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وقتــی بــه بهمنمــاه میرســیم بــا خــود میاندیشــیم
کــه کمکــم وقــت خانهتکانــی اســت و داریــم بــه آخــر
ســال نزدیــک میشــویم .وســط ســردترین مــاه ســال
هیــچ اثــری از ســرما را حــس نکردیــم و بــرف ندیدیــم
و گویــا قــرار اســت محیــط زیســت بــا مــا کاری کنــد
کــه شــاعران بــه وســیلهی آشــناییزدایی میکننــد.
توجــه بــه نکاتــی از بهمنمــاه و فصــل ســرد ســال کــه
همیشــه زیــر ســرما و بــرف پوشــیده شــده بــوده .هــر
چنــد کــه در یکســالگی ورود کورونــا بــه کشــورمان
زندگیمــان دچــار آشــناییزدایی شــده .بــه لطــف
ماســک و قرنطینــه و رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعــی.
بعــد از گذرانــدن فصــل آزمونهــا ،آنچنــان دچــار
غــم و انــدوه و فشــاری شــدیم کــه در یکســال اخیــر
هماننــدش را ندیــده بودیــم .آزمونهــا و کورونــا
دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا مــا را از زندگــی
واقعیمــان دور کننــد و از احساســات فاصلــه بگیریــم.
دیگــر نــه خبــری از روبوســی اســت ،نــه خبــری از در
آغــوش کشــیدن .بــدون اینکــه بتوانیــم بــه اشــخاصی
کــه بــه خاطــر همیــن کورونــا عزیزشــان را از دســت
دادنــد بــا ایــن کارهــای ممنوعــه آرامــش بدهیــم.
حتــی گفتگــو کــردن هــم تبدیــل بــه یکــی از اعمــال
ممنــوع شــده و تــا آغــاز بــه ســخن گفتــن کنیــم
شــخص مقابــل میگویــد :ممکنــه کورونــا بگیریــم.
بــه راســتی چگونــه بــدون گفتگــو کــردن و
لمسکــردن همدیگــر قــرار اســت در ایــن شــرایط
یکدیگــر را آرام کنیــم؟ آن هــم شــرایطی کــه غمهــا
یکــی پــس از دیگــری بــه ســمتمان روانــه میشــود.
ایــن چــه زندهماندنــی اســت؟ زندگــیای کــه
نمیتوانیــم بــا همنوعــان خــود ارتبــاط برقــرار کنیــم
و شــرط زندهماندمــان ســکوت و عــدم انجــام هیــچ
کاری شــده.

بزرگترین شکوه زندگی در شکست ناپذیری نیست ،بلکه در برخواستن پس
از هر شکست است

ن ِلسون ماندال
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ســوگ ،درد و غــم ناشــی از
فقــدان کســی یــا چیــزی! رنــج،
غــم ،انــدوه ،محنــت و ...همــهی
واژگانــی کــه در ذهنمــان ذرهای
حــس خــوب بــه آن نداریــم .دیگــر
فرقــی نمیکنــد جوانــی  ۲۰ســاله
باشــید یــا پیرمــردی  ۸۰ســاله،
درد و غــم و انــدوه و دلتنگــی آن
چنــان در دلمــان جــای گرفتــه
اســت ،گویــی بــه ابدیــت پیونــد
خــورده باشــد .نــگاه مــا بــه جهــان

اســت .احتمــاال مــرگ عزیزانمــان
بزرگتریــن فقدانــی اســت کــه حتی
تصــور آن هــم موجــب کــدورت
خاطرمــان میشــود .اتفاقــی کــه
هرگــز قابــل پیشبینــی نبــوده و
نیســت.

و واقعیــت آن؛ اینکــه ماهیــت آن
چیســت و تــار و پــود آن از چــه
چیــزی تشــکیل شــده و همــان
ســوال همیشــگی از کجــا آمــدهام
آمدنــم بهــر چــه بــود ،گــذر مــا
را بــه فلســفه و وجــود شناســی
و ...میرســاند ،امــا آنچــه بدیهــی
اســت عــدم قطعیــت اســت ،عــدم ایــن احســاس رنــج و درد هــر
قطعیتــی کــه فقــدان ،از آن ناشــی بــار از جایــی نشــأت میگیــرد.
میشــود و آنچــه قطعــی اســت از گاهــی از احساســات و رفتارهــای
واقعیــت کنونــی جهــان بــه دور درونــی خودمــان غمگیــن
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میشــویم؛ اینکــه چــرا قــدرت
نــه گفتــن نداریــم؟! چــرا چهــره
و هیــکل مناســبی نداریــم؟! چــرا
نمیتوانیــم آن طــور کــه بایــد
مــورد تحســین قــرار بگیریــم؟!
چــرا خانوادهمــان درک درســتی از
زندگــی شــخصی فرزندشــان ندارند
و چــرا و...؟! هــر لحظــه احســاس
میکنیــم در حــال از دســت دادن
فرصتهــای زندگــی هســتیم و
بــه حجــم کتابهــا  ،رخشــارهها،
اماکــن دیدنــی و تفریحــی و ...نــگاه
میکنیــم کــه هنــوز ســری بــه
آنهــا نزدهایــم .گاهــی از رفتــار
دیگــران رنجیــده خاطــر میشــویم
و احســاس میکنیــم حــاال مــن
تنهاتریــن انســان جهــان هســتم،
چــون دیگــران دوســتم ندارنــد
کــه چنیــن رفتــاری بــا مــن دارنــد.
چــرا خانوادهمــان درک درســتی از
زندگــی شــخصی فرزندشــان ندارند
و چــرا و...؟! اغلــب اوقــات هــم بــا
کمــی بــاال و پاییــن بــردن صفحهی
یــک ســایت خبــری و خوانــدن و
شــنیدن اتفاقــات ناگــوار ،از جنــگ،
قتــل و تجــاوز گرفتــه تــا ســیل و
زلزلــه و آســیبهای مختلــف بــه
محی ـط زیســت و در نهایــت غــول
آخــر کورونــا! روزمــان ســاخته
میشــود .آیــا در پایــان چنیــن
روزی انتظــار لبخنــد زدن بــه
زندگــی مــیرود؟
آنچــه بــه اثبــات رســیده اســت
و واقعیــت جهــان را قابلتحمــل

میکنــد پذیــرش آن اســت،
اینکــه بپذیریــم جهــان بســتر
شــکلگیری غمهــا ،رنجهــا و
دردهــای مــا و دیگــران اســت.
بپذیریــم کــه داشــتن یــک نــگاه
تــک بعــدی و تراژیــک بــه زندگی و
وقایــع آن ،ما را از پــای در میآورد.
نگاهــی کــه بــه دنبــال صفــر و
صــد ماجراســت و نــه پرداختــن
بــه پیچیدگیهــای حاضــر در
آن .بــا ایــن رویکــرد جهــان یــا
بــه طــور مطلــق تاریــک اســت یــا
نورانــی و روشــن .امــا داشــتن یــک
رویکــرد متفــاوت از آنچــه اغلــب
مــورد کاربــرد قــرار دادهایــم بــه مــا
کمــک میکنــد بپذیریــم آنچــه
را کــه خــارج از کنتــرل ماســت
و تــاش کنیــم بــرای آنچــه در
اختیــار ماســت .اســتاد ســخن
ســعدی ،بــه درســتی ایــن رویکــرد
را تببیــن کــرده :بــه راه بادیه رفتن
بــه از نشســتن باطــل کــه گــر مراد
نیابــم بــه قــدر وســع بکوشــم .ما در
رویکــرد اول ممکــن اســت بــا یــک
اشــتباه عمــدی یــا ســهوی از بخش
روشــن زندگــی بــه قســمت تاریــک
نقــل مــکان کــرده و غــم و انــدوه
را بــا اکــراه در آغــوش بگیریــم.
مــا معنــای زندگــی را بــا معنــای
خوشــبختی یکــی میدانیــم و بــه
دنبــال رهایــی از غــم و اندوهیم در
حالــی کــه اغلــب حتــی در مســرت
بخشتریــن لحظــات زندگــی
هــم غــم ،خــودش را از آغــوش
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مــا کنــار نمیکشــد .مــادری بــه
آرزوی دیرینــه خــود بــرای دیــدن
فرزنــدش میرســد ،امــا دقیقــا در
همــان لحظــه کــه بایــد از شــور
و شــوق و خوشــحالی پــر باشــد
بــه یــاد لحظــات ســخت فــراق
گذشــته میافتــد و یــا بــه یــاد
همســرش کــه دیگــر در جمعشــان
نیســت و!...
داشــتن نــگاه کمــدی بــه ماهیــت
و وجــود زندگــیای کــه بیــش از
آنچــه بایــد بــه آن بهــا میدهیــم
و جــدیاش گرفتهایــم بــه مــا
کمــک میکنــد شــادی را یــک
زیســت مســالمتآمیز بــا غــم
بدانیــم و نــه مبــارزه مســتمر و
دائــم بــا بخــش تاریــک زندگــی.
نــگاه کمــدی بــه زندگــی نــگاه
ســادهانگارانه و یــا ســهلگیرانه
بــه زندگــی نیســت مــا بــه دنبــال
انــکار غــم ،درد و رنــج نیســتیم،
جهــان از نــگاه کمیــک رنگارنــگ
نیســت ،بلکــه خاکســتری اســت.
امــا تأثیــر ایــن رویکــرد بــرای
مــا زمانــی اســت کــه مــا بــا یــک
ســوگ روبــرو شــویم ،بــا یــک
فقــدان بــزرگ کــه پیــدا کــردن
راهحــل بــرای بیــرون آمــدن از آن
دقیقــا چیــزی اســت کــه رویکــرد
کمیــک از آن میپرهیــزد.
زندگــی ماشــینی و مــدرن کنونــی
بــه دالیــل مختلــف (کســب ســود
بیشــتر بــا نشــان دادن معیارهــای
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متفاوتــی از رفــاه و ...از زندگــی) بــا
تبلیغــات گســترده و مســحورکننده
از هیــچ تالشــی بــرای القــای ایــن
حــس کــه غــم و رنــج جایــی در
زندگــی افــراد نــدارد ،فروگــذار
نیســت .فضــای مجــازی کــه حــال
بــا دنیاگیــری کورونــا پررنگتــر
از قبــل در عرصــهی فعالیــت
تبلیغاتــی و رســیدن بــه اهــداف
مدنظــر حاضــر شــده نقــش اصلــی
را در ایــن وادی ایفــا میکنــد.
کافیســت صفحــهی اینســتاگرام
خــود را بــاز کنیــد و بــا ســوژههای

عکاســی در ســفر ،آشــپزی،
شــیرینیپزی ،تناســب انــدام،
مدهــای خیابانــی ،طــرز لبــاس
پوشــیدن ســلبریتیها ،فــان
بیوتــی ،اینفلوئنســرهایی کــه هــر
روز صبــح بــا آب پرتقــال و قهــوه به
اســتقبال روز میرونــد و جمــات
انگیزشــی از کتابهــای خــودت
را چنــان کــن و چنــان نکــن را
بــه نمایــش میگذارنــد ،مواجــه
شــوید و یــا زوجهــای جوانــی
کــه صاحــب فرزنــد شــدهاند و از
همــان زمــان کــه نطفــه در رحــم

مــادر شــکل میگیــرد صاحــب
اکانــت اینســتاگرامی میشــود
بــدون اینکــه بداننــد دوســت دارد
آن را بپذیــرد یــا نــه؟
همــهی ایــن نشــانهها ناشــی
از نــگاه تراژیــک و تــک بعــدی
بــه زندگــی اســت و تــاش بــرای
نشــان دادن نوعــی از شــادی کــه
مــا صاحــب آن نیســتیم .همــهی
اینهــا کــه ممکــن اســت ایــن
حــس را در شــما ایجــاد کنــد کــه
جهــان سراســر شــادیهایی اســت
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کــه مــن در آن شــریک نیســتم!
ایــن بــار مــا تــاش میکنیــم
کــه در ایــن مســیر قــدم بگذاریــم.
اینکــه دیگــران فکــر کننــد مــا بــه
انــدازه کافــی تالشــگر نیســتیم
(چــرا کــه هــر روز صبــح ورزش
نمیکنیــم ،کتــاب نمیخوانیــم،
رخشــاره(فیلم) نمیبینیــم و )...و
غــم ،انــزوا و افســردگی مــا را فــرا
گرفتــه اســت ،احســاس خوبــی بــه
مــا نمیدهــد ،حتــی اگــر واقعــا
اینطــور نباشــیم .در حالیکــه در
بســیاری از مواقــع ایــن تظاهــر
بــه شــادی و اینکــه همــه چیــز
آرام ،در کمــال زیبایــی و دقیقــاً
همــان طــور اســت کــه فکــر
میکردیــم ،واقعیــت زندگــی ایــن
افــراد نیســت .آنهــا آن چیــزی
را بــرای شــما عرضــه میکننــد
کــه شــما خواهــان آن هســتید و
ایــن زنــگ خطــری بــرای ارائــه
دهنــدگان ایــن ســبک زندگــی
و مخاطبــان آن اســت .آیــا همــه
افــرادی کــه زندگــی خــود را بــا
خودکشــی بــه پایــان رســاندند
دقیق ـاً افــرادی بودنــد کــه سراســر
غــم و انــدوه خــود را بــه اشــتراک
مــی گذاشــتند؟ مســلما خیــر.
امــا از طرفــی الزم هــم نیســت
کــه مســابقهی چــه کســی از همــه
بدبختتــر و بیچارهتــر اســت،
بگذاریــم .روح و روان مــا تحمــل
دریافــت ایــن حجــم از انــدوه کاذب

را نخواهــد داشــت .الزم نیســت
خودمــان را پذیــرای غمهایــی
بدانیــم کــه هیــچ ســودی بــرای
مــا نــدارد ،جــز اینکــه فقــط نشــان
دهیــم مــا نیــز بــه انــدازه کافــی
ســهمی از مکافــات دنیــا بردهایــم.
ـا در برخــورد بــا یــک ســوگ،
امـ
یــک فقــدان بــزرگ چگونــه بایــد
برخــورد کــرد؟ چــرا اطرافیــان در
نخســتین مواجهــه بــا مــا تــاش
میکننــد غــم و انــدوه خــود را
فرامــوش کنیــم؟ چــرا توقــع دارنــد
در حالــی کــه کــف اتــاق دراز
کشــیده و بــه ســقف خیرهایــم بــا
یــک جملــه از جــای خــود بلنــد
شــده و بــرای خودمــان پنکیــک
درســت کنیــم؟ آیــا داشــتن زمــان
و حتــی مکانــی بــرای پرداختــن
بــه ماللانگیزتریــن رخــداد
زندگیمــان توقــع کمــی اســت؟
پــس عــاوه بــر حضــور خودمــان
در زندگــی و داشــتن یــک رویکــرد
مناســب و متعــادل بــه مســئله
غــم و زیســتن بــا آن ،حضــور
دیگــران و رفتــار متقابــل آنهــا هــم
مهــم اســت .رویکــرد غیرتراژیــک
بــه مســئله غــم در اینجــا هــم
تاثیرگــذار اســت .مــا صاحبــان
غــم و انــدوه بــه اصــاح وضعیــت
کنونــی زندگیمــان نیــاز نداریــم.
نیــاز نداریــم درحالیکــه غمگینیــم
بــه مــا راهحلــی بــرای رهــا کــردن
آن داده شــود ،مــا نیــاز بــه فرصــت
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داریــم ،فرصتــی بــرای پذیــرش،
بــرای عمــل! نیــاز بــه همــدردی
و همدلــی و در کنــار مــا بــودن.
زمانــی بــرای ســوگواری بــه مــا
اختصــاص بدهیــد و اگــر احســاس
کردیــد میتوانیــد بــه مــا کمــک
کنیــد در کنــار مــا باشــید .نبایــد
از غــم و انــدوه گذشــت ،نبایــد آن
را دســت کــم گرفــت درحالیکــه
درگیــر شــدن بــا هیجانــات منفــی
و رســیدن بــه درک درســت و
متعــادل از آن بــه مــا کمــک مــی
کنــد در نهایــت احســاس رضایــت
و خوشــایندی داشــته باشــیم.
بنــا برایــن ،مــا انســانها ،حــق
داریــم صاحــب غــم و اندوهــی
باشــیم کــه بــرای خودمــان اســت.
آن را بپذیریــم و زمانــی را بــرای
ســوگواری کنــار بگذاریــم .زمــان
بــه مــا فرصــت میدهــد در
همیــن بســتر ،روزنههــای نــور را
پیــدا کــرده و بــا نیرویــی مضاعــف
بــه ســمتش حرکــت کنیــم.
در پایان توصیه میکنم از این
پادکست کمال بهره را ببرید.

محمدامین عبیدی قمی

بازگشت به خویشتن

پارسی را پاس
بداریم؟
چرا باید

از نخســتين آموزههــای فرهنگشناسی/انسانشناســی (آنتروپولــوژی) ايــن اســت کــه زبــان
حامــل فرهنــگ اســت .فرهنــگ ماهيــت يــک جامعــه را تشــکيل میدهــد و در ارتبــاط بــا جامعــه،
انســانها شــخصيت اجتماعــی خــود را میســازند.
اروپايیهــا بــر اســاس موازينــی ،خــود و نــژاد خــود را برتــر از سياهپوســتان آفريقايــی
میدانســتند .بــا اينحــال نخســتین اقــدام اجتماع ـیای کــه پــس از اســتعمار ســرزمينهای آفريقــا
کردنــد گســترش زبانهــای خــود در ميــان بوميــان آن ســرزمينها بــود .ســپس بــا گســترش ديــن
مســيحيت تــاش درجهــت آمــوزش بخشهايــی از آن کيــش کــه تأکيــد بــر تســليم بــر خواســت
الهــی و بخشــش ســتمگران کردنــد تــا آســانتر مردمــان را بــه بردگــی درآورنــد.
امــروزه حــدود يــک ميليــارد انســان بــا فرهنگهــای گوناگــون ،چهرههــای متفــاوت و تاريخــی
جــدا ،همگــي خــود را عــرب مینامنــد ،تنهــا بــه دليــل آنکــه بــه يــک زبــان (هرچنــد بــا گويشهــای
کامــا جــدا) ســخن میگوينــد.
زبــان در حــدی تأثيرگــذار اســت کــه منجــر بــه جدايــی نســلی از ماهيــت خــود میشــود .چنانکــه
در هميــن خــاک و بــوم ،جوانــان آذربايجــان (آتروپاتــکان) از نخســتين تمدنهــای ايرانی-آريايــی
تنهــا بــه خاطــر نزديکــي زبــان بــه اقــوام آلتــای کــه در دوره حکومــت ســرداران تــرک بــر آن مناطــق
رونــق يافــت خــود را از تبــار مغــوالن میداننــد .چــه بســا کــه زبــان مغولــي و ترکــي آذربايجانــی
ابــدا وجــه تشــابهی ندارنــد.
زبــان نــه تنهــا يــک ابــزار بــرای تغييــر در ســاختارهای اجتماعــی اســت ،بلکــه زمانــی خــود
بــه يــک ماهيــت اجتماعــی تبديــل ميشــود .پاســداری از زبــان پارســی کــه بــراي هــزاران ســال
شــالودهی يکدســتی مردمــان سراســر ايرانزميــن بــود ،جــدای از همــه چيــز بــرای آن اســت کــه
روزگاری نداشــته باشــيم کــه بردگــي ديگــري را بکنيــم (چــه بســا در روزگار خالفــت راشــدی در خطــر
آن بوديــم) .روزگاری نداشــته باشــيم کــه بــرادر در مقابــل بــرادر بايســتند و شمشــير بکشــد ( چــه
بســا چنــد دهــه پيــش عــراق کــه روزي مرکــز ايرانزميــن شــناخته میشــد بــه مــا جنگــی هشــت
ســاله را تحميــل کــرد).
بهتريــن نمــود اهميــت زبــان پارســي آنجــا ديــده میشــود کــه تاجيکســتان ،افغانســتان و جمهــوری
اســامی ايــران بــا همــهی تالشهــای بيگانــگان بــرای جدايــی بــه دســت مرزهــای مــدرن ،هنــوز
خــود را بــرادر و همخــون يکديگــر میداننــد.
زبــان ماهيــت ماســت .کشــورها و ملتهــای مــدرن امــروزه بــا زبانشــان شــناخته ميشــوند .ايــران
يعنــي زبان پارســی.

امیرحسینناظمی

روحــــوضی

شماره دوازدهم  -بهمن 1399

ازدواج فیــگارو
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اپرای

Le nozze di Figaro | The marriage of Figar

آهنگساز :موتزارت ()Wolfgang Amadeus Mozart
نویســنده :لُرنــزو دا پونتــه ()Lorenzo Da Ponte

زبــان :ایتـــالیـــــــایی | چهـــــــــار پــــــرده
نخســتین نمایــش 1 :مــی  1786میــادی بورگتثاتــر ،ویــن

از اپــرا بــه عنــوان هنــر در باالتریــن شــکل خــود یــاد شــده
چــرا کــه از چندیــن هنــر بازیگــری ،موســیقی و رقــص تشــکیل
شــده اســت و وقتــی ســخن از اپــرا میشــود از اپــرای ازدواج
فیــگارو (Le nozze di Figaro or The marriage of
 )Figaroاز موتــزارت بــه عنــوان یــک اپــرای تمــام عیــار
عنــوان میشــود .ازدواج فیــگارو بــر اســاس نمایشــنامهای از
پیــر آگوســتین بومارشــه نوشــته شــده .موضــوع نمایشــنامههای
فیــگارو کــه بیانگــر پیــروزی فــردی عــادی (فیــگارو) بــه اربابــش
اســت ،باعــث عصبانیــت حاکمــان آریســتوکرات شــد .بــا توجــه
بــه ناآرامــی هــای مرتبــت بــا انقــاب فرانســه ،در سرتاســر اروپــا
حساســیت هــای زیــادی نســبت بــه ایــن نمایشــنامه در بــه
وجــود آمــده بــود .بــه طــوری کــه در بســیاری از شــهرها حتــی
خــارج از فرانســه ممنــوع بــود از جملــه ویــن محــل شــهر خــود
موتــزارت.

تماشای اجرای این اپرا

داســتان ایــن اپــرا در طــول یــک روز اتفــاق میافتــد .پــس از نواختــن پیشدرآمــدی افســانهای توســت ارکســتر و بــا بــاال آمــدن
پــرده فیــگارو و همســر آینــدهاش ســوزانا را در اتــاق جدیــدی کــه اربابشــان کنــت بــه آنهــا داده اســت میبینیــم .فیــگارو اتــاق
جدیدشــان بســیار راضــی اســت تــا اینکــه ســوزانا بــه او میگویــد کــه کنــت ایــن اتــاق خــوب را بــه آنهــا داده کــه ســوزانا را نزدیــک
خــود نگهــدارد و بتوانــد بــه راحتــی او را بفریبــد .همچنیــن کنــت میخواســت قانــون قدیمــی فئودالــی از بیــن رفتــه را دوبــاره برقــرار
کنــد .طبــق ایــن قانــون او بــه عنــوان اربــاب میتوانســت بــا دختــران ســاکن ســرزمینش در شــب عروسیشــان بخوابــد .فیــگارو
بســیار خشــمگین میشــود و قســم میخــورد کــه بــا هــوش و ذکاوت خــود نقشــههای کنــت را نقشــه بــر آب کنــد .در ایــن راه
کنتــس و پســری نوجــوان بــه نــام کروبینــا بــه او کمــک میکننــد.
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یــه علــت ممنــوع بــودن اپرایــی بــا موضــوع فیــگارو ،موتــزارت هــم ماننــد فیــگارو بایــد بــا تکیــه بــر هــوش خــود بــه راضــی کــردن
امپراطــور جــوزف دوم امپراتــور اتریــش بپــردازد .در نهایــت بــا ایجــاد تغییراتــی ،ایــن اپــرا در حالــی کــه خــود موتــزارت رهبــر ارکســتر
بــود ،در ویــن بــه روی صحنــه م ـیرود و پــس از مــدت محــدودی بــه یکــی از پرنمایــش تریــن اپــرا هــا تبدیــل میشــود .ازدواج
فیــگارو اپرایــی بــا موســیقیای افســانهای ،داســتانی زیبــا و همــراه بــا طنــزی رودهبــر تنهــا یــک شــاهکار در جنبههــای مختــل هنــر
نیســت بلکــه دعوتــی بــه مبــارزه بــر ضــد حاکمــان فاســد و ســتمگر اســت .ایــن اپــرا بــه مــا میآمــوزد کــه مهــم نیســت حاکمــان
ســتمگر چقــدر قدرتمنــد هســتند ،همیشــه مــردم توانایــی غلبــه بــر آنهــا را دارنــد.

خودکشی

ادوارد مانت

خودکشی فلسفی
 5دقیقه

امیرحسین ناظمی
صنعت نفت اهواز

هرکــس ممکــن اســت در
نقطــهای از زندگــی ناامیــد
ـود فکــر کنــد که
شــود و بــا خـ ً
زندگــی کامــا بــدون معنــی
و بیپایهواســاس اســت؛
اینکــه آدمهــای بــد زندگــی خــوب و
شــادی دارنــد و ایــن آدمهــای خــوب
هســتند کــه دربـهدر گرفتــار ســختی
و مشــکل میشــوند .اینطــور
نیســت کــه بشــود مشــکل زندگــی
را بــا یــک معادلــهی ریاضــی یــا از

طریــق عقــل و منطــق حــل کــرد.
کســی وجــود نــدارد کــه بتوانــد
زندگــی و اســرار پشــت آن را بــدون
دروغ و تزویــر بهطــور قطعــی تعریــف
کنــد .آیــا اصـ ً
ا رازی وجــود دارد یــا
همــهی اینهــا ناشــی از توهمــات و
افــکار توئــم بــا وحشــت و اضطــراب
ذهــن مــا اســت؟ دردی ابــدی در روح
تنهــا میــراث حقیقــیای اســت کــه
نســل بــه نســل منتقــل میشــود.
هرکــس در گوشــهای از ایــن
تکهســنگ شــناور در فضــا ،آن هــم

در تنهایــی مطلق ،نشســته اســت و در
حــال مــداوای ایــن درد اســت یــا بــه
دیگــر ســخن ،در حــال نشــئه شــدن
بــا داســتانهایی اســت کــه بــرای
خــود تعریــف میکنــد.

آیــا عقــل در ایــن زندگــی
خشــک و تاریــک راه نجــات
اســت؟ عقــل بــه عنــوان وســیلهای
بــرای ســنجیدن درســت و غلــط
شــناخته شدهاســت ولــی در ایــن
مــورد بــه انســان خیانــت میکنــد.
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عقــل بــا دانســتههای قبلــی
بــه حــل مشــکالت میپــردازد.
بهاینترتیــب ،بــه دنبــال جایــی
آشــنا کــه از قبــل موجــود اســت
میگــردد تــا جــواب را از آنجــا
پیــدا کنــد .ایــن چیــزی بیــش
از تالشــی بیهــوده بــرای نظــم و
ترتیــب دادن بــه بینهایــت داده
نیســت .حتــی در ایــن راه بهطــور
مکــرر بــه د ِر بســته میخــورد .از
ایــن راه جوابهایــی بــه دســت
میآیــد کــه حتــی بــرای مغــز
کوچــک و محــدود انســان هــم
بســیار قانــع کننــده اســت .ایــن
ســخنان افســانهای بیــش نیســتند
و نبایــد بــه آنهــا پرداخــت مگــر از
بــرای تفریــح و ســرگرمی.
ایــن درد از درون انســان را
آزار میدهــد .چگونــه عقــل
میتوانــد راه حلــی جهانــی
بــرای همــهی مــردم بیابــد
وقتــی بــه محــض اینکــه
در درون متمرکــز میشــود
کاربــرد خــود را از دســت
میدهــد؟ آیــا میتــوان بــرای
رنــج بــردن انســان همانطــور کــه
بــرای زمــان ،انــدازه و وزن واحــد
مشــخصی داریــم معیــار خاصــی
مشــخص کــرد؟ خیــر .و در نتیجــه
نمیتــوان میــزان غــم و انــدوه و
رنــج هــر انســان را بــا باقــی مقایســه
کــرد .نمیتــوان گفــت کــه درد
یــک انســان از درد و رنــج همــهی
موجــودات کــه تاکنــون زیســتهاند
کمتــر یــا بیشــتر اســت .نمیشــود

بیگانه

هاییری چاو

گفــت کــه مجمــوع درد و انــدوه
همــهی قربانیــان جنایــت هــای
مختلــف ،کســانی کــه در جنــگ
کشــته شــدهاند یــا از گرســنگی
مردهانــد از غــم و انــدوه یــک نفــر
بیشــتر یــا کمتــر اســت .ایــن انــدوه
در مغــز نمیگنجــد .بایــد آن را
احســاس کــرد.

رنــج بیاساســی انســان را
ِ
دچــار بیچارگــی میکنــد و
فــرد بیچــاره فــردی افراطــی
اســت کــه ناامیدانــه بــه
هرچــه هســت و نیســت چنــگ
میزنــد تــا شــاید تســکینی
بیابــد .ایــن عمــل در اکثــر اوقــات

ناخودآگاهانــه صــورت میگیــرد .او
خــود نمیدانــد ســوال چیســت چــه
برســد بــه اینکــه بخواهــد بــرای
رســیدن بــه جــواب تــاش کنــد.
بــرای فــرار باید خــود را در گورســتان
آیینهــا و ایدئولوژیهــای سیاســی،
فلســفی و مذهبــی دفــن کنــد .در
ایــن راه ،در مقیاسهــای مختلــف،
دیگــران را هــم بــا خــود همــراه
میکنــد .چــه جنایتهایــی کــه
در راه دیــن و ایدئولــوژی رخ نــداده
و همــهی اینهــا بــرای اینکــه
عــدهای محــدود حــس توهــم آرامش
را در خــود ایجــاد کننــد.

ایــن فــرد نقابــی بــه صــورت
میزنــد ،خــودش را تغییــر
میدهــد و در پــی آن خــود
را محــدود میکنــد .هماننــد
فــردی کــه خــودش را بکشــد ولــی
ایــن کار بــه نقــل از آلبــر کامــو
فیلســوف فرانســوی-الجزایری یــک
خودکشــی فلســفی 1اســت .بعــد از
تســلیم شــدنی کورکورانــه بــه یــک
ایــدهی ثابــت نشــده یــا بــه لفظــی
دیگــر ،پرشــی از روی عقیــده 2چــه
چیــزی از فــرد باقــی میمانــد؟
زنــده اســت امــا آیــا بــرای خــودش
زندگــی میکنــد؟ او بــا دســتان
خــودش جــام زهــر را مینوشــد و
گمــان میکنــد بــه جــواب رســیده
و ســعادتمند شــده پــس لبخنــد
میزنــد .ســقراط فیلســوف یونانــی
«زندگــی بررســی نشــده
میگویــد:
ِ
Philosophical suicide .1
Leap of faith .2

ارزش زیســتن نــدارد ».پــس میتوان چراکــه ذهــن انســان توانایی بررســی
گفــت خودکشــی بــه معنــای واقعــی ایــن همــه داده را نــدارد.
کلمــه از خودکشــی فلســفی بهتــر
اســت .از طــرف دیگــر دانســتیم کــه پــس فرجــام کار چیســت؟
هرچقــدر انســان تــاش در بررســی چــرا بایــد خــود را محــدود کنیــم؟
زندگــی کنــد ،نــاکام خواهــد بــود بــا پیــروی از قوانیــن نانوشــته زندگی
هیــچ ســودی نســیب مــا نخواهــد
شــد .همچنیــن ایــن قوانیــن و
ایدئولوژیهــا زنجیــری خودســاخته
بــه پاهــای مــا اســت کــه موجــب
بالفعــل نشــدن پتانســیلهایی
کــه در مــا وجــود دارد میشــود.
هیچکــس از زندگــی نجــات پیــدا
نخواهــد کــرد و در نهایــت مــرگ
در کمیــن همــه اســت .پــس چیــزی
بــرای از دســت دادن وجــود نــدارد.
بــدون تــاش در عینیــت بخشــیدن
بــه زندگــی بایــد در برابــر بیاساســی
جهــان تســلیم شــد .بایــد زندگــی
را بدونحدومــرز و بهصــورت
تماموکمــال زندگــی کــرد .در پــس
همــهی ایــن فلســفهبافیهای
بیهــوده آزادی اســت .کســی کــه
زندگــی را بــه صــورت کامــل
زندگــی کنــد میتوانــد خــودش را
از بنــد وجودیــت آزاد کنــد بهجــای
اینکــه بــا خودکشــی فلســفی خــود
را بیشــتر گرفتــار کنــد .اینگونــه
بــا زندگــی کــردن بــدون وابســتگی
بــه باورهــای دروغیــن کــه از ضعــف
انســانهای پیشــین نشــئت گرفتــه
اســت ،میتــوان بــه معنــای واقعــی
زندگــی کــرد پیــش از اینکــه زمــان
رفتــن همــهی مــا فــرا برســد.

نگینقربانی

شوخ از خود باز کنیم

قــم بهتــر اســت
یا NewYork؟!
ُ

ُ

خبــه خبــه میبینــم کــه یــه شــماره
مــن متــن ننوشــتم همگــی خــوب تــو
پــیوی اســاتید بــرای گرفتــن نمــره
مشــغول ابــراز ارادت بودیــد .حــاال کــه
ســر کیفیــد بــدم ســر کیفیــد ،الکــی
ادای بدحاالیــی کــه یــک مــاه آزمــون
دادنــد و همچنــان منتظــر نمــرات
هســتند درنیاریــد!
ســردبیر عزیــز بــه بنــده امــر فرمودنــد
کــه از حیطــهی بینمــک بــازی در
ســطح دانشــگاه پــا فراتــر گذاشــته و
نمکهــای فــراوان خــود را بــر ســطح
جامعــه هــم بپاشــم و طنــز اجتماعــی
را نیــز بــیارزش و عــزت بکنــم و
دســتی بــر آتــش آن فــرو بــرم.
یعنــی اآلن بــا وجــود شــیوع
بیماریهــا فقــط بنــده و آقــای
حســینی بــای و آقــای ســامی
و خانــم ذبیحپــور همچنــان

جــان بــر کــف گذاشــته تــا آینــهی
تمامنمــای جامعــه خــود بــر مــردم
باشــیم .از آنجــا کــه هــر نویســندهای
بــرای جلوگیــری از ورود هجمههــا
بــرای طنزنویســی اجتماعــی ،خــودش
را نشــانه میگیــرد مــن هــم بــا
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اجــازهی مردمــان غیــور و انقالبــی
میخواهــم قــم را قربانــش بــروم! آری
کــه انتقــاد از خــود مــا آغــاز میشــود،
از خانــهی مــا آغــاز میشــود (بــه
طــور چــراغ خامــوش آمادگــی خــود را
بــرای انتخابــات ســردبیری نشــریه تــا
ســال  ١۴٠۴اعــام میکنــد).
و امــا قــم شــهر خــون و قیــام :میدانــم
کــه زمــان اعــام نتایــج کنکــور همگی
تــا پنــج دقیقـهی نخســت دیــدن نتایج
خوشــحالتر از چهــار ســال بعــدش
بودنــد .چــون ســازمان ســنجش حتــی
داخــل پرانتــز هــم بــرای مــا ننوشــت
همــان تهرانــی کــه قمــه! و همگــی قــم
را یــک بیابــان بــزرگ تصــور کردیــد
کــه تعــدادی کرکــس دارنــد پــرواز
میکننــد و فقــط ســاختمان حــرم
مطهــر و مدرســه فیضیــه آخرهــای
بیابــان دیــده میشــود و مــردم قــم در
حالــی کــه روضــه میخواننــد ،ناهــار
میخورنــد و در حــال گــوش کــردن
بــه روضــه میخوابنــد و داخــل منــازل
موقــع خــواب چــادر ســر میکننــد و
قــس علــی هــذا...
و بــا گــوش دادن بــه آهنگهــای
(ســاغرم شکســت ای ســاقی رفتــهام
ز دســت ای ســاقی) بــه شــهر وارد
شــدید و بعــد دیدیــد کــه
اصــا شــهر طبــق
تصــورات شــما
نبــود چــون
ا صــا

دانشــگاه شــما در ســطح شــهر نبــود
(ســس ماســت میگویــم تــا ایــن
شــوخی بــی مــزه را فرامــوش نکنیــد)
و بیــن قــم و تهــران یــک بــاره چنــد تا
ســاختمان ســبز شــدند .امــا بعــد بــه
لطــف دوســتان بــرای شــما از خیابــان
صفاییــه رونمایــی شــد و چــه خــوب
خیابانــی اســت صفاییــه .تعــدادی ون
مشــکی بــر شــما گوشــزد میکننــد
مســیر بهشــت را و شــما هــم کـمکاری
نکــرده در حــال جیــغ زدن از آن هــا
فیلــم برمیداریــد و بــرای شــبکههای
 ...دوســتانتان در واقــع در واتــساپ
ارســال میکنیــد.
کمــی جلوتــر صــدا و ســیمای مرکــز
قــم را داریــم کــه شــما از رویدادهــای
ایــن مرکــز مهــم بیخبریــد چــون در
خوابــگاه فقــط و فقــط در هــر نمازخانه
یــک تلویزیــون  4Kدر اختیــار شــما
بــوده و مســئولین مربوطــه بــه دلیــل
نبــود نســخههای اصلــی رخشــارههای
بلــوری روز جهانــی از شــما عذرخواهی
کردنــد و ایــن ابــزارآالت بــرای دیــدن
برنامههــای شــبکهی نــور کفایــت
نمیکننــد بلکــه شــما بایــد عــاوه
بــر همــراه داشــتن تخمــه و پفــک
بــه هنــگام تماشــای شــبکه نــور یــک
عــدد مســعود فراســتی جیبــی همــراه
داشــته باشــید تــا ایــن اجراهــای
مقوایــی رو بکوبیــد و لــذت ببریــد.
بــه ایــن ترتیــب کــه مرکــز صــدا و
ســیمای اســتان قــم از اســتاندارد هــای
الزم دکــور برنامــه زنــده بــه دیــوار و
بــرای گــروه گریــم بــه آب و شــانه و
بــرای کــت و شــلوار مجریــان مــرد بــه
اکبــر آقــا خیــاط ســر کوچــه و بــرای
مجریــان خانــم بــه ســکینه خانــم
خیــاط و بــرای دوربیــن بــه دوربیــن

دســت دوم شــبکه ســه کــه آخریــن
مرتبــه دســت برنامــهی یــک آقایــی
کــه آغــاز نامــش عــادل فردوســیپور
بــوده کفایــت میکنــد و بــه عنــوان
صدابــرداری در شــبکهی نــور اعتقــادی
نبــوده .در حــدی کــه بــدون اغــراق
یــک شــبانه روز تمــام برنامههــای
شــبکه بــدون صــدا پخــش شــد! امــا
ایــن دلیــل بــر بیمخاطــب بــودن
شــبکه نیســت و طبــق آمارهــا بــرای
تماشــای اخبــار شــبکه اســتانی چنــد
نمونــه خفگــی در مرکــز آمــار بــه ثبــت
رســیده بــه طــوری کــه در شــبهای
روزگارانــی کــه بــرف میباریــد در
چنــد مــورد پــدران ،پســران خــود را
خفــه کردنــد تــا نتیجـهی تعطیلــی یــا
عــدم تعطیلــی ســازمانها را پیگیــری
بکننــد!
از مراکــز تفریحــی قــم میتــوان بــه:
فلکــهی بســتنی بوســتان
علــوی خیابــان بهشــت
و پــارک دورشــهر (کــه
بــه لطــف فعــاالن فضــای
مجــازی تابلــوی بانــوان -
آقایــان چنــدی اســت از
ایــن محوطــه حــذف شــده
اســت) و بوســتان غدیــر و
بســتنی فلکــه پــارک علوی
بهشــت اســتریت و بوســتان
قدیــر و فلکــه دســتغیب
(بســتنی ســابق) و بوســتان
ل-ع-و-ی و پــارک نجمــه
(دورشــهر کنونــی) اشــاره
داشــت.
از المانهــای زیبایــی
شــهر قــم میتــوان بــه:
پــارک
گنجشــکهای
المانهــای
دورشــهر،

شــخصیتهای شکرســتان کــه
پیامهــای اخالقــی را (همچــون ماســک
بــزن جــون دل) القــا میســازند،
المــان خانــوادهی موتورســوار ،تــوپ
هــای رنگــی خاطرهســاز ،یــک عــدد
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مجســمهی میــش کــه مدتهــا بــا
آن ســلفی میگرفتیــم و در فضــای
مجــازی بــا هشــتگ الکچــری منتشــر
میکردیــم و گنجشــک هــای پــارک
دورشــهر و المانهــای شــخصیتهای
شکرســتان و المــان خانواده موتورســوار
و توپهــای رنگــی خاطرهســاز و یــک
عــدد مجســمهی میــش اشــاره نمــود.
امــا شــایان ذکــر اســت کــه تعــدادی
مراکــز تفریحــی بــرای اســتان در نظــر
گرفتــه شــده از جملــه بــاغ پرنــدگان و
شــهر بــازی بــا امکانــات پــارک هــای
دیزنــی کــه...
بلــه هــم اکنــون طــی خبــری کــه
بــه دســت مــا رســید تمــام پرنــدگان
بــاغ فوقالذکــر بــه دلیــل آنفوالنــزای
حــاد پرنــدگان معــدوم گشــتهاند و
شــهربازی بــه دلیــل شــیوع بیمــاری
بالتکلیــف مانــد .امیــد اســت کــه
زمینــش خواریــده نشــده و فــردی از
وســایلش ســقوط نکنــد.
پــس اگــر بــه قــم ســفر کردیــد بــا
میزبــان خــود منصفانــه برخــورد
کنیــد کــه مبــادا تــرک بــردارد غــرور
شهرنشــینی او در یــک کالن شــهر!
بدانیــد کــه پیــدا کــردن مــکان
تفریحــی در قــم حکــم پیــدا کــردن
ثبــات اقتصــادی در کشــور امپریالیســم
جهانــی و مزایــا از واکســن فایــزر
میبا شــد .
خــب دیگــه گفتیــم و خندیدیــم وقــت
گفتــن مزایــای ترجیــح نیویــورک بــر

قــم المقدســه اســت:
نخســتین و مهــم تریــن ویژگــی بــارز
شــهر قــم آن اســت کــه مــردم قــم
باجنبهتریــن هســتند بــه جــرأت
میتــوان گفــت کــدام اســتان کشــور
اســت کــه شــما در دانشــگاه از راه
نرســیده بگوییــد قمیهــا آدم هــای
خوبــی نیســتند و بــا لبخنــد بگویــی
البتــه شــما کــه قمــی نیســتید نــه؟
و بعضــی بــه گونــه ای قمیهــا را
گانگســتر میداننــد کــه آدم ترجیــح
میدهــد اهــل ایــن شــهر کوچــک و
آلــوده بــه کرونــای جهشیافتــه کــه
بیــکاری و متکدیــان زیــادی هــم دارد
«لنــدن» باشــد تــا قــم خودمــان!
اگــر جــواد رضویــان بــدون کســب
مجــوز هــای قانونــی از نماینــدگان
اســتان دیگــری بــه جــز قــم اینگونــه
بــا لهجــهی مــا شــوخی میکــرد
آیــا ســریال «در حاشــیه» بــه بخــش
ســایه آقایــان ناظــر و رهایــی از
گســتاخیهای معــروف بــه س-ا-ن-
س-و-ر هدایــت نمیشــد؟
آیــا ایــن ســوهان کــه بــه عنــوان
ســوغات بــه شــهر خــود میبریــد
و بــا چــای میزنیــد بــر بــدن بــد
چیــزی اســت؟ حــاال بگذریــم یــک
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مقــدار بیــن دندانهــا باقــی میمانــد
و ســوهان بعضــی فروشــگاه هــا را اگــر
از گلدســتههای حــرم مطهــر پاییــن
بیندازیــم نمیشــکند .آن دیگــر
مشــکل مــا نیســت!
آیــا مــا بــا پــاک هــای غیربومــی قــم
بــد رفتــار کردیــم کــه از تــرس مردمان
بایــد پــاک خــود را طــی اقدامــی
غیورمندانــه از ١۶بــه  ٣۶تغییــر دهیــم
تــا نشــنویم :اوه اوه قمیــن!
امــا بــه قــول مهــران مدیــری کالم آخر
آنکــه( :موســیقی متــن اخراجــی هــا
لطفــا!) «بگذریــم از عنــوان شــهر ،قــم
و تهــران و مشــهد و اصفهــان نداریــم.
آنچــه کــه مبرهــن اســت ایرانــی اســت
کــه مــا بــه وقتــش آنچنــان متحــد
بودهایــم کــه مــن و تــو مــا شــویم
هموطــن! نــام جاویــد وطــن ،وطنــم
جلــوه کــن در آســمان همچــون مهــر
جــاودان»...
امــا انصافــا در خصــوص دانشــگاه مــا
افــرادی هســتیم کــه محیــط را خــوب
و بــد بــودن معــروف میکنیــم .دســت
کــم بعــد از ایــن جریانــات (شــیوع
بیمــاری) از مــا کــه گذشــت ،امــا
نســل جدیــد بداننــد اگــر دانشــگاه
در ســیبری هــم باشــد میتــوان
خــوش بــود .خوشــی از خــود مــا آغــاز
میشــود از خان ـهی مــا آغــاز میشــود
شــاید بــا لبخنــد و ســام کــردن بــه
همکالســیها حتــی!
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وز پیروزی انقالب مل

ت ایران فرخنده باد

