننمیتوانمبپذیرمکهفقطاجتماعیبودنبهاصطالحکارراخاتمهمیدهدوتماممیکند.

نهکافینیست...منروزگاریپیشنهادیکردموآنپیشنهادامروزبرایخودمنمعتبرنیست.مثاًلفرضکنیدیکشعرعاشقانهرا،یک

شعراجتماعینمیدانند.درحالیکهشعرعاشقانهبهنظرمناجتماعیترینشعراست.برایاینکهماهرکدامبهتنهاییبایکاثرروبهرو

میشویم.حتااگردرسالنیکههزارنفرنشستهاندوقتییکقطعهموسیقیرااجرامیکنندیایکصفحهرامیگذارندکهگوشکنندهر

کدامبهتنهاییباآنروبهرومیشوندنهبهشکلاجتماع.بنابراینهیچچیزاجتماعیبهآنشکلامکانوجودیاشنیست.منطقینیست.

پسچهدلیلداردیکشعرعاشقانهیکشعراجتماعینباشد؟منمعتقدمهرچیزیکهزیباستمقیداست.هرچیزیکهمقیداست

ممکناستزیبانباشد.«

)گفتوگویمنصورهپیرنیابااحمدشاملودرلندن،کیهانشمارهی22،9106و1352/8/24(

شگفتآنکهشاملودراظهارنظریدیگریکسرهپنبهینظریهی"شعرفرزنداقتضا" استرازدهومایاکوفسکیوالهوتیراباانقالبتنهاگذارده

استوشگفتتراینکهشاملوموضوع"اقتضادرشعر" رابهتاریخشنبه20/مرداد1358طیگفتوگوییباروزنامهی"بامداد" مطرحکرده،

حالآنکهدقیقا5ًروزقبلازآن)15/مرداد1358(درجریانمصاحبهیدیگریبا"امیدایران" ازموضعیمتفاوتوایبسامتخالف

سخنگفتهاست:

»ممکناستبقالکاالییرابفروشدکهخودشآنرادوستنداشتهباشد.اماشعرکهکاالنیست.شاعرحرفدلاشرامیزند.سخنی

کهازاومیشنویدپیامجاناوست.عواطفاشراکناربگذاردچوننسبتبهجامعهمتعهداست؟چونجامعهانقالبیاستشاعرهم"باید" 

شعرانقالبیبنویسد؟یعنیچهاینحرف؟مگرشاعرازجامعهحقوقمیگیرد،یاجاییایستادهکهبیرونجامعهاست؟مثاًلاگرجامعهعاشق

قیافهیمشنگمحمدرضاشاهبودشاعرمیبایستمدحآنالدنگدوقازیرابگوید؟...تعهدامرینیستکهبهکسیبشودتحمیلکرد.هیچ

قانونیازهیچمجلسخبرهگانینگذشتهاستکهبراساسآنشاعرمجبورباشدنسبتبهجامعهمتعهدبشود.اگربودخوشآمداگرنبود

بهسالمت.وقتیسنگفرشهاغرِقخوناستوازهمهطرفصدایگلولهمیآیدکدامابلهیمینشیندباماهرازونیازکندواگرکردکی

میایستدبرایاشکفبزند؟«

)امیدایران،15/مرداد1358:دیدارباجاودانهمرد!(

معلوماستکهسروتهایندوموضعگیریشاملودرستوحسابیچفتنمیشود.ابتدامیگوید"شاعرحرفدلاشرامیزند" ومیانجامعه

وشاعرخطمرزیمیکشدوبهدفاعازنوعیسورآلیسمشهودیبرمیخیزدودرانتهاانتزاعشاعرازحوادثاجتماعیراعینبالهتمیداند!

بااینوصفنظرواقعی،قطعیونهاییشاملودرخصوصموقعیتاجتماعیشاعربردوستدارانومنتقدانشعراوبیتخفیفدانستهاست.

شاملوباوجودپرهیزهمیشهگیازداوریشخصیدربارهیشعرهایاشبهایناعترافنیززبانگشودهاستکه:

»منخودمشعرهایبسیارمعدودپساز"هجرانیها" رابیشترمیپسندم."آخربازی" راو"صبح" راو"دراینبنبست" را.اینهاعمیقترین

اشعارانعکاسیمناند.تصاویرفوریازجامعهدرآینه،دربافتیمحکماززبان.«)پیشین(

»بگذاریدسوالتانراازپائینبهباالجواببدهم.درباباینکه"آیاعکسالعملیدربرابرقضاوتهاداشتهامومثاًلاگرگفتهاندشعرمن

سیاسینیست؟آیانشستهاموشعرسیاسیسرودهام؟" بایدبگویم:بههیچوجه!چراکهاوالًمنعالقهیینداشتهامبهاینکهشعرراوسیلهیی

قراربدهمبرایآنکهخودمرادرجامعهجاکنم.کارخانهیشعرسازیهمندارمکهازطریقدفتربازاریابیتحقیقکنم،ببینممردمخواستار

چهجورشعریهستندکهجنسباببازارصادرکنم.]اینبخشازپاسخشاملورامقایسهکنیدبااظهارنظرتائیدآمیزاودربارهیعقیدهی

مایاکوفسکیکهدرضرورتالتزاماجتماعیشعرگفتهبود:"شاعرازجامعهسفارشمیگیرد"!!}خیالمیکنماینمشکلزائیدههمانتخم

لقیباشدکهبیستسیسالپیش]تاریخاینمصاحبه20مرداد1358است[برایاولینبارجوجهتئوریسینهایحزبتوده]قباًلهمگفته

بودمکهشاملوهرجادستدهدلگدینثارتودهییهامیکند،اینهمشاهد[کهگاوراتنهاازرویشاخاشمیتوانندازخرتمیزبدهندتو
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دهنخالیقشکستند.آمدندوگفتندهنربایدمردمیباشدوهنررابایدتودههادرککنند.مطلبراازرویکتابیادگرفتنوآیههای

استالینمرحوموآژانفرهنگیاش)آ.ژدانف(راکورکورانهقرقرهکردنگرفتاریاشهمینچیزهاست!

تودهها!...بسیارخوب:تودههاشاملطبقاتاندوطبقاترادراینرابطهیخاصمیتوانبهانواعواقسامالیههایبیسوادان،کمسوادان،

بیذوقانمطلق،کمذوقان،صاحبذوقان،بیسوادانصاحبذوق،باسوادانبیذوقوغیرهوغیرهتقسیمکرد.حاالبفرمائیدببینمکدامشاعر

یانقاشیاآهنگسازمیتوانداثریبیافریندکهتودههایعنیهمهیاینالیههاکهطبقاتمختلفراتشکیلمیدهندبتوانندآنرادرککنند؟

برایاستفادهیچوپانمزلقانیوحاجآقایبازارحلبیسازیوکارگرکورهپزخانههاغایتموسیقیتصنیِف"یاردلیجیران" استو"گلپری

جون." اینجاتکلیفگلینکاوموسورگسکیوچایکوفسکیچهمیشود؟منظورمایناستکهدقیقاًالگوهایروسیقضیهرامطرحکرده

باشمتا"رفقا" نتوانندزیرشبزنندوبگویندازکسانیاسمبردهامکهخائنبهطبقهیکارگرند.وقتیصحبتازمیراثعظیمموسیقیبه

میانمیآید،ایننامهابهذهنمتبادرمیشودنهآنترانههایالبتهدرحدخودزیبائیکهفالنهیزمشکنکمسوادوبهناچاربیگانهبامیراث

عظیمموسیقیروسکهدرپرتافتادهترینجنگلهایسیبریدرختارهمیکندوازشنیدنآنلذتمیبرد.)برایآنکهخلطمبحثنشود

تذکراینحقیقتالزماستکهسرچشمهیآثارجاودانیاینآهنگسازاننیزچیزیجزهمانترانههایقومینیست.امامسالهدرهمین

بهرهجوییوساختوپرداختنوابغازآنمایههایخاماست.ترانهیتودهیی"اوچینچرنایا" -کهبه"چشمانسیاه" معروفشده-همان

تمیاستکهچایکوفسکیبرایسمفونیبینظیراش"پاتهتیک" مورداستفادهقراردادهاماآیابهراستیاینهماناست؟وآیابهراستیدر

مصرفکنندهیعامیآنترانه،سمفونیچایکوفسکیهمهماناثررابهجایمیگذارد؟(...اثریکهاو]هنرمندآوانگارد[میگذاردبرفرهنگ

هنریجامعهاست،ومعالواسطهدراختیارتودههاقرارمیگیرد.یعنیازطریقهنرمندانیکهدرفاصلهیمیاناووالیههایدیگرطبقات

واقعشدهاند.بهرهینیمابهوسیلهیخسروگلسرخیاست)مثاًل(کهبهفرهنگکارگرانانقالبیمنتقلمیشود.اینیکاصلکلیاستو

باحرفهاییازقبیل"معتقداتهنریبورژوازی" و"هنربرایهنر" واینجورعباراتکلیشهییهمآنرامخدوشنمیشودکرد.لنینهماین

نکتهراجاییتاکیدکردهاستکهپرولتاریاییبودنمضمونآثارهنرینبایدبهانهیآسانگیریهنرمندانبشودوفرمهایدرخشانیکه

هنرمندانجوامعبورژواییآفریدهاندبایددرفرهنگهنریجامعهیپرولتریموردبهرهبرداریقرارگیرد...«

اینبحثدرکتاب"تاریخوتازیانه" ادامهدارد.....

سبک زنده گی

گفتیمکهسبکوشیوهیزندهگیمردمهرجامعهمتاثرازمناسباتاجتماعیتولیدیاست.درنظاماجتماعیمبتنیبرکارمزدیوکاالیی

شدننیرویکاربسیاربدیهیاستکههنرنیزبهکاالییبرایخریدوفروشتبدیلشود.ساختارنظاماجتماعیتولیددرایرانبهگونهیی

استکهبرایپیشبردموفقروندانباشتدوفاکتوراساسینیرویکارارزانوامنیتسرمایهازهمهسوضروریاست.ایندوفاکتورملزومات

ویژهییداردکهباالزاماتتولیدبورژواییدرکشورهایسرمایهداریپیشرفتهمتفاوتاست.فیالمثلتحققسودحداکثریمستلزمایناست

کهطبقهیکارگرایرانازهیچتشکلوتشکیالتمستقلصنفیوسیاسیبرخوردارنباشد.بهلحاظفرهنگینیزبورژوازیایرانجامعهیی

ناشادوافسردهرابرفرازسرمردمیاتمیزهآوارکردهاست.بااینهمهبافتاجتماعیایرانبهشیوهییاستکهبسیاریازاحکامفرهنگیاین

بورژوازیرابرنمیتابدوسختدرمقابلآنایستادهگیمیکند.اکنونوپسازسهدههویکپنجوباوجودیکهکلیهیمراکزفرهنگی

دراختیارحاکمیتبودهاستوباوجودهمهیتهدیدهاوتحدیدهامردمایرانبیشازهرزماندیگریروزانهچندینبارازسدفیلترینگ

میگذرندوازشبکههایتلهویزیونیوماهوارهییبرونمرزیاستفادهمیکنندوعلیرغمتحملشدیدترینموانعفرهنگیمیکوشندشیوهی

زیستخودرامانندمردمکشورهایتوسعهیافتهیغربیآرایشدهند.درمتنانتخابچهگونهگیشیوهیزندهگی،خردهبورژوازیمرفه

ایرانیکسوررویدستخردهبورژوازیآذربایجانوترکیهزدهاست.ابتذالیاگرهست-کههستبیگمان-"گناهوصواب" آنیکسره

ترویج به دیگر ازسوی مبانیسکوالریسم و مظاهر به تعرض و ازیکسو مذهبی فرهنگ تحمیل اعتبار به که است متوجهحاکمیت

سخیفترینشکلروزمرهگیکمککردهاست.

اگرچهمدینهیفاضلهیخردهبورژوازیماجوامعاروپاییاستامادمدستترینالگوینقدیفعاًلترکیهاست.بهیکمفهومواقعیاینفقط

حاکمیتایراننیستکهبرایهژمونشدندرمنطقهرقابتیهمهسویهراباترکیهوعربستانازمدتهاپیشآغازکردهاست.بورژوازیو
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طیفهایفوقانیومیانیخردهبورژوازیایراننیزالگویزیستیخودرابرمبنایزندهگیهمطبقههایخوددرترکیهطراحیکردهاند.چنین

استآرمانوآمالبخشعمدهییازاصالحطلبان.درطولوعرضتاریخمعاصرخردهبورژوازیماهرگزتاحداینکنسبتبهسیاستروز

بیاعتناومنفعلنبودهاست.اینخردهبورژوازیزمانینهچنداندوروقتیکهازخیابانخیزشسبزبهرویجناحکنسرواتیستواتوریتین

حاکمیتپنجهمیکشیدباالخرهبرایخودافقیترسیممیکرداماازقرارباعروجروحانیاینطبقهیکاسبکارحسابیبهبقالیوزرگریاش

چسبیدهاست.چندانکهحتازمانیکهباوعدههایتوخالیروحانیمواجهمیشودحاضربهپسگرفتنرایاشنیستودرمقابلدانشجو

راتحقیرمیکندکه"توانتخابنکردی،توانتخابشدی".یادشمیرودکهخوِدحضرتاستادپیشازدانشجوانتخابشدهبود.همان

روزیکهبرایپیروزیبنفشرجزمیخواند.هنرپیشهیاینبورژوازیوخردهبورژوازیکارششدهاستشرکتدرمراسمحراجتابلوهای

گرانقیمتسپهریوعکسهایکیارستمی.میرودآنجاومانندکاسبکارانچکشهایچهارصدهزاردالریمیزندوپورسانتاژمیگیردواز

رهآوردکوکاییننابگاهیاوقات"شعر"یهممیسرایدودفتریهممیچاپد.پایاشبیفتدسِرچهارراهمیایستدونقشکودکانکارهم

بازیمیکند.درستمانندزمانیکهنقالیومقتلخوانیمیکند.مردشکههمفریبوگارتوشانپننمیشودکهیقهیمککارتیسمرا

جردهدودرکنارکاسترووکوبابهایستدامازنشمیتواندباتزریقصدهاگرمانواعژلبهباالوپایینخودشبهاخوابکیمکارداشیان

شدنببیند.طیفمیانیوتحتانیاشهمپولهایخودراپساندازمیکندتاسروقتدماغشراصافوصوفکند.شعر"ایمرزپرگهر" 

فروغویادداشت"آقایچوخبختیار" بهرنگیمصادیقبارزاینخردهبورژوازیدرزماناعلیحضرتاست.استاددانشگاهاشمیشودصادق

زیباکالموحمیدرضاجالییپور)...(وشگفتاازیکتوبهوانتقادازخود.آقاتادیروزچماقداربودهحاالیکشبهمیشودسناریستوفیلمساز

وسریالهایمزخرف"اخراجی"هایشباحمایتنهادهایخاصبهفروشمیلیاردیمیرسد.خردهبورژوازیماتغییرزیادینکردهاستجز

اینکهحاشیههایچسانفساناشرنگیشدهاست.درستکهتروتسکیگفتهبود" خردهبورژوازیاگرچهقادراستشوروشوقیناگهانی

وحتاخشمیانقالبیازخودنشاندهداماپشتکارنداردوبهمحضبرخوردبانامالیماتدلسردمیشودوازقلهیبلندامیددرسراشیب

سرخوردهگیمیافتد")تاریخانقالبروسیه(امااینخشمخردهبورژوازیمامانندجوشوخروشکوکاکوالهایقالبیوطنیاست.خیلیزود

ازشوروشوقبازمیماندوبهکلفراموشمیکندکههمینچندساعتپیشعربدهکشیدهبودکه"موسویآزادنشه...." وبدینترتیب

فقطدرهمینجاستکهآن"استادجامعهشناس" حقنکوهشدانشجویعربدهکشرادارد.خردهبورژوازیایرانحاالتصمیمگرفته

استتااطالعثانویبیطرفباشد!بیطرفیعنیاینکه"مازنوبچهداریموسریکهدردنمیکنهدستمالنمیبندند" وازاینترهات.

مصادیقبیطرفهمانچوخبختیارهایهستندکهوقتیدرتهرانواستانبولپلیس،مدافعانوحامیانجنبشمقاومتکوبانیرازیرضرب

میگرفتشانهباالمیانداختندوبهشکلتهوعآوریمیگفتند"خبهرکهخربزهمیخورهپایلرزشهممیشینه." درجریانفاجعهی

حملهیاسیدیاصفهانخردهبورژوازیمابهجایاعتراض،دستبهیکواکنشمهمزدوبالفاصلهبرایحفظچهرهینورانیخودشیشهی

اتوموبیلشراباالکشید!اماحکایتبورژوازینوکیسهوعقبماندهیمابهراستیمستهجناست.واقعیتایناستکهبورژوازیایرانبهلطف

بهرهمندیازتمامرانتهایقدرتازهمهیامکاناتاقتصادیوفرهنگیزندهگیمدرنغربیاستفادهمیکند.یکپایثابتشتوبازارهای

لندنوآمسترداموپاریساستودرعینحالقمپزضدغربیبهخودمیگیرد.فربهترینتیپهایبورژوازیغربیدراستمناوارضاینیازهای

مازلوییبهگردساعترولکسواتوموبیلمازراتیوپورشهوخانههایمجللوجواهرآالتوهزارانزهرماردیگراینبورژوازینمیرسند.

اینبورژوازیمدعیدرجهاولسادهزیستیوپاکدستینیزهستالبته.تیپسیاسیاصالحطلباینبورژوازیمیشودآقایسازگاراکه

دفترودستکاشرادرکتابخانهیپرزیدنتبوشپهنکردهوبههمکاریبانئوکنسرواتیستهایجنگطلبآمریکاییمفتخراستو"فعال

وحامیجنبشکارگری"اشمیشودجنابمهدیکوهستانیکهروزروشنبههمکاریباسولیداریتیسنترآمریکاییافتخارمیکندوبا

دخالتهایبیمحابادرجنبشکارگریایرانزمینهرابرایحبسفعاالنکارگریمهیامیفرماید.روزنامهنگاراشهمالبدآقاینوریزاده

است.فیلسوفاشالبتهعبدالکریمسروشوادامهیتوصیف"شخصیت"هایترازاولاشذکرمصیبتخواهدشد.

واضحاستکهسبکزندهگیاجتماعیمردمهرجامعهمتاثرازنوعاخالقحاکمبرآنجامعهاستواخالقحاکمبرهرجامعهچیزی

جزاخالقطبقهیحاکمنیست.ازاینعبارتتفسیریمارکسکهبگذریمدرجامعهییکهنمایندهیمجلسشورایاسالمیاش– هنگام

جلسهیاستیضاحعطاهللمهاجرانی-ضمنقاتیکردنمکررهویتوشخصیتفرهنگیسیمیندانشوروسیمینبهبهانیویکساندانستن
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ایندونشاندادکهمشهورترینداستاننویسوشاعرزنمعاصررانمیشناسدنبایدازمردمفرودستشوشوجوادیهوآریاناانتظارداشت

کهبتهوونگوشکنند.ایننکتهکنارگذاشتنمردموتقلیلآنانبهمطالباتمیانهمایهیاکونومیستینیست.هرگز.مسالهتبیینوتفسیر

واقعیتاجتماعیکنکرتیاستکهبرایفهمآنهانیازیبهجامعهشناسبودننیست.ازسویدیگرگفتیموتکرارمیکنیمکهبورژوازیو

خردهبورژوازیمیانیوفوقانیایرانهمیشهوازبدوشکلگیریخودفاسدترینوتباهترینوگندترینطبقاتاجتماعیاینکشوربودهاند.

مطمئننیستمصفاتیمعطوفبه"بالهت" یا"حماقت" کهآنجامعهشناسانبرایتوصیفمردمبهکاربردهاندبتواندبهتنهاییویادوبل

گویایویژهگیهایاخالقیایندوطبقهباشدیانه.بهطورقطعاگرمنظورازحوالهکردناینصفاتدوطبقهییادشدهباشدمیخواهم

بگویمدرکیمینیمالیستیازاینجماعتارائهشدهاست.بورژوازیایرانبرخالفبورژوازیغربحتایکمتفکروموسیقیدانوفیلسوف

وروشنفکرونقاشونویسندهیمتوسطنیزنداشتهاست.اگرداشتهاستدوستانلطفکنندونویسندهراازجهالتبیرونبیاورند.درایران

هرچهروشنفکروموسیقیدان-اگرداشتهباشیم-نویسندهوشاعرمطرحاستجملهگیبهاردویچپوسوسیالیسمتعلقدارد.نهپهلویها

ونهجمهوریاسالمینمیتواننددرهیچزمینهییهنرمندانترازاولیهمچوننیماوهدایتوشاملووساعدیوفروغواخوانوابتهاجو

کسراییوگلشیریواحمدمحمودارائهدهند.حاالازعارفوالهوتیومیرزادهوفرخییزدیمیگذرم.درتمامسیوششسالگذشته

وباوجودهزینههایمیلیاردیدرصداوسیماوارشادوسازمانتبلیغاتاسالمیومطبوعاتوآموزشوپرورشودانشگاهوسایرنهادهای

فرهنگیدولتیحتایکشاعرمیانهدرحدحسینمنزویخلقنشدهاست.شاعرزماناعلیحضرتهممهدیسهیلیبودوحاالدربهترین

حالتمیشدنادرپور.موسیقیکهدرحاکمیتکنونیازاساسپردهنشیناستوهمانیکیدوجوانومحفل)نامجووگروهکیوسک(که

داشتندازتلفیقموسیقیراکوبلوزباموسیقیوطنییککارهاییمیکردندچنانتاراندندکهیکیبهدلقکیدرتلهویزیونآمریکاروی

آوردهاست-البدبرایتکهیینان-وآندیگریبهکلدیپرسشدهوبهسرشزدهاست.وچنیناستاوضاعموسیقیوهنریکهالجرم

زیرزمینیشدهاست.اگردرزیرزمینمیشودبهراحتینفسکشیدپسمیتوانخالقیتهنریرانیزطراحیکرد.آقایجامعهشناساز

چهسخنمیگوید؟البتهبورژوازیوخردهبورژوازیتبهکارمادرحوزهیموسیقیوسینماتادلتانبخواهدهنرمندبنجلداردکهبیچاره

آنمرتضاپاشاییبهگردشانهمنمیرسد.

گذشتهازاینکهحاکمیتفضایجامعهراچنانناشادکردهاستکهجوانان– حاالمستقلازخاستگاهطبقاتیشان-ومردمجویایشادی

ازهربهانهییبراینفسکشیدناستفادهمیکنند.حاالمیخواهدجشنهایپیروزیفوتبالفاسدماباشدیاوالیبالویامرگیکخوانندهی

پاپ.مسالهایننیستکهخوانندهیپاپمبتذلبودهودرجهدویاسهبودهاست.مسالهایناستکهبههمانمیزانکهنمیشوددرمراسم

تشییعجنازهیآقایآیتاهللمهدویکنیعکسهایِسلفیبادوستدخترودوستپسرگرفتودرفیسبوکواینستاگرامگذاشتویک

حالیکردوقریدادودلیازعزادرآورد– کههمهیاینشادیهاازحقوقاولیهیمردماست-درمقابل،همهیاینهادرمراسمتشییع

جنازهییکخوانندهپاپممکناست.عدمدرکوفهماینموضوعسادهنباید"استادجامعهشناس" رابههذیانگوییتوهینبهمردمبکشد.

چپ پست مدرن و آگاهی

رفتهاندبهدانشگاهوبدوناینکهرفرنسیبرایسخنانمشعشعخودارائهکننداز"فاشیسم" سخنمیگویند.مانندآنتازهلیسانسهای

علوماجتماعیکهباالخرهبایددرجمعخانوادهگیاصطالحاتیراکهخواندهوحفظکردهاندبهزبانبیاورندتاماماوپاپاوایضاًدخترخالهبه

استعدادوخالقیتاین"دستهگل"ییکهبهآبدادهاند،پیببرند.بهماالبتهنمیگویندکهچگونهمیشودتاهمینپانزدهماهپیشجریان

بنفشگلوبلبلباشدوحاالناگهان"فاشیست" شدهباشد.هیچدرکمشخصیازتوازنقوایطبقاتیبهدستنمیدهند.درسابقهیجامعه

شناسیشانیککلمهدفاعازطبقهیکارگروجنبشکارگرینیست.یکیدومصاحبهبانشریاتنئولیبرالوطنیانجامدادهاندوسراینو

آننقزدهاندونامشرانهادهاند"نقدنئولیبرالیسم!" تمامداروندارخودراازهمینمردمپاپتیدارند-والبتهراستخواهیاینداروندار

بیشترازفرصتطلبیبرخاستهاست-ودرعینحالمردمرابهبالهتمتهممیکنند.استادانشان)امثالسعیدحجاریان(دردومخرداد

و18تیرتاتوانستندازدانشجویانکولیگرفتند،بهپشتوانهیجنبشاصالحاتبهنانونوایینورسیدند،هابرماسورورتیرابهایران

خواندندوپزدادندوبعدناگهانمدعیشدندکه"جنبشدانشجوییحرفمفتاست")عینجملهیحجاریان(.عباراتمارکسراباپررویی

تمامکفرفتندوبرایخوددولتبناپارتیدرستکردندواسمشراگذاشتنداحمدینژادوحاالغرولندمیکنندکه"فاشیسم" آمده.تفسیر
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فاشیستیازاوضاعکنونیبههیچوجهازایشانپذیرفتهنیست.بهیکدلیلساده.اینتفسیرازمرتضامحیطکهمرتبدرنقدحاکمیتاز

واژهیفاشیسمبهرهمیگیردقبولاست.چراکهایشانبانابسندهدانستنرشدسرمایهداریدرایرانواعتقادبهحاکمیتاستبدادارتجاعی

نیمهسرواژودفاعازنوعیتوازنقوایطبقاتیحقدارندکهازموضعمنشویکیبهحمایتازآلترناتیوبورژوازیلیبرالبرخیزند.امااین

جماعتچهمیگویند.اگرذرهییدرگفتارخودصداقتداریدروزهایانتخاباتودرستادهایتانبنویسید"مردمخروناآگاهوابلههستند." 

اماازاینهاکهبگذریمبدنیستبرایدوستاندانشجووعالقهمندانبهمکتبواپسماندهییکهاینجامعهشناسانراتغذیهمیکندبهچند

مولفهیقیاسیوتطبیقیاشارهکنم.نگفتهپیداستکهقصدورودبهمباحثعمیقفلسفیونظریندارم.

عینیت و ذهنیت

اشتباهنشودچپپستمدرنیکسرسوزنازمفاهیمآگاهیطبقاتیازردهیتعابیریکهلوکاچکارگرفتهودراثرمعتبر"تاریخوآگاهی

طبقاتی" فرمولهکرده؛بهرهنبردهاست.آگاهینزداینچپپستمدرنچیزیاستدرحدخواندنچندکتابومجلهوتسلطبهیکزبان

"خارجه" وصدالبتهحملمتکبرانهوپرنخوت"استادجامعهشناسی" دانشگاهورفتنباالیمنبروازآنجادانشجوومردمراریزدیدنو

تحقیرکردنکه"برایمننسلپسلنکنید." مننمیخواهمباادبیاتیکهچهلسالپیشازسویمحمدرضازمانیطراحیشد)بنگریدبه

کتاب"تکنولوژیبوروکراسیوانسان" وبهخصوصمقالهی"جاییکهالدنگهایشهریمحاکمهمیشوند"(بهاینبحثواردشوم.ازقضا

آنکتابومقالهبهکسانیجوابمیدادکهازبلوچستانبرخاستهبودندوتازهوکیلشدهبودندودرمقابلسوئیچپیکانوکالتفالنشازده

راباجانودلمیپذیرفتندکهبهبهماندخترکارگرودهقانتجاوزکردهبودودوقورتونیماشهمباقیبود.آقایدکتریکهدماغش

رادرمقابلمردمپاپتیمیگرفتکه"بومیدهند!" میخواهمبهاتکایچنداثردرخشانمارکسنشاندهمکهمرزآگاهیازکجابسته

میشودوارتباطعینیتوذهنیتچهسانشکلمیگیرد.

مارکسدرمشهورترینبنِدنقدهایقاطعیکهبرتزهایفوئرباخنوشت،ازخاتمهی"دورانتفسیرجهان" ]توسطفیلسوفان[وورودبهدوران

ضروری"تغییرجهان" سخنگفت.بهنظرمارکسنیرویاصلیاینتغییربنیادیطبقهیکارگراست."تزهاییدربارهیفوئرباخ" ازیک

منظرناظربرنقدشفافمارکسبهماتریالیسممشاهدهگروعبورقاطعازجهاننگریذهنیوتفسیریفیلسوفانایدهآلیستاست.دراین

تزهامارکساساسیترینخصوصیتفلسفهی"عمل" خودرانشاندادوبهوضوحمفهومعملرامبتنیبروحدتبشروطبیعتووحدت

عینوذهنتعریفکرد.

مارکسدرتزدومنوشت:"اینمسالهکهآیااندیشهیبشریدارایحقیقتیعینیهستیانهمسالهیینظرینبودهبلکهمسالهییعملیست.

درپراتیکاستکهانسانبایدحقیقتیعنیواقعیتوتواناندیشهاشرااینجاواکنوناثباتکند.مناقشهدربارهیواقعیتیابیاندیشهیی

جداازپراتیکصرفاًمسالهییاسکوالستیکاست".

ازنظرمارکسمنازعهییکهآیدهآلیستهاپیرامونتقدمذهنبرعینیاترجیحتئوریبرپراتیکراهانداختهبودندکاماًلمنسوخشدهبود.

دعوادراینخصوصکه"حقیقت" وجودداردیاخیرضرورتاًبایدازطریقعملمرتفعشود.حقیقتهمانقدرکهمقولهییمطلقنیست،

پدیدهیینسبیستودرکآننهبراساستجربهونهبرمبنایضرورتبلکهبرپایهیپراتیکانسانقابلتبییناست.بهعبارتدیگرنقدی

کهمارکسبرفلسفهیایدهآلیستیآلمان)هگلوپیشازویکانتو...(طراحیکردمبتنیبرایننگرهیمادیوواقعیبودکهعملانسانی

باهدفتغییرطبیعتواجتماعپیرامونیشکلبستهاستوازهستهیاصلیدرشناختجامعهوهستیبرخورداراست.بهنظرمارکس

فلسفههم،آگاهیزیربنایینظریوابزاراینعملرابنیادمیگذارد.ودرواقعفلسفهیعملمارکسپیوندبینفلسفهبهشکلاعمرابا

واقعیتموجودتوضیحمیدهد.نکتهیبسیارمهموحیاتیدرنظریهیعلمیمارکسایناستکهبهدرستمعتقدبودکهفقططبقهی

کارگرقادربهتحققتئوری"تغییر" است.تئوریتغییرنیزچیزیجزتغییرجامعهیبورژواییبهجامعهیسوسیالیستیازطریقلغومالکیت

خصوصیبروسائلتولیدواستقرارمالکیتاجتماعیولغوکارمزدورینیست.مارکسدرتماماینمدت)1843(هردوجناحهگلیهای

جوانآلمانراکهباتکیهبرلیبرالیسمازیکطرفتئوریوفلسفهراکنارنهادهودر"حزبسیاسیعملگرا" جمعشدهبودندوازطرف

دیگر"حزبسیاسیتئوریک" ساختهبودند،نقدمیکرد.بهنظرمارکس»سالحنقدهرگزجایگزیننقدسالحهانمیشود...وتئورینیززمانی

بهیکنیرویمادیمبدلمیگرددکهتودهایمردمراجلبکردهباشد...زمانیکهرادیکالشدهباشد.«)نقدفلسفهیحقهگل،ص33(
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مارکسبرایننظریهاستواربودکهتئوریزمانیواردصحنهیعملمیشودکهپاسخگوینیازهایواقعیانسانوجامعهباشد.بهعبارت

دیگرتئوریبهخودیخودغیرعملیستوکاراییآنمشروطبهوجودنقدرادیکالمنطبقبانیازهایمردماستوازآنجاکهتحققاین

نیازهاصرفاًبارهاییکاملمردمامکانپذیراستپسضرورتانتقالتئوریبهعملفقطشکلگیرییکانقالباجتماعیاست.یکبخشاز

اهمیتمرکزیبحثمارکسایناستکهدرگرانیگاهمبارزهیطبقاتیوستونفقراتوثقلاصلیاینانقالبطبقهیکارگررایافتهاست.

بهنظرمارکسپرولتاریابهعنوانتنهاطبقهیمتشکلتحتستم– کهآزادیاشپیششرطآزادیکلبشراست– ازاینرسالتتاریخی

منحصربرخورداراستکهبانفیخودبهمثابهییکطبقهکلنظامطبقاتیرانیزنابودکندودرهمینراستاپرولتاریابهرهاییکاملخود

دستنمییابدمگراینکهتئوریرابهعملتبدیلکند.بهنظرمارکستئوریبهخودیخودبهرهاییپرولتاریامنجرنمیشود.کمااینکه

وجوداجتماعیتئورینیزبهخودیخودبهآزادیطبقهیکارگرنمیانجامد.مارکسبهدرستمعتقدبودکهطبقهیکارگرابتدابایدبه

موقعیتاجتماعیخودآگاهگرددونیازهایرادیکالخودرابشناسدوسپسضرورتپیریزیزمینههایمادیبرایرهاییخودرادرکو

درارتباطباآنعملانقالبیراسازماندهد.

بهعبارتدیگرازنظرمارکسآگاهیپرولتاریایافلسفهیاجهانبینیطبقهیاوستوپرولتاریاوفلسفهیکواحدغیرقابلتفکیکراتشکیل

میدهند."همانطورکهفلسفهسالحهایمادیخودرادرپرولتاریاجستوجومیکند،پرولتاریانیزسالحهایمعنویخودرادرفلسفه

مییابد".

)نقدفلسفهیحقهگل،ص142(

آگاهی و فهم و شعور

هدفآگاهیطبقاتیدرسوسیالیسمعلمیمارکسدرتلفیقیازتئوریوپراتیک،تشخیصآندستهازمکانیسمهاییاستکهبهاعتبارآنان

پدیدههایاجتماعیدرهرجامعه– بهضربوزورانواعواقسامسازوکارهایایدهئولوژیک– باژگونهمعرفیوتعریفمیشوند.وبهعبارت

دیگرغیرازآنچهواقعاًموجودهستند،نمایاندهمیشوند.سوسیالیسممارکس– بهاینمفهوم– انقالبعلیهباژگونهسازیمعرفتیومادی

پدیدههاییاستکهبهسالحوابزاردستبورژوازیتبدیلشدهاند.

بهنظرمیرسدسهاثر"ایدهئولوژیآلمانی"،"تزهایفوئرباخ" و"فقرفلسفه" دربرگیرندهیچارچوبومتدولوژیآگاهیطبقاتیازنظر

مارکسباشند.ایدهئولوژیآلمانیمهمتریننقطهیعطفدرسیرتطورسوسیالیسمبهعلماست.درایناثرمارکسدربرابرهگلیهایجوان

کهنقدوایدهراموتورتکاملتاریخیمیپنداشتندبهصراحتاعالمکردکه»توضیحاساسوپایهیعقایدازطریقپراتیکمادیستو

نهتوضیحعملتوسطایده«)ایدهئولوژیآلمانی،1965ص:50،چاپلندن(درایناثرمهممارکسضمنجداشدنریشهییازایدهآلیسم

هگلوماتریالیسمنظارهگرفوئرباخ،بهتحلیلنقشتولیددرتاریخوزندهگیاجتماعیانسانهارسید:»همانطورکهمحیطومقتضیاتبر

شکلگیریوساختنبشرتاثیرمیگذارند،بشرنیزدرساختنمحیطومقتضیاتاثرمیگذارد...بشرازحیواناتتوسطآگاهیاشمتمایزمی

شود...بشربهمحضآغازتولیدوسائلمعیشتخودآغازبهمتمایزکردنخودازحیواناتکرد...بشرباتولیدوسائلمعیشتخودبهشکل

غیرمستقیمدرحالتولیدزندهگیمادیخودنیزهست.«بهاینترتیبمارکسبرنقشتولیدبهعنوانشرطاصلیتطوروتکاملتمام

تاریخاجتماعیانسانتاکیدمیکندوازهمینجابهتحلیلدومقولهیپیوستهیماتریالیسمتاریخییعنی"نیروهایتولید" و"مناسبات

تولید" میپردازد.ارتباطآگاهیطبقاتیبانقشتولیددرحیاتاجتماعیطبقهیکارگردرهمینچارچوبتبیینمیشودوبهدومرحلهی

کلیوپیوستهتقسیممیگردد:

طبقهیدرخود.کارگراندراینفرمبندیبهاینحدازآگاهیمیرسندکهفیالمثلکارمزدیخصلتاساسینظامتولیدیسرمایهداری

استودستمزدیکهبهآنانتعلقمیگیردحتابدوندرنظرگرفتنارزشاضافهبهمراتبکمترازارزشنیرویکارشاناستمارکساز

اینمهمدرتفاوتماهویکارونیرویکارسخنگفتهاست.آگاهینسبتبهواقعیتموجودوتالشبرایبهترکردنآنکارگرانرادر

تشکلهایسندیکاییواتحادیهییگردمیکندوبهیکسلسلهمبارزهیدوفاکتوواکونومیستیوامیدارد.واضحاستکههردرجهییاز

پیشرفتدراینمبارزهوهرمیزانازتحققمطالباتصنفی،بهسودکارگراناستوآنانرابرایدستیابیبهوحدتطبقاتیوبرداشتن

گامهایبعدییاریمیرساند.کسانیاینحدازآگاهیرا-بااشارهیسطحیبهنقدلنینبهتریدیونیونیسمدر"چهبایدکرد"-بهسخره
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گرفتهاندوبهبهانهینفیاکونومیسموسندیکالیسمبهآنریشخندزدهانداگرکارگراندرراهدشواررهاییخودوجامعهبتوانندنخستین

گامهایشانراباتحمیلشرایطبهترمحیطکار،تقلیلساعتوشدتکارودریافتدستمزدبیشتربرکارفرمایانوسرمایهدارانبردارند،

همهیآننیشخندها،بادهواست.کساندیگرنیزگفتهاندکهچنینمبارزهییبهرونقوشکوفاییتولیدوبهتبعآنسودآورسازیسرمایه

میانجامد.اینتفسیرهمبهاندازهیکافیریشخندآمیزهست،کهبینیازازنقدباشد.

طبقهیبرایخود.اینشکلازطبقهیکارگردرمسیرتکاملمبارزهیطبقاتیوبهیاریعنصرسازمانیابیودرسیرتکونعمل،تجربه،

آگاهیبهآندرجهازشعوروآگاهیرسیدهاستکهضمندریافتمنافعمشترکبههدفواحددرقالبیکطبقهفکروعملکند.

وجهتولیدجامعهیسرمایهداریپیشرفتهبهنحوبارزیمیکوشدازطریقترویجرفرمیسموحتااتمیزهکردنکارگرانضمنترمیمتضادهای

خود– ازجملهتالشبرایعبورازدورهیانباشتپسازبحران،طبقهیکارگرراحداکثردرموقعیتنخستمتوقفکند.اماازسویدیگر

گرایشبهتمرکزسرمایهداریچنانکهانگلسدرخصوصتوضیحطبقهیکارگرانگلستان-1845گفته:الجرمبهایجادتمرکزدرطبقهی

کارگرنیزمیتواندبینجامد.درهردوصورتهستیاجتماعیطبقهییکهدرمبارزهیمتشکلوسازمانیافتهاینتضادهاشکلبستهاست،

حکمبهآگاهیطبقهییمیدهدکهرسالتتاریخیاشجمعکردنبساطهمینتضادهاوبحرانهاست.شناختتئوریکوایدهئولوژیکبرای

ایجادچنینتغییربنیادینینقشاولراایفانمیکند.

منشا نظری چپ پست مدرن

چپپستمدرنزمانیواردتشعشاتنظریهپردازیشدکهتلفیقهالیوودوسیلیکونپدیدهییبهنامتکنولوژیاطالعاتواینفورمیشنبه

قولخودشانرابهتمدنبشریهدیهکردواستیوجابزوبیلگیتزبهقهرماناناسطورهییدنیایقشنگونویماتبدیلشدند.بهترینشکل

اینایدهپردازیهایتحلیلیرامانوئلکاستلزدراثرمبسوطوسهجلدیخودتحتعنوان"عصراطالعات" تدوینکردهاست.چنداناتفاقی

نیستکهاینمجموعهدرکنار"لویاتان" هابزبهتوصیهیحجاریان– بشیریهترجمهومنتشرشد.اعتبارتحقیقکاستلزبهیکمفهومبه

آماروکنکرتبودنیاستکهنویسندهاشادعایسوسیالیسموچپندارد.اماهمیناورادوجادوجمبلهاازسویفرانکفورتیهابهعنوان

پایاندورانپرولتاریاوآغازعصرهژمونشدنخردهبورژوازیجارزدهمیشود.درآخرینسرشماریکهاینجماعتخردمندانجامدادهاند

معلومشدهکهطبقهیکارگرایرانحداکثربیستدرصدجامعهیآماریکشورراتشکیلمیدهدودرنتیجهمابهازایچنیندریافتآماری

ایناستکهکارگراندرهرجنبشیبایدبهخردهبورژوازیاقتداکنند!

درتقابلنظریوالبتهجنبشیباچپپستمدرنمابهتقدمتاریخینیرویکاربهعنوانمنشاءایجادتمامثروتهایانسانیتکیهمیزنیم.

سوسیالیسمراغیرایدهئولوژیکومبناینظرِیجنبشاجتماعِیضدکاپیتالیستیطبقهکارگرمیدانیم.بهنظرمامنبعثروتنیرویکار

است.روابطتاریخیکار-سرمایهشرایطعینیوواقعیزندهگیرامیسازد.تضاداصلیدرهرجامعهیسرمایهداریومبتنیبرکارمزدوری

،تضادکار-سرمایهاست.درعصرماهرنظریهیآزادیبخشتنهاوتنهامیتواندبرپایهیقبولبیچونوچراینظریهیارزشکارمارکس

تدوینشود.

چپپستمدرنوپسامارکسیستتولیدثروتراناشیازدانشوذهنیتانسانمیدانند.درنتیجهبرایآنانذهنوایجادثروتمستقل

ازشرایطعینیوواقعیاست.بهنظرچپهاینووفراروایتیهاوپسامارکسیستهاتضادکار-سرمایهجایاشرابهانواعتضادهایقومی،

جنسی،فرهنگی،هویتی،میانبافتی،زیستیوغیرهدادهاست.سوسیالیسمپستمدرنازآنجاکهمنبعثروترادانشبشریمیداند

درنتیجهنابرابریهایاقتصادیوسیاسیرابهیکسلسلهاختالفاتفرهنگیومناقشهبرسرشیوهیزندهگیتقلیلمیدهد.اینمهمترین

افتراقنظریوبهتبعآناختالفطبقاتیوسیاسیماباتمامنحلههایچپپستمدرناست.

سوسیالیسمکارگراندرپاسخبهبحرانساختاریسرمایهبهیکرویکردساختاری)انقالبمداوم(تکیهمیزند.پیداستکهاینسوسیالیسم

همانجنبشاجتماعیطبقهیکارگراست.برخالفکنشارتباطیمتقابلهابرماسیودرکفرصتطلبانهییکهشکلبندیطبقهراصرفاً

به"مبارزه" محدودمیکندوازهمینجاآنراتاحدمعلولمناقشاتموضعیومکانیتقلیلمیدهد،بهنظرماطبقهبنیادواقعیومادیدر

عمقاستخراجکاراضافهدرچارچوبمناسباتتولیدیاست.اینسوسیالیسمآگاهیطبقاتیراازقالبارزشهاوذهنیتهاکنارمیگذاردو

موجودیتاجتماعیانسانهاراتعیینکنندهیآگاهیآنانمیداند.بههمینمنوالنیزسرمایهداریرژیمتاریخیمتکیبهکاراضافیبدون
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پرداختدستمزدآناست.ازمنظرسوسیالیسمخردهبورژواییسرمایهداریمبتنیبرتعارضمیانمصرفبیشتریابهرهمندیفزونتراست.

جارزدنتبیینروانشناختیمصرفبهجایمناسباتاستثمارگرانهیتولیدیهمانانقدجناحچپبورژوازینسبتبهبنیادگراییبازارو

دستپنهانآناست.اینسوسیالیسمخردهبورژواییمیکوشد"میلمصرف" و"شدتهمبستهگی" راجایگزینمفاهیممارکسیستی

لنینیستیکارتولیدیوعملانقالبیحزبیکند.ازنظراینجماعتعملانقالبیدرپارادایمرادیکالیسممتکیبهگزینشمشددشیوهی

زیستنهادینهشدهاست!حالآنکهدرمتنسوسیالیسمکارگرانعملانقالبیناشیازآگاهیطبقاتیونقدرادیکالایدهئولوژیوارونهساز

بورژوازیحاکماست.بهاینمفهومنقدمانسبتبههنروموزیکنیزازنقدمابهشیوهیاجتماعیتولیدسرمایهدارینشاتگرفتهاست.

نقدیکهازشیوهیزیستوفرهنگوملیتفراترمیرودوالبتهبهشیوهیزیست)ازجملهلباسوزبانوموزیکوسکسوموادمخدر

وهنربومیوملی....(نیزمیتواندجوابدهد.گرچهبهقولایگلتونسوسیالیسممارکسدرخصوصمباحثیهمچونسکسوموزیکو

موادمخدرخاموشاستامااگرسوسیالیسمیکسریباورهایایدهئولوژیکنیست– کهنیست– اگرسوسیالیسمدانشیاستمتدولوژیک

کهمانندهرعلمیدرزمانهیخودتکمیلمیشودوبهضروریاتروزگارخودنیزپاسخمیدهددرنتیجهبهاستنادمتدولوژیآنمیتوانبه

اینمقوالتدرحدواندازهونسبتهاییکهباشیوهیتولیدیایفامیکنندواردشد.

جناحچپبورژوازیاینحقیقتراکهشیوهیتولیداجتماعینمایندهیتاریخینیروهایمولدهبوده؛انکارکردهاست.کاالییکردننیروی

کاربهشیوهیتنظیمزیباییشناختیتضادکار– سرمایهتالشیاستکهسوسیالیسمبورژواییدنبالکردهومنشامطالباتاجتماعیو

شیوهیتامینآنهارابه"میلافراد" تنزلدادهاست.دراینچارچوببهغایتعافیتطلبانه؛مبارزهیطبقاتیبهنیازهای"تمامیتخواهانه

یدوست– دشمن" ودوقطبی"ما-آنان" محدودشدهاست."ما" عبارتاستازانبوهخلق)مولتیتود(یاهمانخیلعظیموسیالوهمه

باهم99درصدیهاوآنانهمانیکدرصدیهاییهستندکهدرجیبگشادو"مافیایی" چندبانکداروصاحبکارتلوتراستوزرادخانه

محدودشدهاند.باهودهاستکهدراینخیلگلوگشادما"بورژوازیخصوصی" همجازدهمیشودوتالشبرایسازماندادنبهمبارزات

پراکندهیکارگراننهیونفیومسخرهمیشود!سوسیالیسمخردهبورژواهابرخالفسوسیالیسمارتدوکسکارگرانطبقهومبارزهیطبقاتی

رابهاعتراض99درصدیعلیهجنگوجهانیسازیوجنبشوالاستریتومقابلهباسرمایهی"رباییوتنزیلی" وسرمایهیانحصاری

آمریکاتقلیلمیدهدوازهمینخاستگاهدرجایگاهسکویپرشیمیایستدکهکمترینمابهازایآنحمایتازسرمایهدارانکوچکو

خرداست!!مابهازایدیگراینچپخردهبورژواالبتهدفاعازتولیدداخلیوبسندهکردنبهاصالحقانونکاروخودکفاییصنایعورونق

اقتصادیوجذبسرمایهگذاریخارجیاست.اینکهچپپستمدرنکنارستادمیرحسینموسویوحسنروحانیمیایستدوبهنام

جامعهشناسمنتقد"نولیبرالیسم" واقتصاددانکینزینآنتی"نولیبرال" ازپیوستنمشروطبهگاتدفاعمیکندچنداناتفاقینیست.در

اینتقسیمبندینیازیبهدرهمشکستنقوانینوحاکمیتبازارنیست.احتیاجیهمبهانقالب"منقالب" نیست.کافیاستوفقطکافیست

ضمنپذیرشکلیتتوصیفیطبقهبندیهایموجودورفتارهایغیرسیاسی؛طبقهیجدیدرابراساس"شیوهیزندهگی" طراحیکنیم.در

چنینتفسیریتمامکاسهکوزههاسرمرتضاپاشاییوشیوهیزیستمردم"ابله" میشکند.

پرانتزباززندهبادطبقهیمتوسط....

رویاینمقالهباسمپاتهایداخلیو"متفکران" بومیچپپستمدرننبودونیست.رویسخناینمقالهباآندستهازدانشجویانو

رفقایرادیکالیاستکههنوزبهسنتهایارتدوکسیسوسیالیسمپایبندهستند.وگرنهبهراستیوبیمبالغهچپپستمدرنوطنیآن

قدراهمیتوجایگاهیدرمیانمادرجنبشها)جنبشسوسیالیستیکارگری(نداردکهوقتنقدودعواصرفشکنیم.ورژنهایاصلیاین

چپپستمدرندمدستهستندوکسیباآنانکاریندارد.آنانرادرهمهجامیتواندید.ازجنبشمیداناوکراینکنارنئونازیهاییکه

برایالحاقبهاتحادیهیاروپاهورامیکشند؛درمیدانالتحریرمصرکنارکودتایارتشکهازسوینوالسعداویهانامانقالبمیگیرد؛و

کمیدورترکهبرویمدربخارستآنجاکهباشقاوتبهرویچائوشسکوچاقومیکشندوالبتهدرپراکواتسالوهاولوگدانسگلخوالساو...

براییافتننمایندهگانسوسیالیسمخردهبورژواییمیتوانبهآثارامثالنگریوهارتوباتلروهارویوجکسونوژیژکواسپرینکرو

اسمیتوبوردیوو....رفت.اگرحالوحوصلهندارینبهخودتانزحمتندهین!بهقولچامسکیتمامآثاروتئوریپردازیهایاینانرامیتوان

در5دقیقهخالصهکرد.منامامیخواهممدعیشومکهتمامزحماتوعرقریزانهاینظریایشاندریکجملهتماماست:
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باتعمیمجهانیدستآوردهایسیلیکوندورانپرولتاریایصنعتیهمتمامشدهاست.پرانتزباز،زندهبادطبقهیمتوسط!

پی نوشت ها و منابع

قراگوزلو.محمد)1382(چنینگفتبامدادخسته،تهران:آزادمهر.

خراپچنکو.میخاییل)1364(فردیتخالقنویسندهوتکاملادبیات،برگرداننازیعظیما؛تهران:آگاه.

در ارتباط با تعهد و هنر بنگیرید به این آثار:

فلسفهیهنرازدیدگاهکارلمارکس،اثر:میخائیللیفشیتز،برگردان:مجیدمددی

مارکسیسمونقدادبی،اثر:تریایگلتون،برگردان:اکبرمعصومبیگی

نویسندهنقدوفرهنگ،اثر:جورجلوکاچبرگردان:اکبرمعصومبیگی

ادبیاتچیست،اثر:ژانپلسارتر،برگردان:ابوالحسننجفی

فردیتخالقونویسنده،اثر:میخائیلخراپچنکوبرگردان:نازیعظیما

معنایتعهد،اثر:آلبرکامو،برگردان:مصطفارحیمی

شعرچگونهساختهمیشود،اثر:والدیمیرمایاکوفسکی،برگردان:اسماعیلعباسیوجمیلروشندل

پیشدرآمدیبرنظریهیادبی،اثر:تریایگلتون،برگردان:عباسمخبر

جامعهفرهنگادبیات،اثر:لوسینگلدمن،برگردان:محمدجعفرپوینده

ضرورتهنردرروندتکاملاجتماعی،اثر:ارنستفیشر،برگردان:فیروزهشیروانلو

دیدنوومجردیکهنرمند،اثر:موهولیناگی،برگردان:مریمجزایری،اسماعیلنوریعال

معنیهنراثر:هربرترید،برگردان:نجفدریابندری

معنایرآلیسممعاصر،اثر:جورجلوکاچ،برگردان:محمدجعفرپوینده

هنرچیست،اثر:لئوتولستوی،برگردان:کاوهدهگان

تاریخاجتماعیهنر،اثر:آرنولدهاوزربرگردان:امینموید

تولیداجتماعیهنر،اثر:جانتولفبرگردان:نیرهتوکلی

معنایادبیات،اثر:ماکسیمگورکی،برگردان:محمودمعلم

انساندرشعرمعاصر،اثر:محمدمختاری

تحملومدارا،اثر:محمدمختاری

چشممرکب،اثر:محمدمختاری

جامعهشناسیهنر،اثر:امیرحسینآریانپور

انسانشناسیدرشعرمعاصر،اثر:محمدمختاری

زمینههایجامعهشناسی.......

همچنیندراینمقالهازآثاریچون"نقدفلسفهیحقهگل" و"ایدهئولوژیآلمانی" و"فقرفلسفه" نیزبهرهبردهامکهبهدالیلیرفرنس

نویسینکردم.

تهران.دیماه1393
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نقد اجتماعی موسيقی رادیویی
تئودور آدورنو

      امیر کیان پور
]...[

بنابهقرارداداجتماعینمیتوانیمیک نوازندگانبزرگ،یعنی نامآهنگسازانو “موسیقیخوب”چیست؟]...[مابهسادگیوبرمبنای

موسیقیرا“خوب”بدانیم.عالوهبراین،آیاخوببودنیکموسیقیالیتغیروهمیشگیاستیااینکهدرسیرتاریخبنابهتکنیکهایی

کهدراختیارداریمتغییرمیکند؟برایمثال،بیاید– مثلمن– مسلمفرضکنیدکهبتهوونواقعاَیکموسیقیخوباست؛]...[آیااین

موسیقیبهواسطهیتکرارمداموضعیتبدیپیدانکردهبهگونهایکهدیگرنتواندواجدهماننیرویزندهیسابقباشد؟]...[یااگراین

طورنیست،وبتهوون]...[هنوزمثلروزاولتازهاست،آیارادیوواقعاًابزارمناسیبرایانتقالاینموسیقیاست؟آیاسمفونیایکهازرادیو

پخشمیشود،هنوزیکسمفونیاست؟آیاتغییراتحاصلازانتقالبیسیمرادیوییناچیزوبیاهمیتاندویااینتغییراتحتیبرجوهر

موسیقیهماثرمیگذارند؟آیااینایستگاههایرادیوییبهتودههاچیزیکاماًلمتفاوتازآنچهقراربودهارائهنمیکنندودرنتیجهتأثیری

یکسرمتفاوتازآنچهقصدآنبوده،نمیگذارند؟ودرموردجمعکثیریازمردمکهبه“موسیقیخوب”گوشمیدهند،چگونهبهآنگوش

میدهند؟آیاسمفونیبتهونراباتمرکزمیشنود؟حتیاگرخواهانچنینتمرکزیباشندآیااینامکانبرایشانوجوددارد؟آیاآنهابه

اینموسیقیهمانطورگوشنمیدهندکهبهسمفونیچایکوفسکی؟آیااینجورگوشدادنهازیادیبههمشبیهنیستند؟بهبیاندیگر،

آیاآنهاصرفاًبهیکآهنگشستهرفته،بهیکمحرکمهیجهارمونیک،گوشنمیدهند؟آیادرستهمانطورکهجازگوشمیدهند،این

موسیقیرامیشنود؟وآیاهمانطوریکهدرانتظارتکنوازیهورنفرانسویپیشدرآمدقطعهینهاییسمفونیاولبرامسهستند،به

تکنوازیکالرینتتکرارشوندهیبنیگودمنگوشنمیسپارند؟آیاایننوعگوشدادنبهموسیقی،ایدهوآرمانفرهنگواالدرموردرساندن

موسیقیخوببهجمعکثیریازمردمرایکسربهوهموسراببدلنمیکند؟

]...[

ازدستداد،چارهای را آنکهموسیقیدرآخرینسالهایقرنهجدهمحامیانفئودالش از بعد بهکاالتبدیلمیشود؟ چگونهموسیقی

نداشتجزورودبهبازار.بازاراثرخودرابرموسیقیگذاشت،]...[دروضعیتکنونیآنچهمهمبهنظرمیرسدوالبتهعمیقاًوقطعاًبهروند

استانداردسازیوتولیدانبوهمربوطمیشود،ایناستکهامروزخصلتکاالییموسیقیبهشکلیرادیکالگرایشداردکهآنرادگرگون

سازد.باخدردورانخویشیکصنعتگرتلقیمیشدوخودنیزچنینتلقیایداشت.امروزاماموسیقیاشاثیریوواالدرنظرگرفته

میشود،اگرچهدرعملکارکردیهمچونکاالدارد.امروزواژههایاثیریوواالبهمارکهایتجاریتبدیلشدهاند.موسیقینیزبهجای

آنکههدفباشدبدلبهوسیلهشده،بهفتیش.میتوانگفتموسیقیدیگریکنیرویانسانینیست،بلکهمثلدیگرکاالهایمصرفیمصرف

میشود.اینمنجربه“شنیدنیکاالیی”شده،شنیدنیکهایدهآلآنپخششدنتادورترینحدممکنبدونهیچکوششیازجانبگیرنده

حتیدرشرایطیکهچنینکوششیازجانبمخاطبشرطالزمدستیابیبهمعنایموسیقیباشد.ایدهیبستههایمیکسو است– 

آمادهی“عمهجمیما”برایپختپنکیکبهعرصهیهنرنیزتسرییافتهاست.شنوندهوقتیباموسیقیروبهرومیشود،هرفعالیتذهنیای

رامعلقمیسازدوکنارمیگذاردوبهصرفمصرفوسنجشکیفتهایچشاییخشنوداست– توگوییهرموسیقیایکهمزهبهتری

دارد،همانبهترینموسیقیممکناست.

]...[
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امروزخونحیاتیایکهدررگهایعرصهیموسیقیجاریاست،استانداردسازیاست:موزیکپاپ،جاز،همهبایدهات،شیرینیاهیبرید

باشند.

]...[

موسیقیرادیوییامروزهمچونعاملیدرجهتدورنگهداشتنشنوندگانازواقعیتهایاجتماعیانتقادیعملمیکندوبهطورخالصه،

تأثیریکرختکنندهبرآگاهیهایاجتماعیدارد]...[موسیقیرادیوییهمهیدختروپسرهایولخرجیراکهپدرسختگیرازدربیرونکرده

بهآغوشبازشفراخواندهاست.

]...[

رادیوذاتاًتکنیکجدیدیدرتولیدموسیقیاییاست.اماموسیقیمدرنجدیرابهاندازهایآنکهقابلتوجهباشد،اشاعهندادهاست.رادیو

خودرابهموسیقیایکهتحتشرایطپیشا-رادیوییتولیدمیشود،محدودساختهوهیچموسیقیواقعاًمناسبیباشرایطتکنیکیخاص

خودنیافریدهاست

]...[

درپرتورادیو،نوعیپسرویدرشنیدناتفاقافتادهاست.علیرغمافزایشکمیانتقالموسیقیایی،اثرهایروانشناختیایننوعشنیدنبسیار

شبیهاثرتصاویرمتحرکوتماشایمسابقاتورزشیشدهاستکه

نوعیتیپشخصیتیقهقهراییوگاهیحتیبچهگانهراترویجمی

دهند.»پسرونده«ومرتجعدراینجامعناییروانشناختی)ونه

صرفاًموسیقیایی(دارد.

]...[

استانداردسازیتولیددرعرصهموسیقی،همچونبسیاریعرصههای

ازشنونده را انتخابی اندازهپیشمیرودکههرگونه آن تا دیگر،

از او آزادی و شد خواهند تحمیل او به تولیدات میکند. سلب

مردم درجلویچشم و آشکار اگر فرایند، این رفت. بینخواهد

صورتپذیردمقاومتیرابرخواهدانگیختکهکلنظامرابهخطر

میاندازد.هرچهشنوندهکمترانتخابکند،بیشتراینباوردراوتقویتخواهدشدکهتنهایکانتخابدارد]...[امروزدررادیومیتوان

هماناشکالمضحکوپارادوکسیکالرقابتمیانبنزینهاییرامشاهدهکردکهدرهیچچیزباهمتفاوتندارندجزدرنامهایشان.

]...[

بایددرقبال امریدلبخواهینیست،و موسیقیقلمروسالیقسوبژکتیونیست.درعرصهیساختاروتکنولوژیموسیقیاییارزشگذاری

درستوغلط،یاحقیقیوکاذببودنتصمیمگرفت.]...[تحلیلموسیقیایینشانمیدهندکهآنمکاتبموسیقیپاپیکهظاهراًنسبت

بههمواگراهستند)مانندSweetوSweem(ذاتاًهمساناند.

]...[

بهگمانمنمردمتاحدزیادی]موسیقیجدی[رابهعنوانسرگرمیگوشمیدهند.تحلیلفنیماامکانفرمولبندیاینبدگمانیرابا

واژگانیدقیقمیدهد.مطالعاتصدایرادیویینشاندادهکهباتوجهبهمقولههایینظیرپخشرنگهایصدایی،تأکیدبرجزئیات،جدا

ساختنملودیاصلی،وویژگیهایمشابه،یکسمفونیپخششدهازرادیوالجرمبهقطعهایبرایسرگرمیتبدیلمیشود.درنتیجهادعایی

پوچخواهدخواهدبودکهشنوندگانمیتوانندموسیقیجدیراهمچونچیزیجزسرگرمیپذیراشوند.





سال اول، شماره چهارم، آذر و دی ماه 1393

97

ر 1
ئات

ا-ت
ینم

س



برای چه می نویسد، برای که می نویسد؟ 
     اکبر رادی         

… راستشاینسئوالسادهایاستکهجوابمشکلیداردومارابهجاهایدورتریمیبرد… برشتدرپاسِخدورنماتکهگفتهبود:»آیا

ممکناستجهانامروزراازراهتئاترتصویرکرد؟«گفت:»آری،امافقطدرصورتیکهتغییرپذیرشبدانیم.«ودراجرایایننظرتکنیک

فاصلهمیانبازیگرونقشواینهردوباتماشاگررادرتئاترخودبهارمغانگذاشتتاازمخاطباناینتئاترهیأتهایمنصفهایبسازدکه

دعواییرادردادگاهصحنهداوریکنند.اگرچهدرنظاممنطقگرایبرشتجاییبرایرقصدلنماندهاست،)وآیاکمالجهاندرتجزیه

عناصراست؟(درایننگرهمنبرشترامتفکریمدرنوبااخالقمیشناسمکهجهانراکاملومطلقنمیدیدهاست.بااینهمهجنگ

دومغربی)بهنامبینالمللی(،کشتارهاینسلوآپارتاید،انباشتسرمایهدراپرایبانکهایخصوصی،انقراضسیستمالگویچپوآنارشی

نظمراسِتقدرتهمهیکجانشانمیدهندکهدادگاهبرشتهمچونماکت،ُمُثل،یاورقپارههایدراماجرانشدهایرویدستمامانده

است.بهاینجهتنوشتننمایشنامهبرایمنترسیمآنمدینهفاضلهاینیستکهخواستارتغییرجهانبهعقلوخردورزیاست؛آرزویی

استخاضعانهکهشبیدهنفررامیانتماشاگرانخودمنقلبکند؛اگرنهصدیاهزارنفررا.

… امروزسفینهما،زمین،باسرنشینانخودواردکهکشانهایبیپایانیازتحوالتشدهاست.تحوالتعلمی،اقتصادی،سیاسیو– در

الیههایزیرین– فرهنگی.اینوضعیتنویسندهمعاصررانسبتبهاسالفاوکمیجابهجاکردهاست.دیگرنمیتوانبااینذهنوآبستره

نمایشنامهنوشت.دیگرتئوریهابهبسیاریازمجهوالتماپاسخنمیدهند.دیگرگذشتمسیحاییبرایبسیاریازتحریفاتخارجینسخه

ثمربخشینیست.دانشمندانمیآیندومانندزنبورانعسلرویزمینپروازمیکنند،چیزهاییبرمیدارندوچیزهاییمیگذارندودرهمه

حالساختمانبیرونیجهانرانقشونگارمیزنندتادرمراسمعلمیاخالصمندانهبهاربابانتقدیمکنند.واینتمدنیاستکندوییو

بامعماریالعنشعورغریزی،کهبهخصوصدرقرنماباتخریبالیههایزیرینهمراهبودهاست.نظارتعالیهماشین،تعلیماتمتمرکز،

سلطهاشیاءمصنوع،محاصرهواژههایکوچک،قبضزبانوبیحسیوجداناجتماعی… اینهابسامدهاییکاتوماسیون،یکانفجارعلمی

درپایانقرنحاضراست،یکقرنمعلولکهباوجودبزکهایغلیظیازاخالصهایفاخر،پیامهایبیضمانتواعالمیههایرنگارنگقرن

ایدهآلمانبودهاست.پسشورشدربرابراینضربهفرهنگییکضرورتعینیاستکهدردمندانزمینرابهحدودآدمیهوشیارکرده

است؛چنانکهاولینجوششهایشورشرادرسالهای50رویصحنهغربدیدهایم!»باخشمبهیادآر«آزبُرنو»آشپزخانهوسکر«دو

نحوهعصیاندنیایآنگلوساکسوناندکهدرصحنههایهمیندههفرانسهعمقانتزاعیتریپیداکردهاست.امااگردقیقتربهآنجانگاه

کنید،شورشهایِسقطشدهایراهمدرلگنمیبینید.کهبیگمانازبروزاتهمینضرورتاست.موجکهاییباآبورنگپانکیسمو

هیپیسموچه،همهلختههایماسیدهبهغبغبغولیاستکهسواربرماشینیبهجامعهبزرگحملهورشده،قدرتسیاسیخودرانهبر

شرایطفرد،کهحتیبراجابتاوحاکمکردهاست.واینشورشهایبدوی،عصبی،ازخودبیگانهایهستندکهنهآرمانبلندیبرطلیعه

خوددارد،نههستهوریشهای،کهالمحالهدریکدورکوتاهسقوطمیکنندوبهقعرابتذالکلهمیشوند.بنابرایندملاصلیماشیننیست

کهمنادیانبحران،فسادفلسفیانسانمعاصررابرذمهآنمیگذارند؛شرطبندیبرسروسیلهایاستکههدفرازیرپایاینمدرنیته

بیافسارذبحکردهاست.یکپرندهَسقسیاه،نشستهبردرختتنومندشومیکهریشهاشدراتاقفرمانقطباعظماستوشاخوبالش

درچهارسمتعالمتافته.ازآفریقایسیاه،اروپایصنعتی،وآسیایدورتاقبایلمدرناینشیخکهاورگبهرگازمویرگهایمغز

مادرتعفناینهجومفاشیستیکرختومسموماست.بسیارخوب!امروزکهدیوارهایعظیمشیهوانگتیفرومیریزندومامیشورتو

مایکلجکسونودلقکانبرجستهرویموجبرهایماهوارهجهانیمیشوند،ودرعینحالتکنیکهایخبریبهماگفتهاندسیاهلینچشده

بهبهانه5دی
وبهاحتراماکبررادی
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مشتخودراگرهکردهاست،فلسطینسوختهنعرهبرداشته،طاقکرملینترکخوردهاستواروپایچندپارهصالیاتحادمیدهند،در

اینهنگامه،ایننهضتکبرایهویت،سئوالایناست:شماینویسندهبرایچهمینویسید؟منفکرمیکنمآمریکایالتیندراینقرن

بشارتیبهنویسندگانجهانداده،سرمشقینهادهاست:آنهادریکرویکردبهفرهنگقومیوبایکمتافیزیکشاعرانهملیروحزمان

رازندهکرده،اگرنهدرمزارعپنبهوشرکتهایموز،دریکادبیاتزهردارکناییبهسرچشمههایخودبازمیگردندو»من«خودرادر

خاطراتجهانثبتکنند.وایننبرداصالتهاباغولقدرتاست.خوب،مادراینگوشهشرقچهمیکنیم؟رئالیسمآسیاییماکداماست؟

وکدام»من«ملیمعاصراستکهباتجربههایمشترکبشریهمسوست؟واینهمسوییباماسکهایاهلرنسانس،»میم«هایرومی

وبرگردانمتنهایآرکاییکچگونهمیسراست؟آیابامتدهایکمدیدالرته،تکرارطرزهایپانتالون– هارلکن،واقسامودرجاتآیین

میتوانیمبهاهدافجهانیصحنهنزدیکشویم؟وآیابازسازیتئاترکابوکی،تعزیههایمعینالبکائی،افسانههایخیالانگیزباحلّههایحریر

کهدرقصرشاهانافتخارنمایشمییافتهاندوبازیگرانیکهباگریمسفیدرویصحنهملقمیزدند،قادرندبهشقههایآدمروزگارماندایی

بدهند؟بیشکرفرمهایاجراییمهیرهولد،پیسکاتور،راینهارد،آرتو،ودیگران،هریکمهریبرصحنهکوبیده،برغنایتئاتراینصدساله

افزودهاند؛امااینکالبدشکیلهنوزباروح،معنی،جوهرزمانهخود»میکس«نشدهاست.مناعتقاددارمکهدر»جهانسوم«وتاروزیکه

اینلکهمرکبازلغتنامههایسیاسیدنیامحونشده،تاقرنآیندهوتاکراتمسکونی،یکتئاتروجودداردوآنتئاترهویتاستکهما

دراینسالهانتوانستیمبهدرستیایفایشکنیم.

… تئاترهویت!اینتئاترملیبایکطنینجهانیاست.

… کلمهایاستکهاینروزهاکمیپژمردهاشکردهاند.باوجوداینتئاترهویتیکتئاترفرمنیست.ارجاعصحنهبهکاخهایفروریختهی

تاریخنیست.ترجمهیتبدیلمتنهایکهننیست.میتینگادبیاردوگاههایشرقوغربنیست.سمساریاجناسورختهاولهجههای

محلینیست.نمایشگاهفیلمواسالیدوفالشرواینقراضههایصنعتروزنیست.)گیرمازهمهیاینهابهعنوانآچاراستفادهمیکند.(

بافولکوهایتوریستیونوستالژیچپقدلنمیبرد.بهشکلهایفقطلوکسنوکنمیزند.درانتخابتمسراغمدلهایوارداتینمیرود.

اینهاهمهدرجایخودجذابیتبصریدارندو طنابکشی،فانوسگردانی،سرودخوانی،ورزشباستانیوعطرافشانیکنسرتالنمیکند.

وحدتیبهکثرتپلیفونیکصحنهمیدهند؛اماتئاترهویتماجزوسازههایملی،زبانخاردارمعاصروقلبومغزجهانیبنانمیشود.

حتیدراروپایپیشرفتهکهدرامهستیشناسهیآتنی،تئاترواقعگرایانهرومن،وانواعنمایشهایسنتیپسپشتخودداشته،بااینهمه

درامنویسانمدرنیازایبسنواستریندبرگوپیراندلوتابرشتوفریشودورنماتازآنسرکشیده،بههرعیارسکهیعصرخودرابهدنیا

زدهاند.)آنهاگاهیبهتاریخوافسانهواسطورههمسرکمیکشند.(واینتئاتراگرجگر،زهر،طولموجکشیدهایداشتهباشد،میتواند

زبانآدمیزادامروزراسبکجهانیکند.
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میدانید؟اگریکهندیمیانخیلگاوهایمقدسواجسادبیصاحبیکهبهتاالرهایتشریحصادرمیکند،برداردواضطرابناشیاز

ماشینرادریکاکسپرسیونیسمآلمانیبرایماتئاتربکند،اگریکانگلیسیدرمسنتریننظامصنعتیعالمبیایدوبانالههایرمانتیک

برایدهقانانبیزمینمرثیهبخوانداگریکفرانسویدرآنآرمانشهردموکراسیبخواهدعلیهاستبدادمردانهنمایشنامهبنویسد،اگریک

روسمبانیپزیتیویستیصحنهیخودرابهصوفیانههایچینیبیاالید،اگریکشیلیاییزیرنعلدیکتاتوردچاردلهرهیبعدازظهرهای

یکشنبهبشود،وهرگاهنویسندهایرانیرنجهایتاریخیزنملیخودرابادیافراگمتنگیکفرویدیسمآمریکاییکادربندیکند….خب،

اینتئاترهویتمانیست؛دردهایخرجویدهیآدمیانیاستکهفعلهاقوامدیگرند.شرقیانیکهباتمسکبه)دهکدهجهانی(ازرویدست

دیگرانمینویسندوکلماتشانالیدرزهایخشتکغربرژهمیرود،بالتردیددرکمعاصریازوسعتانسانوجغرافیایصحنهیخود

ندارند.زیرادراینحالتنهخالقانفروتن،تماشاگرانمجذوبیهستندکهدرایستگاههایفرعیبنبستپیادهشده،برایچیزهایغریبه

)نهتازه(سوتبلبلیمیکشندوبرسرمدهایروزباتودستبهیقهمیشوندکهدیدهایمدرمدحنامههایجشنهنرآقایگروتوفسکیرا

سرپاییختنههمکردندوازبادایشانبرایماچخماقهمساختند.گروتوفسکیدرمقامیکیازآینهدارانصحنهاینعصرالبتههنرمند

گرانپایهایاستومطلبچیزدیگراست.آنهاییکهدرسازمانچندوجهیجهانمافقطغشاینازکآنراگرفتهاندوازهندسههویت

اینجهانپرتوبیگانهماندهاند….

تئاترهویتبهمعنایهمهجانبهیکتئاترمعاصراستکهحافظهتاریخیدارد)گذشتهوآینده(.سفارشاجتماعیمیگیرد.برمناطقعفونی

تأثیرویرانگرانهمیکند.بهزبانواندیشهعاطفهدراماتیکمیبخشد.رویتحاللشعراستوچکامهعاشقانهایداردبهاینکهجنازهی

زوسیمایقدیسهرگزبونخواهدگرفت.)آیااینچکاندنماشهدرشقیقهغولاست؟(وچونبهزشتیوپلشتیهرقدرمیدانبدهیم،

همانقدرزشتیهاوپلشتیهامیدانمیگیرد،لذااینتئاترسودبرداریازآدمهایوانهادهدرتمدنمصرفیراچارهنمیداند.اینغوطهورشدن

درعفونتغولاست.کاریاستکهمباشرانتئاتردرساختارودرونمایهکوچباانسان»الییهنه«میکنند.آنانبهمعاذیرکهواقعیتجاری

عصرمافرسوده،گسسته،بیمحتواشدهاستواحکامارسطوییدیگرقوهانتظامیبرشقاوتهایصحنهندارند،بافرمالیزهکردننقشها

وعایقبندیرابطههابهجنگآداببورژواییمیروند؛حالآنکهدرهمینتعبیر،خودمدافعانباتعصببورژوازیجدیدند.پسقداست

تئائررادرآنمیخواهندکههرچهبیشتردرگوشهموشههایجامعهمنزویشوند،وبهیکشعوربریده،یکوجناتپریشانرویصحنه

اکتفاکنند.ایناستکهبهاستقبالاختگانومخنثانمیآیندوابلهانجبلیونفلههاییرادرآثارخودسوژهمیکنندکهدرنمایدور،

گلبوتههایهمانبافتقدرتندووقوفیبهاقبالوادبارجهاننشاننمیدهند.»استراگون«بکت،»تاران«آداموف،»اَِمِده«یوسنکوو»تِدی«

پینترچندمستورهازمغزهایخاموشصحنهاندکهدرمضربمشترک،تمامگرفتارخبط،لکنتذهنی،زبانپریشی،ولقوههایشدیددر

داللتهایمعانیاندوناگزیردرمضحکهعمل،تکرار،بحرانکلمهدستوپامیزنندوآنهمدرامواجیازخطوطحلقویزمانودرمیان

دیوارمدوریکههیچصداییازآنعبورنمیکند.آیااینفاجعهارتباطدرزبالههایتمدنمعاصراست؟– ومایتشنهبادردولذتاین

صحنههایکمیِکبهشدتتراژیکراتماشامیکنیمونمیتوانیمازاینچاهخشکیدهقدحیآببرداریم،یابههرطریقالگویآنرابهقصد

احیاییکزبانجهانیمصادرهبهمطلوبکنیم.)ازکلکسیونایننفلههاوبستگانبالفصلشان»برانژه«یونسکوراسواکنمکهالیچرخو

پرههایآنتکثیرکرگدنیآخرینفردازتبارقهرمانانیاستکهدردنیایاستعارییونسکوبهیکمعرفتجبریازهویتخودرسیدهاست.(

اینهیکلهایخاموشدرمیانصحنهبرایخودراهمیروندورویزانویمهربانغولنشیمنامنیدارند؛چراکهباوجودآننقابغضبناک

موجوداتیهستندصدفی،نرم،بیزبان،کهباهیچکسسینهبهسینهنمیشوند،بههیچغولینیشگوننمیزنند،هیچچیزرابهیادنمیآورند،

واصاًلبهقولروالنبارتالگوییجزهمانبورژوازیندارند.اینهابچههایملتهایزیگیلوییهستندباشمشیرهایازروبستهکهبرشرایط

بشریخروجکردهاندوآنچهرویصحنهگذاشتهاندتعدادیشبح،چندرمزوبارشیازکائوچوست)کلمه(وآنچهازصحنهربودهانداحکام

ارسطویینیست؛عشقاست،عشقیکهدرگوشههاینامرئیوباآلتقتالهبهآنتجاوزکردهاند.)آلتقتالهغرضمیلبههرگونهکاهش

حیوانییاشیءشدگیاست.(وتاریخکوچکاینتئاترجیبیسرگذشتشورشهایگورزادانمخنثیاستکهدرموجقدرتحافظهتاریخی

خودراازدستدادهاندوبهتعبیریونسکودیگربهجهانماتعلقندارند.اگربکترابهخاطرطرفگیزبانوتواضعریختو»انتظار«جهانی

اواستثناییبرقاعدهبدانیم،تظاهراتمتمرکزیراکهدردهه50بهسویدرامپوچیشکلگرفتهاست،مشکلبتوانیکنهضتدامنهدار
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وزورمند،یکمکتبانقالبی)ازنوعانقالبآمریکایالتین(دراینادبیاتدراماتیکجهانتوصیفکرد.حذفانسانزنده!آیااینجزئیاز

هیجاناتنمایشاست؟اهرمتشدیدانزوایکالماست؟یااینکهشعردرغربمردهاست؟– امامنکهدراینحجرهندایشرِقزندهسر

میدهم،آقا،منکهبهآبرویکلمهقسمخوردهام،ومنکهازدریچهشعر،نور،کلبهآقاوتکهایازآسمانآبیرامیبینم،درامراخلق

عشق،عدالت،وروشناییمیدانم،وثبتهرکلمهایراتیریصافبرقلبآنغولبدشگون،کهتاسایهاینغولرویزمینافتاده،جهان

درتئاترمنپلشت،سنگواره،بیعدالتاست؛اماپوچنیست.پسمینویسمنهبرایآنکهدرسایهمرگبارغولغوطهورشوم،بلکهبهنیت

آنکهروحمبتالبهغولرادرآبشفابخشصحنهبشویم.

… واینلزوماًبهمعناینفیفرمنیست؛توجهبهالیههایدیگریاستکهزیربارفرممیروندودرحجابسنگینآنمستوروبیرنگ

میشوند.نمیدانمگرفتید؟– وبگذاریدبگویمکسیکهدرنبشیککوچهسنگفرشبارانیوآهنگدورمهآلودآهستهقدکشیده،آنکه

دراولینمالقاتبادینوآیینزنیرادیدهاستتمامدرقامتآبیکهمحتشمانهایستاده،آشرادردیگبزرگهیأتیچمچمهمیزدو

میگفتدوردیگگالببپاشندوخلوتکنندتابانویسیاهپوشنیمهشببیایندورویآشپنجهبگذارند،ومنکههرگزجایپنجهای

ندیدهام؛اّماازمیانآنهمهشکلونشانهوزیباییبهعصمتمعنیرسیدهام،چطورمیتوانمتناسبعالییکترکیب،آنرقصربوبیفرم

رادرکالموصحنهنبینم؟کهمعنیعالمبرایمنهمهدرفرماست.

… غربکهمیگویم،عنایتکنیدکهمقصودحوزهقدیمآن،اروپاست.وبعدهمبله،اینغربنقداًپیرمردلقوهداریشدهاستکهچندی

امروز ریخته، دندانش است

و است. زمین تختهبند دیگر

بگیرید، گوش چنانچه شما

مسافت همین از که بسا

را او منظم خرناس موزیک

خرناس صدای و بشنوید. هم

غرببهتحقیقازآنسرونه

بهگوشعالمیانرسیدهاست

کهپیرمردمالنگرکشتیخود

رابهینگهدنیابرداشتهاست،

که را رنسانس طالیی کباده

لوکاچ، راسل، از تابناکی نسل

و کامو بکت، سارتر، برشت،

جمعسلسلهدارانیکفرهنگپرطمطراقچهارقرنقراوالنکمربستهاشبودهاند،بهتختداروغهحضرتجمجاهسامتسلیمکرده،وخود

بیاعتبارنامهایبهموزهخزیدهاست.بهاینمناسبتامروزدیگرغربقبلههنرمندانجهاننیست؛بقعهمخروبهایاستکهبزرگانشدر

اینربعقرنآهستهآبرفتهاندویک»سایز«کوچکشدهاند.اینبهآنمعنیاستکهآنچهازدورمیبینیم،قرصماهنه،برقشهابهای

لغزندهایاستکههربهگاهخطروشنکوتاهیدرظلمتآسمانمیکشندوقدریپایینترخاموشمیشوند.میدانید؟واینفقطیک

بیانتوصیفیازشمایلامروزغرباست.حالآنکهدرنگاهقضاییماغربچشمرخشندهایبودهاستکهزیرکوبههایفزایندهتکنیک،

تکنیکهایآلوده،بهقدرتهایسیاسیتاروکمسوشده،مردمکشدیگربهنورآفتابماجوابنمیدهند.تکنولوژیقدرت!وآیااین

همانسیطرهخدایانباستاننیستکهازآسمانبهزمینفرودآمدهاندتادرتنتکنیکنظموظیفههراسانگیزتراژدیعهدجدیدرابهجا

بیاورند؟بله،چشمازدورسالماست:پرجال،خوشنما،فریبنده،کهیعنیهتلها،نمایشگاهها،اجالسهایفاخر،شبهاینرم،فستیوالها… 

امانزدیککهمیشویدنه،آنپشتیکعصب،تنبل،بیحسورنجورشدهاست.اگرچشمههایجوشاناسطورهدرغربخشکیده،اگر

رسالتمدنیآنبرتخلیهایدهآلهاوانباشتنمغزهابهطریقهاستانداردبناشده،اگرسوناتسکسبهپایانرسیدهاستوعفافعشقرادر
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حاشیهپارکهاوکنجدخمههاسگانهقفلمیکنندوهریکبهراهخودمیروند،اگرآدمهاچنینبیدرون،چدنی،رباتشدهاندوبااشیاءو

اشکالودگمههاانسبیشتریدارندتاباخودشان،واگرمتفکرانغربدرالِکعقلمدرنسریدهاندونعرههایباصالبتمردانبهزنجمویه

کشیدهشدهاست،اینتمامناشیازغلبهیکسانسازیتکنیک،تکنیکهایآلودهبهجباریتغول،وسرانجامهمانفلجاعصابچشموتاری

دیداست.… عملیکهمادراینسمتعالممیکنیم،بهزبانغیرادبیمالشاست،فیزیوتراپی،تاعصبازکارافتادهدرآنسمتبهکار

بیفتد،وهالهکدرپاکوقشرزنگصیقلیشود.مادرآثارمان)داستان،شعر،نمایشنامه،فیلم…(بهروحمردهغربحسومعنیوعشق

میدمیموجانشرقیخودرا،دوچشمسیاهزندهآبی،بهچشمافسردهاوپیوندمیزنیمکهاگردراینپنجروزهنوبتمان،اینزمانمقدر

کاریبایدبکنیم،یکیهمیناست.آقا،اینبیجالیسینهچگونهمیسراست؟

… وچونچنیناست،بایدتاابداآلبادشرمندهودستبهسینهمخلصشانباشیم؟اینکهمنطقشیخکهایخلیجاستقربان،کهاز

نشانههایقومیفقطیکچپیهبهسرکشیدهاندوباقیهمهبرباد!آنهمباهمینتوجیهاتکهچونقاشقوچنگالوماشینمانخدمتانه

ارباباست،لذاجیکماندرنیایدکهاینکفراننعمتاست.یعنیکهیابرگردیمبهقبیلهسوارشترمانبشویم،ویاحالکهدربنزشان

لمیدهایموباتلفنفضاییمکالمهمیکنیم،اگرعورتمانرفت،هیس… گندشرادرنیاوریم،بداست!آیاشمابندهرابهدربارشیخکهای

نفتیدعوتنمیکنید؟

… خضوعبلندمابهدستاوردهایشریفغربیان)درتمامرشتههایعلموهنروادب(بافتواطلبیوعقدهمفعولینسبتبهغربداشتن

دوتاست.واینجارویسخنمبهآنداعیانخمیدهقامتیاستکهمعتقدندکهمابهطورمادرزادیکوچکترازآنیمکهدرمسائلخودمان

صریحاستودر داوریکنیم،چهرسدبهمسائلدیگران.وایندیگرانکیانندکه»آ«یشانهمیشهآیهاستو»نون«شانهمیشهنَصِّ

نتیجهماهمیشهمکلفیمبزاخفشآقایانباشیم؟واقعاًچهخوباستکهمفتیانغربیدربارهآثارادبیوهنریماقضاوتکنند،وچه

خوبترکهماهممتقاباًلرویآثارآنهاکارشناسیکنیم.طراوتشرقیومهارتغربی،مخلوطبدینیست،هیچ،بلکهفضایفرهنگیهردو

رافراخوشفافهممیکند.امااینکهتوکارترا)کهروحمناستکهدرشیشهکردهای(برداریوجاِنبینفسخودترابهجشنوارههای

زمستانیبرسانیوایندکهبهآندکهدورهبیفتی،بساطکنی،نمرهبگیری،وبعدهمخلعتبهدوشوغبغبانداختهیکلولهطومارفرنگی

فتوائیهبیاوری،دودستیبرفرقملتمبهوتبکوبیکهدهانمراسرویسکنی؟نه،اینطورنیستمااینمناسباتلزجراقبولنمیکنیم

وباهمانخضوعبلندمانبهسرکارمیگوییم:برادرجان!اگرتویکدماغتیزویکحافظهکوچکداشتهباشی،میدانیکهاینچهلساله

بسیاریازکسانمااینخلعتهایغربیشمارابهتنکردهاندوبسیاریازآنانخرقهتهیکردهامروزدرمیانشماگماند.درعوضهمه

آننجیبانزیبایباغماکهدرطولاینقرنآبرویایرانبودهاند،ازنیماوهدایتبیاییدتابهالساعه،ازهیچبوتیک،باشگاه،المپیادجهانی

وشرکتهایداللیخلعتینگرفتهاندونیازیهمبهاینرقابتهایکودکانهبرایشاگرداولشدننداشتهاند.بااینهمه،دقتکهمیکنی،

درهمانکنجانزوایشانرفعتیدارندوعینرودیازنورومهدررگهایفرهنگزمانهجاریاند.یعنیبرادرجان!اگرشمابزرگترینجایزه

بیینالهاوفستیوالهایجهانیرادروکنید،امایکیادداشت،یکامضایپوچاز»مِن«مرجِععادِلوطنیکهروحشرادرشیشهبردهای

وآنجابساطکردهایوبیستهمگرفتهاینداشتهباشید،آنخرسبالدار،آنلوحافتخاروآنعروسکزرینکهدربغلگرفتهای،کشک،

فقطزینتبروشوراستوبادغبغبشبهایافتتاحشما،همین!

… درلفظمصطلحانترناسیونالیسمبوسهایاستنهچندانروحانیکهخاِنسالخوردهازدوربراینمکردههایخودبهمستملکاتمیفرستد.

دراینمعنیانترناسیونالیسموصلتنامبارکیاست.

… تئاترهویتیکتئاترملی،فدراتیو،جهانیاست.

… اماواقعگراییواژهایاستبسیارپروبلماتیک)Problematique(کهچندیاستبهشکلچیزمکروهیمعادلرئالیسمیاشیافکردن

مصرفمیشود.حالآنکهاینکلمهدررابطهبابینشهنرمندمفهومدقیقیدارد.گارودیمیگوید:»رئالیسمیافتنآهنگدرونیجهانی

استکهدرکارایجادوتحققاست.«بهنظرمناینهمانحضورذهندرعینیتجهانمتحولیاشکافتنواقعیتبهنیرویتخیلاست؛

از نوعیرئالیسمجادویی،فراواقعیتاسالمییاسیالهمذابتصویرها عینیتجهانوتخیلخالق–  ازاتصالایندوقطب–  حتیاگر

مخفیگاههایهنرمندسرریزکند.
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… ازتئاتردراماتیکارسطوییبگیریدکه»واقعه«رانشانمیدهد،تاتئاتراپیک)epique(برشتیکه»واقعه«رانقلمیکند،وتاتمام

جنبشهایتئاترتجربیکهبقایایبرشتوارسطوراپشتصحنهریختهاند،یکنکتهمسجلاست،وآناینکههرگاهدرمعرفتحضوری

خودازجهانهستی،دراینمخالطهیاتماسرخبهرخباجریانوقایعواشیاء،بهلمستجربههایمنحصربهفردخودرسیدهباشیم،هرگاه

هیبتکائناترادراندرونخودبلعیدهوآنجامتالشیوتخمیرکردهباشیم،یعنیاگربتوانیمزبانخامتفکرراچکیدهبهحسمعاصر

کنیم،آنگاهبهجثههرهنرمندوهراثریکواقعیتداریم)ازشکسپیرتا»فاوست«وازایبسنتابکت(.واینواقعیتباتمامابعادوسایه

روشنشهرچهبیشتربهقوهشهودیادرضریبرنگهایدرونمامخصوصومنفردشود،بله،واقعیتیاستبهرنگذهنماوروحجهان،

واقعیتیگانهایکهفقطمالیکقلماست،رئالیسم.

… کدامآوانگارد؟امروزهبسیاریازکلماتمعنایمبهمیدارندوهمینطوردیمیپرتابمیشود.آوانگارد،مدرن،مترقی… وقتیمایکیاز

اینبرچسبهارابهاثریمیزنیمحتماًبایدحدودمعنیآنرامشخصکنیم؛چراکهبسیاریازاینمفاهیمبرایخودمدعیانیبامکتبهای

مختلفدارندودرشکلومحتواارائهطریقمیکنند.بسیارخوب،حاالشماازکدامتئاتروآوانگاردصحبتمیکنید؟تئاتراپیک؟تئاتر

شقاوت؟تئاتربیچیز؟تئاترپوچی؟…

یابهگفتهلوکاچهماناستیلدیرینهگروتسک تئاترقرنبیستم، انترلود)interlude(،یکمیانپردهجذابدر تئاترپوچییک  …

)grotesque(استوماپارههاییازآنرادرامتدادفارسهایالتینیتاسینمایبرادرانمارکسدیدهایم.واینمحققاًیکنوعتئاترواقعگرا

استبااغتشاشطرحوتداوممکانیکیصحنهکهنقطهثقلخودرادراستعارههایرازگونهقراردادهاست.

… مسلمایناستکهمنبرایمشِتاندکیازکارگزارانصحنهونخبههایاهلادبنمینویسم.درحقیقتمیلیهمبهاینشهیدنمایی

اشرافیندارم.البتههمیشهدرگرماگرمنوشتنچهرههایروشنیازآشنایاندورونزدیکدرمخیلهمنظاهرمیشوندوازرویدستم

بهصحنهنگاهمیکنند.ومنسربرمیدارمودرسکوِتوهمناکاتاقبهقیافهیکایکآنهاخیرهمیشوم.تبسم،تعجب،ابهام،وگاهی

چینهایاخمشانرادرالبهالیکلماتمیبینم.وآنوقتقلمرامیگذارموسیگاریآتشمیزنم.لعنتبرشیطان!چنانکهانگارفقطبرای

اینآشنایانمحرماستکهمینویسم.آنهاتهرخهایآهستهایهستندکهمیلغزندومیروندوبازمیآیند.یکیتمامدرلبادهسیاهویک

کالهِکپی،دیگریدرردایبلندآبی،دیگریدوچشمالماسگونترکانه،دیگریسفیدنیمرخ،دیگریدهانیمرصعبهبوطیقاینثر،واغلب

بههیأتدوزخیانمرتدیکهدرنگاهمنشمایلقدوسیدارند.ومنگمانمیکنماینهادرپیچهایصحنهدستنویسمراخواندهاند؛حتی

اگرنخواندهباشند….

اماازاینمالیخولیایآبیوآنچهرههایآهستهکهبگذریم،امروزههرچندقاعدهبازیبههمخوردهوجبهههایطبقاتیمهیبتریدر

جهانبازمیشوند،بههرحالوخاصهبهجهتعنایتبهانسانگستردهبراینویسندهایکهخونجوانومشترکاتبشریدارد،امری

اجتنابناپذیراست.)واینبهمعنایارضایمردکوچهنیست(.اگردرجبهههایدیگرتأتربهصورتکپسولهایمسکنازریتمورنگونور

یاتمرکزهایعارفانهونرمشهایبدنیتهیهمیشود،درسرزمینمنکهقطعهایازفدراسیونآسیا،آفریقاوآمریکایالتیناست،درامبه

هرشگردوشیوهایکهنوشتهشود،بایدبهتحریکوتوانبخشیمشاعرملیوحافظهجهانیانسانگستردهنظرداشتهباشد.
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شخصيت روشنفکر در نمایشنامه های اکبر رادی
     سید حسین بهادران فرد  

بزرگترینویژگیدرونمایههایتئاتررادیدرایناستکهبیشترازهردرامنویسدیگریدرروزگارمابهسراغ»روشنفکر«جماعترفته

است.تئاتررادیتئاتریاستدربارهبحرانروشنفکری،روشنفکرانسرخوردهیادرحالتحول،درستمانندمحسنیلفانی،اماوجدان

اجتماعییلفانیخصوصاًمتوجهقشرفرهنگیوجامعهمعلماناست،درحالیکهرادیدردیدگاهیوسیعترباپدیدهروشنفکریدردل

خانوادهوجامعهایرانیودرچارچوبتضادهایریزودرشتتاریخمعاصرایراناز1332بهاینسووخصوصاًدرخطهگیالن،کارکردهاست.

شباهتآثاراولیهرادیبهنمایشنامههایچخوفالبتهبیشتراستوایندودلیلعمدهدارد؛نخستآنکهزمانیرادیدستبهقلممیبردکه

گیالندربحراناقتصادی-اجتماعیبودوهمهجاآثارویرانی،افول،ورشکستگیوفترتاقتصادی-کهدرآثارچخوفهمفراواناست-به

چشممیخورد.مدتهایمدیدرشتوتبریزدودروازهاروپابودندوبهیمناینارتباطزمینی،تفکرواقتصاداینشهرهادراوجتحولو

جوششبودوهردوکانونتفکرجدید،سیاستواقتصادایرانبهشمارمیرفتند.

گشایشراههایارتباطی-بازرگانیجدید،بهوجودآمدنمراکزفرهنگیتازهوپیداشدنوسایلارتباطجمعیاندکاندکایناعتبارراستاند

ودرایندوشهرغبارواندوهیتاریخیباقینهادکهازگذشتهپررونقخودتنها

بویغربتوحسنوستالژیآنهمچنانپابرجاست.

علتدومآناستکهشخصیتهایروشنفکررادیبنابهعللاقتصادیوخصوصاً

براثررویدادهایناگواروشکستهایسیاسیدرسطحملی،همهبهجای»مبارزه«،

»مباحثه«میکنند.یعنی»هدفمبارزه«تبدیلبه»موضوعبحث«شدهاستواین

نشانهسرخوردگیوبیبرنامگیآشکارروشنفکرانوسرخوردگیمطلقآناناست.

اینپدیدهدرآثارچخوفورادیبازتابیمشابهوعملکرددراماتیکیگانهایدارد

وعلتاینکهتئاتررادیبهنسبتآثاردرامنویساندیگرایرانیتاحدودیدردام

»وراجی«شخصیتهاگرفتاراست،ازهمینموضوعسرچشمهمیگیرد.آدمهابه

جای»عمل«تنها»حرف«میزنندوکالمبهجای»حرکت«نشستهاستوروشنفکربحرانزدهدرنهایتیامانندآنمعلمجوان»افول«

درپایانبهخارجمیگریزدویامانندآنتحصیلکردهفرهنگرفتهدرلبخندباشکوهگیلدانشنامهخودراسوزاندههمچونمعلمیسادهو

گمناموناامیدبهروستامیرودتااحتماالًانگیزهاییافتهخودراازخالءوبالتکلیفیبرهاند.

اگر"آهستهباگلسرخ" رامثاًلبا"روزنهآبی"،"افول" یاازپشتشیشههامقایسهکنیم،بایدگفتکهدراکبررادیهمازجهتموضوعیو

همازنظرزبانوشیوهنگارش،تحولیدرخورتوجهرویدادهاست.اگرچهبههرحالبهنظرمیرسدکهرادیایننمایشنامهراهفت-هشت

سالیدیرنوشتهاست.هرچندکهبیشترنیزمارادیرانویسندهای»جدلی«وسخت»اخالقگرا«میشناختیم.درایناثر،روانشناسیآدمها

حسابشدهترودقیقترازنوشتههایپیشیناستوبهنسبتازذهنیتگراییآدمیکاستهشدهاستاماهمچونگذشته،تئاتراوبرحول

تحوالتطبقاتیوتاریخیمیگرددوماالمالازاضطراباتاجتماعی،رابطهدشوارشخصیتهاباهمودشواریانتخابهایفلسفی-سیاسی

آناناست.وگرچهشخصیتهادرحالشدنودرلحظهانتخابند،امابهنظرمیرسدکهقهرماناصلیبهنحویغریبازهمانابتداشکل

»اسطوره«داردودراسطورهتحولبیمعنیاست.نکتهاساسیوبسیاردقیقایننمایشنامه-آهستهباگلسرخ-تحول»چهرهروشنفکر«

است.اینباراوبرخالفگذشته،نهناامیداستونهدرخالءدستوپامیزند،اگرچهوراجاست،اماتنهابه»حرف«اکتفانمیکند.عملاو

اینبارخبر»ارشاد«نسلجوانتر،»ایثار«یاستکهبرگرفتهازتصویر»قهرمان«اسطورهایشرقوملهمازحوادثتاریخیوسیاسیسالیان

اخیراست.
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طرحکلیدرام،واردکردنعنصریفقیروبیگانهدرمحیطیخودشیفته،مرفهوآراماست؛دونیرویمتضادکهسرانجامرودررویهم

میایستندونتیجهاشدگرگونشدنهمیشگیاینمحیطآرامویکدستبهقیمتجان»بیگانه«است.»جالل«دانشجویفقیریکهپدرش

اینکیکپنبهدوزچهارانگشتیاست،تادرستشدنخوابگاهشمجبوراستدرمنزلعمویثروتمندشکهتاجرچایاستاقامتگزیند.اما

سال57استوتهراندراوجحوادثسرنوشتسازخودبهسرمیبرد.ازاینروتشنجهایسیاسیبیروندرمحیطاینخانواده-مانندهزاران

خانوادهدیگر-بازتابمییابد.جالل،روشنفکرقاطع،ایثارگرومسیحگونهنمایش،کهدرضمنبهعنوانیکروشنفکرراستینوخودساخته

ازاقشارفرودستجامعهبرخاستهاست،بهمروررودرروی»سینا«پسربزرگاینخانوادهمرفهقرارمیگیردکهجوانیاستمطلقاًدرگیر

ظواهرفرنگ،بیسواد،مصرفکننده،بیریشهوفاشیستمسلک.درگیریناخواستهجاللبااوبهاستعارهایازدرگیریفروتنانه،نابرابروگاه

انفعالیروشنفکرانبانیروهایلجامگسیختهوخطرناکمسلطبرجامعهآنروزتبدیلمیشود.دراینجاجاللروشنفکرتاحد»رمضان«

نوکرپیشینخانه،کهاینکبهصفانقالبیونپیوسته،پایینمیآید.بهجایاونفتمیخرد،ماشینتعمیرمیکند،کفشهایاورامیپوشد

وسرانجامدراتاقمخصوصاومیخوابد.بااینچهرهدوگانه،»رمضان-جالل«عاقبتیکروزدانشجوییزخمیراهمدراتاقشمخفی

میکندوهمینموجبطغیانعموواوجگیریحوادثمیشود.جاللمقدسمآبکههمچونراهبیسیاهپوشهمیشهیکبارانی)بهرنگ

مقدسسیاه(برتندارد،سرانجامشبیبحرانیبهجایسینابهدنبالنامزداومیرودودرکوچهتیرخورده،کشتهمیشود.مطلبراکه

جمعوجوربکنیممنظوررادیدراینکارایناستکهجاللیک»شهید«امروزیاست.بنابراینرادیبایکگامبزرگبهسوی»قهرمان«

کردنشخصیتمحوریاشرفتهاستوباعشقتمام»گلسرخ«اسطورهشهادترادرقلباومیرویاند.

اشکالامادرایناستکهاینشخصیت،بدونمبارزهشهیدمیشود.امادریکتعریفدرست،شهیدکسیاستکهپیشترباتمامتوانبرای

هدفیدرست)یاحق(جنگیدهباشدودرستدرلحظهایکهدیگرپیروزیممکننیست،باهیچگرفتنزندگی،عماًلبهپیشوازمرگبرود

وبدینوسیلهبر»ظالم«پیروزشود.بنابراینشهادتنوعیحماسهمنفیاستودراینحماسهدردرازمدت»خون«ریختهشهیدبرظالمان

وجبارانپیروزوچیرهخواهدشد.اینجااسطورهشهادتدرستجانیفتادهچونکهجاللباآنکهزاهدوفروتنورنجدیدهاست،اماعماًل

قدمدرراهمبارزهایجدینگذاشتهاست.مگراینکهنجاتدادن»ساناز«)عشقپنهاناو(ازتیراتفاقیسربازان،یاایثارومشقتهایزندگی

خانوادگیوجدوجهدشبرایواردشدنبهدانشگاهرامبارزهاوبدانیم،کهایندرستنیست.آندانشجویزخمییاحتی»رمضان«بیشتر

دارایویژگیهایشهیدندتاجاللمبارزهنکردهومیدانندیده.اگرچهدرسخن،اودرمقابلبازار،محافظهکاریهاوفرهنگیکخانواده

بورژوازیداللوجوانانبیریشهوفاشیستمسلکقرارمیگیرد.امادرآندورهروشنفکرانطوفانیترازاینهابودندوماازخودمیپرسیم

کهآیااینترفندیبرایگریزازشعارنیست؟ویانه،تاکیدیاستدوبارهبرشکستروشنفکرایدهآلیستولیبیفعل!هرچههست»جالل«

مفهوم»پرومته«ایروشنفکرراکهبراینجات»انسانها«تنبهبزرگترینرنجهاوخطراتمیسپاردوتاپایجانبهعهدخودوفامیکند،

ندارد.اوبیشترداراییکسیمایاخالقگرایرمانتیکاستتایکشهیدکاملودراوجآنحوادثمهیب،بیشترشاعرینازکخیال-ولی

آگاه-بهنظرمیآیدتامردمیدانوعمل.

رادیرامیشودبرایزبانپالوده،زندهونسبتاًاستعاریاشهمیشهستود.هرچندکهاینزبان،گاهازواقعیتروزمرهدورمیماند.زباناودر

ایننمایشنامهیکزبانشستهرفتهطبقهمتوسطوبافرهنگتهرانیاستکهدرعینپالودگی،پرازطنزوتصویراست.امانکتهایکههنوز

باواقعیتفاصلهدارد،ایناستکههمهشخصیتهای»جوان«ازسیامکنوجواندانشآموزگرفتهتاجاللدانشگاهی،براینشاندادنبلوغ

فکری)یاپزفرهنگی(درزبانشانبهشکلیاغراقآمیزازطنزاستفادهمیکنندوهمهیکدستوخوشتراشوغیرطبیعیگاهطنزهاییبسیار

بزرگترازدهانشانبهکارمیبرند.اینراقطعاًزبانوطنزخودرادیبایددانستکهبههمهاینشخصیتهایجوانتحمیلشدهاست.زن

ومردمسنالبتهقاطعانهازایندایرهطنزبیرونوبهدورند.

زبانپالوده"آهستهباگلسرخ" بهنسبتنمایشنامههایسابقرادی-مثالًلبخندباشکوهآقایگیلبامیزانسنفراموشنشدنیرکنالدین

البتهچابکترونرمترشدهاستوازخودقابلیتانعطافبیشترینشانمیدهدوبدونتردیداینراگامیمهمدرپیشرفت خسروی-

دیالوگنویسیرادیبایدبهحسابآورد.

به روستا ومحیطمحدود امکاناتخود درمحدوده تا مالکجامیگزیند دامنخانوادهیک در استکه بیگانهای مرد "افول"،حکایت
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دگرگونیهاییدرزمینهزندگانیگیلهمردهادستبزندومیزند:ایجادیکچاهآرتزین،اقدامبهتاسیسمدرسهایتازهدرزمینزراعتی

پدرزنخودوایجادروابطدوستانهباچهرههایشهریده؛مدیر،دکتر،معلمو...بهمنظوربهبودوضعفرهنگوبهداشتگیلهمردهاسال

1337است.سهسالازسکونتمهندسمعراجدرروستاینارستانمیگذرد.اوبادستخالیوفقطباعنوانمهندسیخوددختر»عماد«

یکیازمالکهای»نارستان«رابهزنیگرفتهودرخانهاومنزلکردهاست،باامکاناتاقتصادیعمادبهکارهایاصالحیخوددستزدهو

نیزدرحالعملکردوادامهنقشههایخوداست.

مهندسمعراجعالوهبرغریبگیخویشتنهانیزهست؛تنهاوبیپشتوانه.درکاراصالحیکهپیشگرفتهاستنهبهمردمبیزمینتکیه

اصولیدارد،نهبهخردهمالک،نهبهمذهبونهحتیبهخانوادههمسرشکهنقطهاتکایاقتصادیاوست.باتمامعناصرزنده»نارستان«در

تضاداست.باکسمائی،زمینداربزرگ،کهدرمقابلاقداماتاصالحیمهندسمعراج»تکیهکسمائی«راعلممیکندومردمراعلیهمهندس

میشوراند،باپدرزنشکهامکاناتاقتصادیمهندسرافراهمکردهوحاالدرتالشایناستکهاختیاراتراازاوسلبکند.خواستهو

نخواستهتضادبامذهبکهپختهترینحوزهفرهنگیاهلزمیناستودرنتیجهبارئیساتحادیهتوتونکاران،کهرئیسهیاتسینهزنیهم

هستوبعدتضاد،حتیباخواهرزنشوسرانجامدکترومدیر،کهآنهاهمبهانحایمالیمتریبااوبهتضادمیرسندومهندسجهانگیرمعراج

درتنهاییخودمیماند.اودرفضامعلقاستوهمینجالحظهایاستکهواقعیتیتلخبرماآشکارمیشود؛مهندسجهانگیرمعراجفقط

یکروشنفکراست.بهتراستبگویم»یکجورروشنفکر«.روشنفکریکهتنهااحساساتمردمدوستانهاشاورابهمیانگیلهمردهاکشانده

است.روشنفکریکهوجدانشازستمیکهبرخلقمیرودمعذباست.روشنفکریکهواجبوالزممیداندکهبایدخوبباشد.امااودانسته

وندانستهخواستهایانسانیخودرابرزمینهایواقعینمینشاند.اوانسانیخیالپروربهماشناساندهمیشود.

اوآگاهوناآگاهتکیهبر»فکر«دارد.فقطتکیهبرفکر،کهشکستدرایناست.معراجچونبیشترهمقشرانش،عملخودراازخودآغاز

میکند.اوبهتجربههایتاریخنظرنمیاندازد،باهمهتالشیکهدرنزدیکشدنبهمردمداردعاجزاست،ازبرقرارکردنسادهترینرابطهها

باگیلهمردهادرتمامطولنمایشنامه،حتییکموردکوچکهممشاهدهنشدهاستکهاوصمیمانهوبدونامتیازبامردمتماسبگیرد.

چنیناستکهافول،روایتتراژدیایاستکهدوقطبمتضادآنهیچگونههموزنیایبایکدیگرندارند،زیراقطبمرتجعانهاینتراژدی

ریشهدار،وابسته،پرپشتوانهوجایگزیندرجانمردماست.لکنقطبپیشروآنواحد،مجرد،قشری،بیپشتوانهوبیامکاناست؛اینقطب

فقطمتکیبه»فکر«است.فکریکهازجنبههایفردیخوددرنگذشتهاستوگاهیکهمهندسقصدتعمیمدادنآنرامیکند،درنحوه

عملدچاراشکالمیشودوتجربهشدهکهنحوهوفنعملجزءعمدهعملاست.

افولتجسمانهدامهمهتصوراتیاستکهامثالمهندسمعراجدرمخیلهخوداززندگانی،ازمحیط،ازمردم،ازشرایطوازخودداشتهاند

ودارند.افول،تراژدیعدمشناساییخودومحیطخوداست.امابیشکمهندسجهانگیرمعراجصادقترین،جسورترینودرعینحال

معراج میگویم کنند. منطبق زندگانی ملموس واقعیات بر را خود تخیالت فضای نتوانستهاند هرگز که است آدمهایی سادهلوحترین از

صادقترینشاناست،ازاینروکهبههرحالتنبهکارمیدهد،خودراواردپهنهزندهحیاتمیکندودرجدالیکهپیشمیگیردتنبه

شکستمیدهد،اماشرمداردازاینکهخودرادرمحفظهبستهخانهخودبنشاند،کلماتقصاربسراید،ازعدموجوددموکراسیبنالدوکالمی

بهاعتراضنسبتبهآنچهدرپیشچشمشرویمیدهد،برزباننیاورد.

»انسانیت«،»دموکراسی«،»مسئولیت«،»آزادی«وکلیاتیازاینقبیلراوسیلهبزرگنماییخودقراربدهد،اماعلیهانبوهستمهاییکهبر

من،توواومیرودلبازهمنگشاید.مهندسجهانگیرمعراجباتیغیکهرویدمل»انتلکتوئلیسم«خودمیگذارد،توفیقمییابدکهازگیر

چنینخودفریبیهاییبگریزد،خودراعریانکند،خودرابهتجربهبرساندوبهآبوآتشبزندوچنیننیزمیکند.اوبهمیانگیلهمردها

قدممیگذارد.همازاینروامتیازینسبتبههمقشرهایخودپیدامیکندواغواگریآنانراتاحدیبهرخشانمیکشد،امااینواقعیترا

همتجربهمیکندکهخودنیزمحکومبهشکستاست.

زیراکهدرفاصلهکندنازقشرخودکهمرحلهاولینحرکتاوستتاپیوستیبهگیلهمردهاکهمرحلهدومیناست،کمتربهتاملمینشیند

تابتواندهوشمندانهترنقشهخودرابرزندگیمنطبقکند.بهطوریکهبهنظرمیآیدکهرفتاراودرمقابلمردمجنگل،یکجورواکنش

استدرمقابلکلیبافیهمقشرهایخود.پسمعراجطیعملخودبهنفیدونمودروشنفکرمیپردازد.اولیحرافانوکلفتگویان،دومی
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امثالخودش.یعنیآنانکهبیگداربهآبمیزنندوشایدنطفهپیامافول،بازیابیهمیننکتهباشد؛یافتنرمزوفننزدیکشدنبهمردم.

باتوجهبهاینواقعیت،جایآناستکهامثالمهندسمعراجیکباردیگربازشناسیوتحلیلخودوزیستگاهخودراآغازکنندچونکه

تکرارتجربههایدیگرانجزازخودسریوجهالتوتنگنظریناشینمیشود.

ایننمایشنامه،دشمنمردمایبسنرابهیادممیآوردوخطاصلیایندونمایشنامهیکیاست؛هدفمبارزهدرهردونمایشنامهسالمت

مردماست.گرچهیکیسالمتتنودیگریتعالیروانرامیطلبد.نومیدیازمتحدانیکهیکیککنارمیروند،مقابلهباتودهودرآخر

تنهاییانسانیقهرماننمایشنامه.درافول،شدتفاجعهبهقدرتدشمنمردمنیستوجنگدوبرادردراینجابهجنگدامادوپدرزن

بدلشدهاست.

درنمایشنامه»لبخندباشکوهآقایگیل«،»جمشید«جوانترینپسرآقایگیلکهتحصیلکردهفرانسهاست،بهخاطرتلقیخاصیکهاز

مسائلداردونیزبهخاطردلبستگیبهمردم-مردمیکهدرنقطهمقابلخانوادهاشرافیاوایستادهاندبیشترازدیگرانهدفتوطئههای

»فروغالزمان«استوظاهراًعملکردجمشیدهمبهانههایالزمرابهدستاومیدهد.

»فروغالزمان«بدینطریقرودرروی»جمشید«میایستدوجمشیدمحاصرهشدهدرشرایطیخاصنخستمیتواندبگوید»اگهنتونمدرست

روپامواستم،ترجیحمیدمپشتاونپنجرهبنشینم،اینشرافتمدانهس.«امابعدوقتیکهتوطئههایفروغالزمانشکلمیگیردوآقایگیل

کهناگهاندریافتهاستکهفروغالزمانپیشاپیشسیاهاوراسرشکرده،ملکموردعالقهجمشیدراوقفمیکند،قدعلممیکندوفریاد

میزند.

»منازافتخاراینخرقهمحرومشدم،چونهیچوقتگولاونپوستینوعصایسرطالوگلارکیدهرونخوردم.منمثلشمامنتظریه

همچینشبینبودم،چرا،فقطفکرمیکردمیهروز،اگربشه،یهمدرسهمحقرتوملکموروثخودمبسازمووجودموقفتربیتبچههای

گیلدهبکنم.کالسبرم،درختبکارم،توغمهاوشادیهایکوچکشونشرکتکنموفکروروحشونوتعالیببخشم.ایننهتوقعزیادیهو

نهادعایبزرگی.«ناگهانباآنتحولواتفاقدرونیکهبهانتظارشنشستهروبهرومیشودوراهخودراانتخابمیکندوازقصرظلمانیو

تاریکگیلخارجمیشودوبهسویخورشیدتازهایکهداردازپشتاینقصردرمیآیدوآنراغرقنورمیکند،میرود.

درنمایشنامه»درمهبخوان«ناصرلکهسفیدیاستبرجامهسیاهمعلمهایاینروستا.ازاینروهرکسازاوچیزیمیبیندکهپسنددلش

استوذهنشراباآنپروراندهخالیازهراندیشهومردهدربرابرهراحساس،بیمارورنجورودورافتاده.آنچنانکهخودشاننیزنمیتوانند

یانمیخواهندبهحالخویشچشمیبیندازندومرهمیبگذارند.

بیتوجهبهاینکهبازگشتشانبهشهر،بعدازاینمردگی،دیگرنهکاربردیبرایجامعهداردونهحاصلیبرایخودشان،ناصرخمامیتنها

فردزندهاینمدرسهدرحاشیهاینروستاست.درددیگراناندوهیاستبرجاناو،همچنانکهزحمتاوآسایشیاستبردیگرانواینهمه

ازآنروازناصربرمیآیدکهخودرافریبنمیدهدکهدرکجایاینسرزمینایستادهوچهآیندهایدرانتظارشاست.برایناصر)رادی(

خوشبختیاحساسرضایتازخوداست.اودرتنهاییاش،تنهانیستزیراکهخودرادرغمودرددیگرانشریکمیداندوسعیداردتاآنجا

کهمیتوانددربهبودیشحرکتیبکند.کتابهایمفیددراختیاربچههامیگذارد.برایمردانضعیفچانچومیکشد.بیآنکهراحتبنشیند

ودسترویدستبگذارد،میکوشدحرکتشبارورتروبرندهترشودتابهآرزویشبرسد.

شرافت،قهرماناصلیدرامهایرادیاست،همهقهرمانانرادیشریفهستندومانندقهرمانانایبسنوچخوفوبهدورازهررذالتی.

شکستآدمها،شکستشرافتاست.قهرمانانشریفدرآثارایبسن،چخوفورادیدرمیانانبوهیازرذالتوپستیگرفتارآمدهاند.تنها

قهرمانرذلرادی،شخصیتبلبلدرپلکاناست.

درچندنمایشرادی-منجیدرصبحنمناک،آمیزقلمدونوشبرویسنگفرشخیس-میتوانسایهروشنیازخودرادیرادرپسپشت

چهرهقهرمانانشریفوشکستخوردهمشاهدهکرد.شایگان،شکوهیومجلسی،عکسهایفوریوروتوشنشدهازرادیهستند.مشخصه

اینسه،حفظعزتنفسحتیدرآخرینلحظهنمایشاست.عزتنفستنهاتکیهگاهاخالقیاستکهقهرمانانراسرپانگهمیدارد.شایگان

درامنویسیاستکهبایکوتشدهومجلسینیزاستادیاستکهازتدریسمحرومماندهاست.اینمارابهیادکسیدراینحوالینمیاندازد؟
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مادینه انسان!
     مهدیس شوندی

زن.[َز])اِ(نقیضمردباشد.)برهان(.مطلقفردیازافراداناثخواهمنکوحهباشدوخواهغیرمنکوحه.)آنندراج(.مادینهانسان.

بشرمادهو...1

]...[

شبدرچشمانمناست

بهسیاهیچشمهایمنگاهکن

روزدرچشمانمناست

بهسفیدیچشمهایمنگاهکن

شبوروزدرچشمانمناست

بهچشمهایمننگاهکن

پلکاگرفروبندم
جهانیدرظلماتفروخواهدرفت.2

1.لغتنامهدهخدا

2.پناهی،حسین)1388(.سالم،خداحافظ.تهران:دارینوش.ص12.
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"خاطرهدلبرکانغمگینمن" 
مناداناطقی

فتومونتاژ
سایز:50*70
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"عروسیخوبان" 
مناداناطقی

فتومونتاژ
سایز:50*70
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"ذهنمشوشمن" 
حجترحیمی

اکریلیکرویبوم
سایز:200*150
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"مجموعهشخصی" 
حجترحیمی

اکریلیکرویبوم
سایز:180*100
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"بدونعنوان" 
حجترحیمی

ترکیبموادرویبوم
سایز:100*150
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"بدونعنوان" 
زهراآتشکار

Double ExpoSure
سایز:25*20
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"بدونعنوان" 
زهراآتشکار

Double ExpoSure
سایز:25*20
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"بدونعنوان" 
عطامحمدی

فتومونتاژ
سایز:70*100
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