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 مقدمه 

 

تاریکی و جهل خوي گرفته  ، کاري بسیار سخت و دشوار است آنان که دیدگانشان به سیاهی

ولی نباید هرگز ناامید شد و همان  .روشنایی و آزادي سوق دهیم ، بخواهیم به سوي نور  ،است

ر تالشی مثال زدنی ما نیز د ،راند گونه که ارتجاع در تالشی باور نکردنی ما را به عقب می

  .  رانیم فرزندانمان را پیش می

 ) نهم خرداد هزار و سیصد و نود و سه شمسی(محمد رضا معزز 
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  فصل اول

 

توانست یک  اما می ،با اینکه یک بعد از ظهر آرامی را می گذراند . خیابان نه چندان شلوغ بود

 ،هاکه در اشکال و احوال شهر  طبیعی نه غربی ی از تمدننشان ،آیدگذرگاه رمانتیک نیز به حساب 

، مردمان و فرهنگ بعضی کشورهاي که نخواسته اند در شکل قدیم باقی بمانند و جرات خیابان ها

بعضی تصاویر و پدیده ها چنان دوگانه در  . شود کرده اند به تمدن طبیعی رو کنند دیده می

داشته باشیم تا ) دید درونی (و یک ) خارجی دید (نوسانند که براي تحلیل درست آنها باید یک

الزم است چند کلمه  ،قبل از آنکه این خیابان را نقاشی کنیم . یمانرتفکر بگذ ازبتوانیم آنها را 

ها ممکن است  بدون این گفتگو این تصویر را خیلی . درباره ي یک غلط بزرگ صحبت کنیم

زیرا مدتهاست به غلط و شاید از روي خیانت  ،یگفتیم تمدن طبیع . بدنما ببینندآن را نپسندند و 

اند که بار فرهنگی  آن را غرب زدگی نام داده اند و عجیب اینجاست که غربزدگی را کسانی سر داده

خواهند این دیوارهاي ارتجاع و  بزرگی به نام روشنفکري را بر دوش دارند و خواسته یا ناخواسته می

و از این تمدن کاذب دفاع کرده و جامعه را منتظر نگه دارند و فئودالیسم را همچنان استوار سازند 

دفاعیه   . واقعیت مسلم حرکت به تمدن طبیعی را دگرگون کنند ،با استفاده از دو واژه غرب زدگی

نویسم که هیچکس براي ترقی  دانم زیرا در کشوري می ما اثري نخواهد داشت این را خوب می

دانند که  ش می کنند و این سیاست گذاران باختري به خوبی میکف نمی زند و همه چیز را فرامو

ي  ولی برعکس عقیده ،راز رسیدن به سعادت و خوشبختی همگانی در همین تمدن طبیعی است

وظیفه ما این  . آلود و غیر ممکن کنند این سردمداران بر این استوار است که این راه حرکت را گل
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ی بدانیم و هرگز فراموش نکنیم که ترقی مثل ارتجاع داراي است که این تمدن را تاریخی و طبیع

   . ارد و فساد ساختگی را تشخیص دهیمآرامش نیست و زحمت به همراه د

نباید به  ؛زنند آري ارتجاع و مرتجع مربع شکل در همه جا و به خصوص در کاخ جوانان فریاد می

یروي از اصول مثبت غرب گرایی یا پ . سبک غرب رفت و توطئه روشن تر از این قابل تصور نیست

غرب زدگی نیست بلکه حرکت به سوي تمدن طبیعی است و باید فرهنگ و تمدن خویش را حفظ 

شود که شاید پیشتاز  تمدن عالی زاده می(و تمدن خویش  تمدن طبیعی (از تلفیق این دو . کنیم

ه ممکن است کسانی بر ما امروز چگون . شکوه و انسانی بوده است زیرا دیرینه تاریخ ما با ،هم باشد

 . این کمترین شرمساري ایجاد نمی کند ندآقایی کنند که چهار صد سال قبل آدم میسوزاند

قبل از این صحنه نگاري بیاورد دیده یک نسل اول و رنجیده از  ،خواهد نویسنده آنچه را که می

د و در جاده سفید قدم کنن ارتجاع در برابر دو نسل دیگر است که با هم و در هم زندگی می

 . موضوع ارتجاع و ترقی یک نقاد ممتاز الزم دارد تا بتواند ارتجاع را از ترقی تشخیص دهد . اند نهاده

تاریخ طوالنی تعصب، تاریخ طوالنی دین خرافی، ما را به صورت یک فنر ، تاریخ طوالنی ارتجاع

زیرا براي رجعت  ،شد و نگه داردنیروي فوق طبیعی می خواهد تا آن را بک ،زنگ زده در آورده

این است که نقادي ترقی و ارتجاع کار آسانی نیست و حق !  نیرویی الزم نیست و خطر اینجاست

در برج عاج نشستن و از سر  . علم بر احوال جوانان علم کوچکی نیست . همه کس نمی باشد

یک اسیر  . ه دردها بودباید خزند ،می کند دلخوشی و توهم سخن و آهنگ سر دادن درد را حل ن

بس امکان دارد از آن چیزي طرفداري کند که عامل اول اسارت اوست و یک جاهل براي اعتقادي 

گذارد او درست   ضمیر در هم نمی . بدبختی و بیچارگی اوستبکشد و کشته شود که عامل 
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 استچون در حر .اخالق در حال آزمایش اخالق است ،حراست اخالق، اخالق نیست .ببینند

این اخالق کرخت شده اما  . نامیم اخالق ساخته نشده است و به اشتباه آن را اخالق می اخالق،

استفاده از حجاب توسط زنان هرگز  . درینمرده است و واي به وقتی که به آزمایش درآید و یا بم

ام بار از بدو خلقت تا ظهور ادیان بزرگ از حرمت جسم مونث اثري نیست و تم . سازد اخالق نمی

اخالقی را بر دوش زنان می گذارند و این لیبرالیسم بود که نگذاشت اصالت مونث از برزخ بگذرد و 

چند  . نه آن طور که باید باشد ،بماند ،لیبرالیسم خواست جهان آنطوري که هست . به بهشت برسد

همه  . ر آوردشود از میان تهی د صفحه از این آتش افروزي فرهنگی لیبرالیسم سالم ماند که می

که  ،زنان سرد مزاج هستند و گرم مزاجی و آه خوشنودي جنسی مانده از دوره ي جهل می باشد

حسرت جنسی در دختران و زنان سبب بیولوژیکی ندارد بلکه  . زنان را جز جنس امتیازي  نبوده

رشد کرده و فرهنگ مذکر و جزم مذهبی ) الکترا(که در خشونت پدرانه  می کند در دخترانی بروز 

اند که این رشد نابهنجار باعث شده عصبیت مرض در آنان بروز کرده و به اشتباه آن را تمایل 

بپندارند و دخترانی که در اقتدار مادر و به دور از خشونت )آلت مذکر(جنسی و احتیاج به جنس

هدایت ودیعه  مادري و مادر بودن است که این دختران را به سمت مذکر  ،پدر رشد یافته اند

گویند در  زن باقی خواهند ماند و آنان که می ،و اینان همان زنانی هستند که بدون مرد نیز کند می

نمی دانند که حرمت آنان لمس شده است و  ،لمس اندام یک دختر در او احساس پیدا می شود

و جنسی شوند و به اشتباه از جسم  این زنان از نظر روحی ارضا نمی . این حس پایدار نمی باشد

دادند و اگر مردان در اقتدار مادر رشد  اگر دنیا را زنان تشکیل می . کنند خویش شکایت می

شد و هر نوجوان ذکوري   احتیاج به این همه بساط روانشناسی نبود و عشق پیروز می ،یافتند می
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زن را به  زیرا نمی توان از یک طرف اندام ؛همه زنان را از این اعلی میدید و زن آزاد می گردید

که (یا قبل از این تعریف بیولوژیک  ،جنس برد و انتظار دوستی مذکر بدون ارتباط جنسی را داشت

توان از زیبایی مطلق گفت در یک جامعه ممتاز که ادعا می کند به آن  نمی ،)زن جنس نیست

و چرا دوباره مشتري ) یک یک لباس ها را درآوردن یا برهنگی( سوي جنس رفته است استریپ

؟ و این راهبه ها در پس لباس خود چه دارند؟ پرده کاذب رمز و راز می کند مشتاقان بسیار پیدا 

طبیعت زن و مرد را از یک  ،بینیم همانطور که در طبیعت خلقت می! را دوباره با ندا آورده است

 ،است ما زن را یک چیز می بینیم ولی او از همه چیز آفریده شده  . است گوشت و پوست آفریده

او شریک زیبایی و شکوه خلقت در زمین  . این است که صبر شد و آخر از همه چیز او خلق شد

مادري در ي به راستی که اگر ودیعه  . خلقت قابل تحسین شد ،است و چون خلقت زن هموار شد

بی گمان زنان براي تماشا کردن بی غرضی و عوضی خلق  شده بودند و به همین خاطر  ،زنان نبود

ن نباید در خدمت مرد باشد و نباید به او با غریزه هاي جنسی نگریست و زن اسباب و ساحره ز

  . طرب مرد نیست

تناول  ؛یک نفر یک بسته فیلم از نقاط مفرخ اروپا و آمریکا براي مصنف این اثر ادبی فرستاده است

گ غذاها قرار داده در هواي آزاد یک رستوران که بر روي یک سکوي بزرگ و بسیار زیبا و رنگارن

، نیم باکره و پیشبندي با با اندام ظریف، چهره ي پاك، معصوم می شود و چندین دختر گارسون

از آقایان پشت میز  !لبه چین دار و پستان هاي نوك تیز و لباس مخصوص در یک جامعه ممتاز

ي  چهره . ستاز بسیاري از صحنه نیز نماي درشت گرفته ا ،آن شخصی باذوق . کنند پذیرایی می

به گمان من این از بدترین مشاغل در  . بعضی از گارسون ها در کمال زیبایی و لطیفی هنري است
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صحنه بسیار زشت است که زن به مسخره و  . یک جامعه است که ادعاي برتري و برابري دارد

چرا باید یک دختر جلوي یک مرد  . بازي گرفته شده است و به شدت این زشتی حاکم است

 ،)که پس از انقالب به اصطالح کبیر فرانسه پیدا شدند( ودگر  که خلف آن دست بورژوازي استخ

این پذیرایی مدرن تمدن امروزي در هواي آزاد با مجلس عثمانی در اندرون چه تفاوتی  . خم شود

سه و رنگ و اثاثیه مدرن شده اند و پرده اندرون باال رفته است و برهنگی جاي خود را به الب ؟دارد

  . مصنوعات محرك جنسی داده است

روسپیگري  . در زن و زندگی یک اصل کلی را باید در نظر گرفت و این از حکم مذهب جبر است

 . می کند وجدان هر انسانی را ناراحت  . بلکه به سبب آنکه پول جبر آن است ،نه به سبب جنس

برابري زن را  . ک جبر جنسی استی ،یک بوسه مردانه که زن و حرکات او تسلیم را نشان می دهد

پس یک دختري که در یک کشور ممتاز در برابر یک  . می کند از بین برده و محرك و پوچ جلوه 

در این  . مورد پسند نمی افتد ،می دهدچون یک نوع جبر کاري را نشان  ،مشتري خم می شود

  . وان استثنا کردمیان فقط یک پلی مات، دختران گارسون و فانتز یک پلی بوي را می ت

در این منظره نگاري ما تصاویر را که ارتباط نزدیک با داستان دارند رسم  ،برگردیم به گذرگاه 

به  . می دهدکنیم این ایمان است که روش نقد ادبی به آن حقوق و حدود الحقه داستانسرا نام  می

مکن است یاس به پیش از رهگذر دیروز م ،طور مثال یک نعش کش در ذهن یک رهگذر امروزي

بلکه بدان جهت که روانشناسی کمال در  ،وجود آورد و نه بدان جهت که مثل ابدیت سریع می رود

بنابراین بچه صفتی و کودك  . است دم هاي جدید فراموش شده و روان توقف کردهآتربیت ما 

ر حساسیت به عبارت دیگ . دگی را یک مقدار هراسان کرده استزن ،)دلیل توقف رشد  به(معابی 
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و استعداد هیچ فریادرسی ندارد شکل خیابان نه  . نه انسانی بلکه مرضی، روان را خراب نموده است

اند آدمی  و نه زیاد فوق مدرن، تعادلها چه بر ذهن و چه بر ترقی همیشه مناسب زیاد ساده بود

یک توازن  ،گذرگاه یک حالت هندسی ساده داشت . می کند احساس نگرانی مادي از گذرگاهش ن

بایست پیش از اینها باشد بر این گذرگاه درختان  نسبی در مغازه ها و خانه ها حس می شد که می

مغازه داران جلوي مغازه ها را پاك کرده آب پاش نموده و  . بلند حالت کهن و شاعرانه داده بودند

را تا وسط اجتماع طبیعت  . رایحه خاك که از برخورد آب بلند شده بود . به آن روح داده بودند

مثل موهاي  ؛هاي یک شهر غربی به طور طبیعی رنگ دار نبود گذرگاه مثل گذرگاه . آورده بود

ظاهر  ،طالیی و چشمان روشن و غیره، اجتماع از نظر شکلی نیز باید مردمی سالم داشته باشد

وص که خوب لباس پوشیدن به ثروت نیست به خص . اجتماع نیز باید مثل باطن آن خوب باشد

این یک محیط  . امروزه لباس از انحصار درآمده است یک هماهنگی در لباس اجتماعی الزم است

دختران  . داد شاد متجدد و در یک کالم جامعه اي بود که زیبایی را تاحد کمال و تنوع نشان می

شود چون  این به رازي مربوط می . شدند که از هر نظر با سلیقه و زیبا و باحالت بودند دیده می

هرکس لباسی انتخاب کرده بود که با امتیازات اندام و زیبایی او  .  آزادي ملبس وجود داشت

بنابراین جامعه حق ندارد این  . هر زن امتیازاتی دارد که در انتخاب اثر می گذارد . هماهنگ بود

با تنوع  گاهی یک صداي پري وار بر یک عشق کافی است لباس رهگذران . امتیازات را بپوشاند

نقش و رنگ همراه بود و این اثر پنهان روحی و روانی داشت و در اینجاست که اجبار در پوشش 

ایران از روي یک اختالط  . مگر انسان یک روح دارد که یک نوع بپوشد . یکسان صحیح نمی باشد

شناسان تک  تاریخی، آزادي انتخاب همسر، تغذیه سالم و شاید عالئم غیر ثابت نژادي به زبان نژاد
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از میان این زیباییها براي هر  . متمایل شده اند) پلی تیپ(نمانده و به تنوع نمونه ) مونوتیپ(نمونه 

  . احساس تیپی و نمونه اي وجود داشت

یک نگاه، اولین نگاه به اطراف در دقتی ) براي آنان که زیبایی نوع غربی را در غرب می پویند(

  . خاصی فرو می رفت

اگرچه  . صحنه ي جالبی به وجود آورده بود) توگراف (صور در سردر  یک سینما یک اعالن م 

 . تا رهگذران هر چه کمتر متوجه آن نشوند ؛سکسی ترین این تصویر را خیلی باالتر زده بودند

ها انجام نمی دهند و در قسمت عامیانه  ي که در قسمت به اصطالح روشنفکرانه گذرگاه حقه

این نیز یک نوع سانسور وطنی است اما آیا شهرها به صورت گذرگاه هاي  . کنند خیابان اجرا می

قرون وسطی است که کسی نمی توانست از این سو به آن سو برود؟ اینجا مجال فرم پردازي و 

زیرا راز بزرگی را پیش پا افتاده  ؛یک کلمه بگویم اما این نقش از خالف نبود . تصویر نگاري نیست

این حرکت سکسی در زن حقیقت زنانه ندارد بلکه یک نوع  :ک شرط داشتجلوه می داد اما ی

پس باید جوان را از واقعیت زن آگاه کرد یک قسمت از این پوستر در اثر کمی  . بازي با عشق است

که یک سنجاق زن از وجود دستگاه خودکار یا بنا (پارگی از کمتر سنجاق زدن یا از زیادي سنجاق 

پاره شده و وزش نسیم آن مقدار  .  . . د صرفه جویی را فراموش کرده وبه سلیقه و طبیعت خو

با هر  )یعنی تصادف  خود حرکتی انجام داده و توانسته بود قسمت کند . پارگی را زیاد کرده بود

در زیر این اتاق یک گروه منتظر ورود به داخل سینما  ،وزش باد تصویر گویی داراي حرکت است

سید تصویر فریبشان داده تصویري که شاید یک مقدار از حالت آن اغراق ر به نظر می . بودند

گفت و یا  با آنها سخن می ،چه گناه بزرگی این تصویر با این بی زبانی فریاد می زد . نقاشی نیز بود



 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تراژدي خوشبختی   

یکی از  . در مقابل این تصویري گروه کارگر مشغول کار بودند! با زبان تصویري به صدا در می آمد

ن در آن سو دراز کشیده و در حال چرت زدن بود آیا در این نیمه خواب رویایی این این کارگرا

دید این مجموعه با همه سادگی پر از تفکر و فلسفه  تصویر را در تخت خواب و با لباس خواب می

در این حال بود، فردي که به نسبت شیک پوش اما گویا نه حساس بلکه بیمار دل بود دو نفر  !بود

آوردند، از قدیم تصویر  هاي دلسوز رااز جوي آب که کمی هم گل آلود بود بیرون میاز شهري 

 ها پرستی یا به اصطالح امروزي پوستر پرستی طرفداران و مخالفین داشت مثل ایکونوکالست

(iconoclastes) ، به خاطر عدم اصالت آن (کردند  که البته بیشتر با تصاویر مذهبی مخالفت می

هلموت فیشر اول بار گروه مخالفین  تصویر را  با سوزاندن  . )شدن مردم و غیره ها و خیال باف 

تصاویر خود بنا نهاده در آن زمان هنوز تصویر به این مرحله نرسیده بود پس ایده او بیشتر جنبه 

توسط  این شخص تصویر را نوعی ابتذال پرستی، جذب نیمی از وجود و روح انسان، . روحی داشت

دانست به حقیقت نیز آدمی با عکس انداختن وجودش را توسط تصاویر قطعه  ره میتصویر و غی

منتها  . قطعه می کند و خود را به صور متعدد پراکنده می سازد و این همان خوف تصویري است

چون ما از روحیات دور شدیم این خوف از عکس خود را حس  نمی کنیم و حال آنکه در اوایل 

؟ این چیزي از انسان چرا باید فقط این بماندگفتند  می . حس وجود داشتایجاد عکسبرداري این 

است که از ما بدون ما جدا شده و به کاغذ می نشیند؟ دیدن خود در یک تصویر نوعی بخشیدن 

یک جوان  . جان است که این هم نوعی بت پرستی است و بت چیز اساسی و روح دار نمی باشد

بینی زنانه می گویند بیچاره  را می پرستد و مدل که با خود) رنوفیلم پو(که این معشوقه کاغذي 

آن  . مردي که این تصویر مرا خواهد دید همه از ارتجاع حاکم بر جامعه سود و زیان می برند
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را نمی توان به دست آورد بنابراین تصویر او نوعی تصاحب ) پورنو(ستاره و زیبا روي نیمه باکره 

جوانی را مسرور می سازد که به کمال دست نیافته است نه مدل گناهی  اما این تصاحب تنها ،است

گناهکار آن شیادي است که رشد را مانع شده و زن را از مرد گرفته  دارد و نه تصویر و نه تصویرگر،

زن و همه چیز پیکرش را که صرفاً در یک چارچوب  . و نوجوان را به تصویر قانع کرده است

رده و موضوع تصویر زن را داده که در بی نهایت هاي ذهن ناپیدا جابجا ک ،محدود می شود

سازد و جوان که محصور تصویر شده  تصاویر از زن ها چیز بزرگتر از آن چه که هست می . شود می

و از واقعیت محدود اصل زن دور مانده از جنس زن چیزي خواهد ساخت که با واقعیت زن در 

ی که فکر می رود در یک جامعه مصرفی طرفدار دارد، باید روي این اصل شیئ گرای . تضاد است

 اما این قشر قضیه است در محتوا چه می گذرد؟. ایده آل و ولع جامعه واپسگرا است: گفت

اورد و زیبایی مطلق چهره دختري است که داراي سجیه است آ خوانیم نطفه مطلق زیبایی می می

در بسیاري از نژادها که خالصی  . و زالل شسته اند که گویی همین حاال چهره ي او را با آب مطلق

مانده اند در بعضی از ستارگان در تیپ خالص آمریکایی در مرکز اروپا  مناطق ولز،زیبایی مطلق 

هرگز میل تملک )نشانه ي رشد(دیده می شود اگر یک مرد جوان، زیبایی را براي زیبایی بخواهد

ک پرده نقاشی از فالن زیبایی حضور وجود آن زیبایی بنابراین ی . جنس دراو ظهور نخواهد کرد

است و می تواند کافی باشد یک ستاره مشهور یا یک چهره گمنام با کاغذ بیش از یک عدد شده از 

از یک دو  در دوستانش وارد خانه آنان شده و به دیوار خانه نشسته است اما چند تصویر کاغذي؟

شده و پیداست که شخصی درونگراست و برعکس شخص  تصویر مشابه فراتر رفته و خوره تصاویر

، حرمسراي کاغذي عینی ساخته است اگر من در ین بار به عوض حرمسراي جنسی بدنیبرون گرا ا
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برم و این که دستگیره اتاق بچرخد و او وارد خانه شود یک رویاي  تحسر فالن زیبایی به سر می

 ، ن اوست زیرا در مرحله ي زیبایی، براي زیباییسبب دیدن او هزاران بار دید می کند محال جلوه 

 . شوند توان سیر شد در مرحله عشق فرق می کند اما در مرحله جنسی زنان یکی می از زیبایی نمی

 ،پس یک ستاره حقیقی و رویایی با پوستر به هزاران تبدیل می شود و وارد هر خانه اي می گردد

جامعه و بیماري دل یک نوجوان جستجو کردزنان را از  تا این حد کافی است بقیه را باید در جزم

رویاي مخرب در ضمیر ناخودآگاه نوجوان  . سینما و رویا سازي وجود ندارد . نزدیک ببینید

گوییم دستان او و موهاي او این تفاوت  اگر می ،موضوع اندام در فلسفه درست حل شده . گذرد می

ن است که در فلسفه عشق قدسی است اگر یک ای . نفس ناطقیه قدسیه است نه جسم عنصري

در همان لحظه همه زیبایی فرو میریزداگر  . دختر یا زن مرا بدون عرضی و غرضی دوست ندارد

جبر ثلث مالئکه راحتی را به آغوش شما آورد این مطاوعت است و عشق به زنی که مرده است 

زندگی  . ون را از خویش دور کندجفاست، فقط انانیت و هول مردي است که نتوانسته بلوغ و جن

وعشق قصه نیست که با خواب پایان یابد وآزادي آن را به وجود آورد باید یک سوم وجود مرد که 

خالی است با یک زیبایی و مهر زنانه پر شود و این تغییرات کم کم ظهور خویش را نشان داده 

اخالق رفتار و ( خالق عمومیگویند اخالق خصوصی و ا شنویم می واین نیاز بر خواهد گشت می

استقالل جنسی  و نیز باید از حکم مطاوعت که بار آن بر زن تحمیل شده است . . . رفتار جنسی و

و روانی زن را به هم می زند و در مرحله ي ترضیه روح نیز این قوه خیال آدم مریضی است که به 

 . پاتیک قابل تعریف استاما اخالق عمومی با حرکات سم، )آن حس جنسی می دهد خارج شود

اگر در برابر  . جلوه مطلق با جلوه قرضی فرق دارد ،زن و جلوه گري یک اصل انسانی و زنانه است
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 . وقار ضرورت می باشد که ادا و اطوار است ،گذرد عشق و نیاز جاودانه وجود ندارد یک مرد که می

، بعضی عناوین اخالقاما  . تباید دانست زن از درون تهی است و در خشونت پدر بزرگ شده اس

در  . موضوع تحلیل و حاصل است . قباحت را نمی توان آسان تعریف کرد . معناي لغوي هم ندارند

من که در جامعه جزم بزرگ  ،بوسند خیابان یک کشور ممتاز باختري دو نوجوان همدیگر را می

اما اگر باالي سر آنان را پندارم و از نشاط خصوصی جدا می کنم  شده ام این حرکت را جنسی می

پس بوس  . دهند دو تا کبوتر نیز با منقار هم دنیا را فراموش کرده اند و بوس عروج می ،نگاه کنیم

بوسه محلل  . زیرا این بوسه مطلق است و بوسه براي بوسه می باشد ؛عروج اصطالح غلطی نیست

، شنویمیاد ها را از حاال می فر . است به مرحله شادي رسیده است کاش راه حل سوم وجود داشت

مخالفین که زیاد و  . است که باید خارج از جزم حل شود جنس تنها چیزي: اما می گوییم

آیا می توان باور کرد  . خطرناك اند با این مخالفت نمی دانند که به انسان توهین می کنند

ه و زن را جزء مالیک چشمان یک انسان کامل از صلوح ابتدایی یک انسان معمول نیز محروم ماند

  ندیده باشند؟

از یک فروشگاه نوا صداي جانفزاي یک خواننده زن ایرانی به گوش می رسید و در همان موقع  

آقایی که ریش داشت و گویا دین را از پس قفا شناخته بود دو انگشت سبابه دو دست خویش را 

تا مرتکب گناه  ،آمد نشنود هشت میدر گوشهایش فروبرده تا این فاصله را بدون این صدایی که از ب

اما قطره در دریا، بلی آنچه حرام و نادرست است نوایی است که غم و اندوه  . نشده و به جهنم نرود

از ملکوت  صداي زن ملکوتی است و . حال فرقی بین صداي مذکر و مونث نیست . را مضاعف کند

 . اما صداي اغوا ناپسند است ،بال روح است نوا . برد آید واین صدا روح را دوباره به ملکوت می می
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همان جا که هر مرد آنرا صداي سیرن یا پري دریایی تعبیر می کند که براي اقبال و فریب بود از 

شد زیر بانوان با اغوا آنان را پیش خویش  پشت نیزارها می آمد و باعث وسوسه دریانوردان می

در این سو یک اتوبوس  . خود آزاري پنهان است خواندند این اغوا کاذب است و گرایش به آن می

حالت  ،خصوصی یک عده دختر با لباس هاي زیبا و خیال انگیز آورده و یکجا پیاده کرده بود

گروهی دختران بیشتر جنبش حسی و جنسی به وجود می آورد چرا؟ آیا نشانه اي از یک جشن 

ا جمع زیبایی هاي مختلف اما واحد نشانه اي از رسوم اساطیري بود؟  ی دختران در خود داشت؟

بود ؟ درآن طرف یک عده دختر در پشت یک تابلوي آگهی که مثل تخته سیاه مدارس بود که به 

توسط دو پایه آهنی که در طرفین داشت به کنار پیاده رو در قسمت چمن کاري شده قرار گرفته 

 . باالي زانو هاي شان را می پوشاند نیم تنه ي آنان را تابلو حدود چند انگشت.  بود ایستاده بودند

همه این دختران لباس با ) که اندازه تقریبی یک تابلو به نسبت اندام یک آدم با قد متوسط است(

به جز یکی که شلوار به پا داشت و چون از پشت تابلو حتی لبه  . دامن کوتاه پوشیده بودند

شان لختند یک  همه) ر شلوار پوشدخت(رسید جزء آن  به نظر می ،دامنشان هم دیده نمی شد

هاي بلورین سفید اینجا را چون پشت ویترین یا جام کاه جوراب فروشها در آورده بود  ردیف ساق

یا مثل آگهی تبلیغات  . پوشانند که به طور معمول جوراب ها را به یک ردیف پاهاي کائوچویی می

که سالی یک بار در بعضی ممالک  و سالن براي انتخاب بهترین ساق پاي دنیا را جلوه می داد

چرا؟ همیشه یکی از یک چیز براي  ،انگیخت این پاها حس کنجکاوي را برمی . شود ممتاز انجام می

بلکه پاي  ،شد پاهاي برهنه این دختران نبود انسان جالب توجه است ولی آنچه باعث تحریک می
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زیرا برهنگی به طبیعت  . می کرددختري که شلوار پوشیده بود حس کنجکاوي بی مثالی را ایجاد 

 . نزدیک است و عمال طبیعت هرکز محرك جنسی نیست چون بخشی از ذات انسان است

حرکت عابران آرام نبود در هم رفته بودند اگر از خانه بیرون آمده و در یک گوشه خیابان ناظر 

به هم سالم  چرا همه ما در حالی که از یک اجتماعی هستیم . تعجب خواهیم کرد ،بایستیم

کنیم یا وقتی دو نفر به طور تصادفی هم قدم می شوند یکی از آنها سعی می کند یا زود جلو  نمی

آیا این نوعی بیگانگی  . رود یا عقب بماند در حالی که دو تا پا داریم و کم و بیش حرکت می کنیم

ن درهمی کالم فرنگی با ای . اجتماعی نیست؟ رابطه عاطفی باید از حال و هواي جامعه دیده شود

رود اینجا مفهوم خود را از  که به عنوان یک حادثه خاص به کار می ،)شانه من به شانه او خورد (

در یک جامعه باختري عدم اعتناء ممکن است به حدي  . دقت و مزاحمت زیاد بود ،داد دست می

نه نقاش یا باشد که یک زن زیبا بگوید بیناي کور نیز وجود دارد و چنین اشخاصی چگو

یک انسان  . که محتاج نگاه بیرونی می باشد ،شناس بزرگ یک اجتماع خواهند شد جامعه

در برابر این خیرگی درونی  . شود از نگریستن حقارت حاصل نمی . تواند نگاه نکند احساساتی نمی

جتماعی اما جامعه اي که هدف ندارد بیگانگی ا ،نگاه مزاحم نیز شایسته یک انسان اجتماعی نیست

در این جامعه مزاحمت بسیار  . و کوته بینی جاي سعادت را گرفته و مردم بی جهت رها می شوند

آن وقت است که رنج مزاحمت را حس  ،کافی است یک زن مزاحم مردي شود . خواهد بود

ندارد و محرومیت عاطفی زیاد  آیا باید بگوییم در جامعه اي که انس  عشقی وجود . کرد خواهیم

مزاحم زیاد خواهد بود؟ امکان ندارد دختري بی غل و غش با جامعه روبرو شود و شخصی  ،است

دختري که یکبار با شما حرف زده امکان ندارد بتوانید  . احساس کند میخواهد مزاحم او شود



 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تراژدي خوشبختی   

حتی یک حرف رکیک نیز یک  ،در واقع مزاحمت جنسی یک نوع انتقام آنی است . مزاحم او شوید

و کلمات حساس براي ) بدن(می بینیم همیشه نقاط  . سادیک توسط کلمات است نوع رفع و دفع

یک فرد اجتماعی  . هر کس این تحریک چشمی و غلیظ را می شناسد . مزاحمت انتخاب می شود

تواند به حاصل بیاندیشد هنر مزاحمت یک اصطالح بی  به سبب رشد شخصیت و شناخت می

چرا  . رکین و حقارت آمیز از ذوق و ظرافت متلکی ساختتوان به اول کلمات چ موردي نیست می

گیریم ؟ آیا مزاحم یک دیگر بودن آزاري دو  به عوض مزاحمت جنسی از ذوق و خیال مدد نمی

   طرفه است؟

این دو آدم از . در یک گوشه از قسمت درخت کاري کنار پیاده رو دو نفر با هم گالویز شده بودند

گویی که  .  شوند که در روزي همه انسان هاي اجتماعی سهیم میآن نوع نرینه تنومند بودند 

اجتماع باید کار کند و این نرینه هاي تنومند با عضالت بدن شان بخورند و کیف جنسی کنند 

گویند ما آدم نداري هستیم اما  درباره این آدمهاي نرینه موضوع عجیب این است که خودشان می

ترین  حتی در موفق این هیکل را چگونه ساخته اید؟ اندامی کهخواهد از آنها بپرسید که  کسی می

شود آیا عدم درك نسبت به مسائل اجتماعی و کشوري باعث چنین رشدي  طبقات نیز دیده نمی

ها باید گوریل ها را نیز وارد  است و آیا چون انسان واحدي بر طبقه خود نیست در اجتماع انسان

  ها سعادتمندند ؟ آورد؟ آیا اینکرده و از عقرب نیز اسمی به میان 

 !کشتی در هواي آزاد ،یک هیکل یک هیکل مشابه خود را زمین زده بود
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رسید آن مرد اوت شده مزاحم آبجی او  در کنار جوي آبی روي سینه او قرار گرفته بود به نظر می

در زیر زیرا زنی با چادر مشکی که بر سر داشت و باسن مربعی شکلش .  یا ماده سگش شده بود

چادر جلوه خاصی از شکوه و عظمت را تداعی می کرد که کنش و واکنشی از هیجانات جنسی در 

مردان تماشاگر ایجاد کرده بود و دست کمی از راهبان صومعه نداشت و کمی عصبی به نظر 

  : میگفت  . طلبید رسید اما طرز تلبس و اطوارش مزاحم می می

 ! مرتصی امانش نده-

  :ان آقا مرتضی تاحدي با خونسردي می گفتمرد غالب یا هم

  ؟!االمان -

کنم اما اگر  حیف که چاقویم را همراه ندارم گرچه من چاقویم را به خون هر کسی آلوده نمی

چاقویی را داشتم بیخ تا بیخ می بریدم آن مرد اوت شده و مغلوب بسیار ترسیده بود اما به نظر 

ي اینها از قلدوري و عدم رعایت اجتماعی به وجود آمده همه  . رسید آدم جدي اي نباید باشد می

بود یعنی اینکه بلد نیستیم چگونه بیرون بیاییم و چگونه معذرت بخواهیم گردنکشی شهري از 

آید مردي که باالي سر آن ها ایستاده بود و رهبري گروه میانجی و  حقارت اجتماعی به وجود می

رساند با این فرق که  یت اجتماعی را در مردم میصلح را بر عهده داشت که نوعی حس مسئول

کرد به یک آقا و خانومی که گویا به این  مغشوش شده است درحالیکه این دو هیکل را نصیحت می

. کردند شهر تازه وارد شده بودند زیرا با حیرت و تعجب غریبی به این صحنه و به چهره هم نگاه می

ی است که هر سال چندین دفعه در این شهر اتفاق خانوم نترسید مراسم قربان، گفت آقا می
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شد احساس کرد که زن ایمنی واقعی  در چنین گذرگاهی با همه حالت متفاوت این را می !افتد می

ندارد یک دختر با چه جراتی پا به اجتماع بگذارد هنوز هم اگر گوش فرا دهید از جانب زنی نسبت 

 ! اخته ات کنم ؟بیایم : به مردي چنین جسارتی خواهیم شنید

در این سو به خاطر تابلوي توقف ممنوع مجبور شده بودند یک عروس را پیاده به آن طرف خیابان 

گفتند  کرد عده اي می ببرند دامن بلند سفید توري و زیباي او چقدر حسرتی و رویایی جلوه می

تر نیست عمومی شود؟ این عروس را با اتومبیل روباز آورده بودند یک رسم شادي و رویایی، آیا به

رفت امنیت و خلوت خاصی به گذرگاه  در آن قسمت دختري با عشق حقیقی خود آرام راه می

بخشید در گوشه از خیابان دختري دست نامزدش را می کشید و مانع می شد تا به تماشاي  می

ان به آن اصل قیداجتماعی که واتیک . اشیاي یک ویترین بایستد همه همه آثاري از زیبایی بودند

شود  شد رعایت می داده بود به نسبت احساس می  consideration graceلقب رعایت لطف 

: تابوهایی است که بر مذهب حسی ما درست کرده اند چه کسی به خود حق داده به بچه بگوید 

فالن عضو زن جنس است و زیبایی نیست همه چیز فرق عادت چشم است تنها راز است که سر به 

می آورد وقتی یک شیی از صورت تابو خارج شد با حس زیبایی مردانه و حالت ملکوتی گریبان 

کنند اما کسی آن را قبول ندارد زیرا بهاي  شود و دیگران دیگر آن را تکرار نمی زنانه یکی می

پس دیگر نخواهد توانست اسیر  ، کافی است به تمثیل رود سنگینی است اما اصل قضیه چیست؟

و براي یک انسان بزرگ همه چیز  می کند انسان کوچک همه چیز بزرگ جلوه سازد براي یک 

کوچک جلوه می نماید پس انسان را باید ساخت عصاي عشق براي آنان الزم است که کوچک 

تجربی و عبرت آور می باشد این است که این انسان کوچک و متوقف در  ، آنچه عجیب. مانده اند
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چون خانواده او، خود نخواسته اند در آزادي ) عجیب نیست(اما  شود یک کشور آزاد نیز دیده می

انسان بیمار که مشکل روانی و اخالقی می کند او با حسرت و دشمنی به آزادي نگاه . شرکت کنند

شود که خوشبختی از بدبختی سخت تر می گردد و دختر غم  دارد گرفتار خواستن و نخواستن می

داند روح خود او نجات  ید می خواهد او را نجات دهد اما نمیو اندوه را بیشتر جذب می کند شا

نیافته است پس چگونه می تواند دیگري را نجات دهد حتی با دختر نجات هم هیچ نجاتی براي او 

در جلوي یک دکه یا بوتیک که بسیار با حالت طرح شده بود و چهارچوب آن  . متصور نخواهد بود

د و در داخل ورودي یک کوچه قرار داشت فروشگاه اسباب به رنگ بنفش مایل به سرخ آبی بو

که تا حدودي وصی بود و کف آن با سنگ ریزه پر شده بود ) ویترین (بازي بود در یک جامگاه 

انواع گل ها به ترتیب پشت سر هم از الیه سنگریزه ها بیرون آمده بودند آن قطعه به یک باغچه 

ایش با برگها باال رفته و آن را پوشانده بودند یک مانکن شبیه بود در یک گوشه یک تاب که پایه ه

کودك دختر در تخت خواب نشسته بود و سه نقطه در چهره او وجود داشته که هر نوع چهره را 

چشمان معصوم  و دماغی که دیواره ي وسط با ، لب اویزان.  سازد در هر سن و سالی کودکانه می

چپ عروسک کفش شبیه دمپایی به پا داشت به عقب  پاي.  دوبر طرفین در یک خط قرار داشت

رفته بود پاي راست که بدون کفش بود در امتداد ساق پا قرار داشت یک حوض کوچک از قطعه 

سنگ هاي کمی درشت درست شده و پر از آب بود در حرکت آونگی تاپ که ادامه داشت انگشتان 

می آورد کفش پاي راست در آب شنا می پا در آب فرو می رفت و چه زود زیبایی در آب به وجود 

کرد و این حرکت از نسیم یک پروانه کوچک برقی بود که دیده نمی شد واین موج موها به حالت 

شد که همراه دختري پدرانه قدم  در یک قسمت خیابان مردي دیده می. طبیعی صحنه می افزود
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نمی رسید اما یک حالت پنهان  برمیداشت به ظاهر در این دو نفر هیچ چیز قابل توصیفی به نظر

مرد آن نوع چهره عامیانه را  . در وجود و طرز تلبس و حرکت این دو بود که نباید ناگفته بگذاریم

شوند به عبارتی دیگر اگر در یک جامعه دموکراتیک قرار  داشت که با تحول زود هماهنگ می

اي  همراه این مرد بود چنین شیمهگیرند بدون تمرین آزادي از آزادي استفاده می برند دختري که 

ما  :نسلی که می تواند با تمام وجود فریاد بزند ،شد او را از نسل جدید به حساب آورد می . داشت

با این که چهره دخترانه ساده و اندامی ظریف داشت اما به مد روز  .هرگز به عقب برنمی گردیم

لباس : ختران نبود که به شما بگوید لباس پوشیده بود لباس صاف و بدون چروك از آن دسته د

این دسته از خواص و عوام آگاه بدون سواد کالسیک نیز  . نداشتم این که دم دستم بود پوشیدم

دهند اما روشنفکرانی که از خواص و عوام ناآگاه و باسواد  دسته فرهنگی جامعه را تشکیل می

د که دائم باید مواظب قالب کالسیک تشکیل نشده اند اذهان کوري پیش نیستند فلزي هستن

نهایی آنان بود تا ارتجاء را با ترقی اشتباه نکنند این گروه هستند که با نیروي زیاد کشیده می 

شوند و همیشه استعداد بازگشت دارند این است که آن عامی قابل تقدیس در برابر این روشنفکران 

در این فکر هستم  ود، نه نمی دانیمآقا می دانید من در چه فکري هستم ؟ جواب می شن:گوید  می

! که اگر روشنفکرانی مثل شما نبودند ما توده هاي ناآگاه و به قول شما ابله چه خوشبخت بودیم

اینجا و آنجا بعضی کودکان ولگرد با پاهاي برهنه و لباسهاي کهنه با دستها و صورتی سیاه دیده 

وشنفکران را به گونه ي به درد و رنج آورد که شد که البته عده شان آن قدر زیاد نبود که قلب ر می

از سکس شبانه با شریک جنسی خود احساسی خوشی نکنند بعضی از آنها نشانه اي از فرزند 

زیادي در خانواده بودند که آن هم تا حدودي از دفع بار و مشکالت زندگی به توسط گریز و 
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تند که مشغول آدامس فروشی یا گرایش به سوي جنس و سکس می باشد اینها آنقدر شرافت داش

آیا خریدن آدامس از آنان توسط  . مشغول پاك کردن شیشه ماشین هاي گران قیمت هیاکل بودند

رهگذري  باید انجام گیرد چون به شرافت باید پول داده شود بر آن ها کافی بود؟ این درد کوچکی 

ن کوچولویی که هنوز نیست اگر چه خود آن هنوز کوچک است مزاحمین کوچولو باج بگیرا

ها را ندارد زیرا خیلی کوچکند و هیچ  رسد و کسی جرات تنبیه آن زورشان فقط به یک دختر می

 ؟بایستد و آن ها را اندازه بگیرد صحنه هاي گذرانی نیستند اما چه کسی باید  . چیز نمی فهمند

درخت یک یا چند عدد از  توان تصور کرد روزي در باالي مراکز کارآموزي ایران امروز کجا است می

این دختران را ببینند که جاي پرندگان کوچک را گرفته اند اما اینان خاموشند آیا این گنجشک 

جهت جاي پرندگان طبیعت را گرفته اند؟ نه زیرا در روبروي زاویه سرازیري که  هاي اجتماعی بی

این ! مخصوص بانواناین کوچولوها بودند روي قطعه مستطیلی شکلی نوشته شده استخر شنا 

کرد اینجا باید  این فکر را القاء می ، این جمعیت زیادي، این بیقراري و غیره در یک رهگذر ، وضع

اگرچه نژاد ایرانی حالت کالسیسم کامل را ندارد و هر جا که جمع شود . گذرگاه یک پایتخت باشد

وب روحی و تاریخی به ممکن است این وضعیت رمانتیک را ظاهر سازد که این وضع قبل از آش

نظم گرایی نیز وابسته است اما عدم هماهنگی هاي مربوط به تیپ این تصور را قدرت می داد که 

این گذرگاه یک پایتخت باید باشد گرچه در یک جامعه رمانتیک و در جامعه اي که پیرو آرایش 

ق شدن در هاي رمانتیک است  تیپ صورت یکسان نمی ماند و این احساس حتی قبل از دقی

شود چه محشر و تصویر زیبا و  وجود حال و هواي محیط و تعامل و تجمع حوادث مشاهده می

یک دختر و پسر روبروي هم که یک تیر چراغ با نور زرد رنگ و کمی کدر که در  !غریبی است



 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تراژدي خوشبختی   

میانشان جدایی ایجاد کرده بود صحبت می کردند دختر جوان چشمان معصوم و کودکانه داشت و 

ن افقی و پیوندي و نیم باکرگی او بر چهره دخترانه و معصومیت چشمانش می افزود طوري ابروا

در سر . و نیمه دیگر رخ او نیز تماشایی بود .  ایستاده بود که تیر چراغ نصف رخ او را می پوشاند

یک کوچه جلوي در یک خانه یک اتومبیل توقف کرده بود دختري که شلوار جین مشکی و تنگ 

بود از عرضه جلوي اتومبیل در حالی که یکی از پاهایش را باال آورده بود سعی داشت خود پوشیده 

توانست بیاید از این  را جلو بکشد تا پر کالغی که در این طرف اتومبیل افتاده بود بردارد او می

  طرف آن پر را بردارد همه حرکات زنانه با شارم و لطف همراه است
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   فصل دوم

نقاشی و منظره نگاري کلی بود حسن رئالیسم  انسان با ذوق و حساس این است که نگاه  این یک

نویسنده رئالیسم به خصوص جزء  . توجه جزئی نیز به حوادث عادي داشته باشد ، کلی به بدایع

افراد را از ، این نباید باشد این خصلت مستلزم یک شناخت روانشناسی نیز هست انسان در اجتماع

و گرنه اجتماعات سرد و انسان ها بازنده  . رفتار و طرز تلبس آنان باید بشناسد ، اهحرکت نگ

خواهند بود این روش شناخت در عالم جمادات نیز وجود دارد یک شاخه گل که به تنهایی در 

تک افتادن این گل  .  تواند جلب نظر نماید روي یک تپه اي اسیر باد است بیش از یک گلزار می

توان آن حاالت را که الیق یک گل است و  از استقالل و اسرار را می نمایاند حتی میخود عالمی 

 ، بی کسی، گریز ، تنهایی  ، زیبایی، در یک مجموعه به نام چمن زار از بین رفته یعنی انتظار

اما نباید گفت که تک افتادن باعث جلب نگاهی است چنین  . می دهدمنزوي و احتیاج را نشان 

شود بلند تر از همه روییده و در آن وسط با هر نسیمی به  چمنزار نیز گاه دیده می گلی در یک

که برود و آن را کنده و دور اندازد  می کند لرزش در می آید تا جایی که باغبان وسواس را وادار 

گاه یک صنم از  می دهدغافل از آنکه پر از زیبایی و حالت است و نوعی تکروي در گلزار را نشان 

صل آن جذاب تر است بنابراین در این مجموعه که ما نقاشی کردیم اگر متوجه گوشه اي از آن ا

شده ایم نباید زیاد غیر عادي در نظر آیده در گوشه خیابان در قسمت فرعی و سرازیري یک دست 

فروش مقداري اجناس بافتنی را حراج کرده بود در میان جمع خریداران و یا آنان که قصد خرید 

شتند و سریع به این مجموعه کوچک زده بودند دختري دیده می شد به تقریب باریک اندام و ندا
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یا بهتر بگویم الغر نه ظریف گرچه الغري با ظرافت فرق دارد اما در هر حال در صورت تناسب 

کشیده  .  داد چشم گمراه می شد حداقل در قلمرو از یک نوع اند الغري کلی او را بلند نشان می

قد بلند و باستانی ما  .آمد شاید یک حوري نیز از چنین حالتی در اندام برخوردار است ظر میبه ن

در نسل جدید کوتاه تر شده و این نتیجه مستقیم شیر سحرگاهی و ارزان و دستور تغذیه می باشد 

حکومت مستقل دختران را براي زایمان پرورش می دهد سن او را  که هنوز دستوري داده نشده

نمی شد حدث زد این عدد عجیب در زندگی انسان بسیار بسته به حالت جسمانی و روحی  درست

است اما به طور کلی بسیاري از دختران جوان با یک نوع آرایش و نور دخترانه و با نوع دیگري از 

آمد که به سبب این دو ترکیب بود که یک تماشاگر  نور و آرایش زنانه جلوه می کنند به نظر می

کرد خنده او عمق ندارد و از ته دل نیست خنده انتقال با دهان باز، بسیار باز به وجود  یفکر م

آمد  آید یک روح زنده ارتباط مستقیم با زندگی زنده دارد او تا حدي جوان و چاالك به نظر می می

موضوع سن و زن در زندگی اجتماعی و جنس یک موضوع روانی است یک نوجوان وقتی به یک 

اما جامعه ، )بقیه انحراف هستند( این گرایش طبیعی است و می کند جوان گرایش پیدا دختر نو

داند این جدایی که به بازگشت ناهنجاري و  داند نمی ارتجاع و اخالقی قشري که آن را ناصواب می

چه از طرف (ضد اخالقی می انجامد و عامل اول خود همان جامعه جزم است و بزرگ پرستی است

یا عقده بازگشت بر اثر خشونت پدري که توقف جنس و ) جوان و چه پسر نوجوانیک دختر نو

نوباوه  . روان را در پی دارد یا تعکیس  در تعویض نقش مادر یا پدر در شکل جنسی است

حدت روانی جنسی اغفال پرستی و تعکیس خویشتن ارضایی  )چه از طرف یک مرد یا زن(پرستی

بود و بتوان  با دختري نشست که یک صنم است و صامت  است چگونه می توان یک مرد کامل



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فصل دوم

  
A V A Y e B U F . w o r d p r e s s . c o m ف     و ب ي  ا و آ ی  ت ن ر ت ن ی ا ر  ش ن  31 

می باشد و نمی تواند اندیشه کامل یک مرد را همراهی کند اما یک مرد مضطرب شاید به سبب 

، چند کلمه درباره زیبایی . برد زیرا از بی وفایی وحشت دارد ضعف شناخت به یک نوباوه پناه می

ر آغاز کنیم تیپ اقیانوسیه با چشمان بادامی و نیمه خط اگر از نژاد و انحصا: عشق بگوییم ، تیپ

پلک به طبیعت بیشتر نزدیک است و یک حالت انحصاري دارد گیرایی و نمک در نژاد سیاه وجود 

پره ، دارد اما زن و سکس وجود ندارد و همه چیز سمبولیک است چشمان درشت، دماغ سرباال

وع قطعات صورت ناخودآگاه سنبل آلت تناسلی هاي طربناك راافرادي می پسندند که در این ن

کنند یک شخصی که به لب درشت و گوشت آلود و میان پر گرایش دارد از  زنانه مردانه را حس می

برد یک لب کالسیک براي بوسه مهر و محبت کافی است و لب درشت  سادیسمی خفیف رنج می

انی را که با آرایش به سکسی تبدیل فارغ از بوسه بلکه براي به دندان کشیدن است بسیاري از زن

عشق تناسلی یک مرض یک  .  کرده اند از نزدیک با یک رفتار دوستانه از جنس خارج خواهند شد

سو می باشد و فرد در این نوع مرض همه جاي جنس مخالف را تناسل میپندارد و از بیرون اثر 

زیبایی در زنان ارتباط ندارد از خشونت پذیرد اگر یک مرد به انواع زیبایی تمایل دارد به تنوع  نمی

پدر و ضعف مادر است که در او کمپلکسادیپ پیدا شده و گرایش به این زیبایی و آن زیبایی 

   . نتیجه مستقیم این بیماري می باشد

داد چشمانش  ابروانش چندان شکسته نبود که به چهره اش حالتی معصوم نیم باکره و کودکانه می

اي عمق بود قرار داشت چندان درشت نبودند مردمک چشمانش کمی تاب در یک حدقه که دار

آمد نشاط در چشم از درون می آید پلک هایش در دو طرف بیرون  داشت کمی روشن به نظر می

گوشه چشم بر جسته بودند و این برجستگی بیشتر به سمت فرورفتگی پلک ها در دو طرف گوشه 
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هایش  ی انداخت و مناسب بر پیکره و سایه و نور بود موژهداخلی بود که به سبب این گودي سایه م

کرد وقتی به  جدااز هم چندان پرپشت نبود ولی در حاصل جمع چشمانش آرایش پذیر جلوه می

باال نگاه میکرد موژههایش به پلک هایش میچسبید پیشانی اش از نیم رخ زیاد قوس نداشت دماغ 

ود دیوار وسط دماغش با دو پره طرفین تا حدودي و قوس آن به طرف داخل و بسیار نامحسوس ب

منخرین دماغ  . در یک خط موازي هم بودند و این خط موازي به دماغ حالت کودکانه می داد

نوك دماغش طوري بود  . آمد محسوس نبود اما پرهایش کمی شکسته و اندك طربناك به نظر می

چانه اش کمی  .  وك دماغ او بوسه زدکه شخصی تصور میکرد اگر او زکام شود باز میتوان بر ن

کشیده بود گوشهایش داراي الله نبودند و با غضروف به بناگوش او چسبیده بودند چهره اش بیشتر 

ماند در چهره اش ترکیبی  به یک نوع تیپ متمایل بود تا زیبایی و تیپ  برعکس زیبایی جاودان می

می وجود داشت که یک کاراکتر دخترانه و از خوبی معصومیت و یک نوع مظلومیت نیمه باکره مری

انگیزد یک کودك را به سبب آن  ایده آل می باشد یک حیوان خانگی به سبب ادب مهر را برمی

  .  داند ریا چیست می پرستیم که چهره اش نشان دهنده آن است که نمی

به  پوست صورتش روشن بود چهره اش حالتی داشت که از طریق تصویر نیز رایحه تمیزي آن

شود از  رسید مثل لباسی که تازه شسته باشند گاه حس شامه به حس باصره تبدیل می مشام می

آن چهره ها بود که صبح بعد از بیداري بدون شستن صورت گویی چهره او را با اشک سحري و 

شبنم شسته باشند و بوي عرق بدن او حتی لباس هایش اگر ماه ها نیز رنگ آب را به خود نمیدید 

عطر خاصی از آن تراوش می کردعطري که فقط در لباس راهبه هاي نیمه باکرهمریمی می  باز

موهایش را با فرق ساده در  . توان آن را یافت که به بوي گل هاي بهشتی شباهت بسیار داشت
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پشت سر جمع کرده و با یک روبان کوتاه آبی رنگ بسته بود موهایش زیاد بلند نبودند و تا کمرش 

کرد، موي زنان اگر رشد کند تا قوزك پا می رسد اما موي  گر آن روبان کوچک را باز میمی رسید ا

او در این حد چون بلند و کوتاه بود و در یک خط افقی قرار نداشت و جاي قیچی محسوس نبود 

آمد اولین زینت که از دیدن این اندازه مو در نظر  بسیار طبیعی یا در حد طبیعت به نظر می

شود بافتن یا شانه کردنش بود هر وقت از زینت دور شوید و به حقایق اشیا و طبیعت  گر می جلوه

اید سر و صورت او با یک گردن تا حدي کشیده به تنه او وصل  نزدیک شوید به اخالق نزدیک شده

بود یک دامن آبی کمرنگ و تا حدي آزاد به تن داشت یک پیراهن به همان رنگ کمی گشاد با 

شود قسمتی از  بنابراین می(که قطر طولی آن در امتداد شانه هایش قرار داشت یقه بیضی شکل 

آستین پیراهنش تاآرنج و کوتاه بود نسج پیراهن از پارچه بود در باالي ) بدن او را به توصیف آورد

سینه طرف چپ یک گل سفید باسمه جلب نظر می کرد عضالت طرفین گردن او که در تشریح 

هاي ترقوه  ود تا حدي مشخصی دیده می شد که شیب دار بود استخوانعضله قصی گفته می ش

با پوست کم گوشت پوشانده شده بود بازوانش در محل اتصال به شانه حالت  . . . قفسه و . شانه

داد و کمی به جلو خم شده بودند در محل اتصال استخوان هاي ترقوه در  مفصلی را نشان نمی

دو اتصال که در زیر گردن قرار دارد گودي خفیفی را نشان می وسط باالي سینه حفر میان این 

آمد پستان هایش کمی مشخص بودند تا حدودي کوچک جدا  داد سینه اش استخوانی به نظر می

از هم و پایین سینه قرار داشتند یا به سبب نرمی پایین به نظر می آمدند و بویی بهشتی حاصل از 

اد به صورت مالیم تراوش می کرد گرایش به یک پستان اجتماع میان دو پستانش در هواي آز

اگر قرار باشد  .  بزرگ و سفت یک نوع سادیسم است یا تعکیس سمبولیسم همجنسگرایی است
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پستان زن زیباست ولی مقدس  .پستان نقطه تحریک حساب شود دیگر زن چه احتیاج به مرد دارد

و نوزادي  می کند ز را به شیر سفید تبدیل باشد زیرا اعجاز خلقت است و این پستان خون قرم می

بازوان و ساعد ظریف داشت اما ساعداو ساعد یک پرستار زحمتکش  .می دهدرا با شیر رشد و نمو 

طراوت ( شد را جلوه می کرد دستهایش استخوانی و کمی کشیده بود و چند خال در آن دیده می

اخن هایش کمی بلنداما تیز نبودند کمر بر این حالت می افزود ن که، )کامل دخترانه را نداشت

باریکی داشت طرفین باسن اش قوسی نبود بلکه برش عمودي داشتند که در زیبایی باسن از اصول 

ها ظریف بودند با اندك عضله  کرد ساق شکمش به طور نامحسوس جلو جلوه می . اساسی آن است

زانویش آمده بود ساق پایی که عظله آن و از نیم رخ این عضله با قوس مالیمی باال آمده و تا پشت 

در نیمه قوسی به پشت زانو برسد ساق زیبا نامیده می شود غضروف پشت پاشنه بر زیبایی آن 

افزاود پاهاي الغري داشت که از کفش روباز که به رنگ آبی مات بود قسمتی از آن دیده  می

پا داشت این حجاب نامرئی  شد یک جفت جوراب براق به رنگ پوست بسیار صاف و کشیده به می

از واجبات تجدد است بعضی دختران حالتی دارند که گویی از امتیازات خویش بی خبرند او چنین 

نمود واین احساس که به یک مرد دست می داد این بود در برابر یک میل مقاومت ناپذیر قرار  می

احساس دیگري ! می باشدگرفت چه میلی ؟ به او بگویید چقدر ظریف و داراي زیبایی خاص  می

که در شخصی به وجود می آمد این بود آیااو مثل ما زندگی می کند ؟ مثل ما غذا می خورد یا 

اینکه آیا غذا می خورد؟ یا ادرا می کند ؟ یک نوع تأثیر ناپدید نیز در او پیدا بود در او یک حالت 

وست داشت او را در آب شخص یعنی یک مرد اگر کمی خیال گرا بود د .  مستغرق وجود داشت

در خواب در  ، گویی، دلداري، مدل نقاشی دادن به گل ها با یک آبپاش دستی پرستاري، قصه
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کرد  ببیند حالت شق و اسپرت اندامش او را به یک معلم جوان شبیه می . . . تنهایی و در بهشت و

او را در  شخصی می توانست می کند رسید با روسري نیز شیک و مشخص جلوه  به نظر می

هاي پرچین و بسیار بلند با کمربند پهن که در میان دختران و خانم هاي مزرعه داران اولیه  دامن

غرب آمریکا رواج داشت تجسم کند یا او را در لباس راهبه ها ببیند که در نیمه شبی در حال 

زود به  کرد او را در لباس خواب ببیند امااین هوس کندن لباس هایش است یا شخصی هوس می

مفتونیت می رفت اما یک احساس اولین این بود که او را در لباس عروسی مشاهده  حرمان آرزو و

مجموعه چهره و اندام او این حس و آرزو را در یک حالت تقدم قرار ) زیباترین عروس( .نماید

 این لباس و زیبایی چنان به هم غریب بودند که شخصی می توانست آن را به تجسم .داد می

تا  .کرد تا حدي محال می نمود درآورد اما تصور او در خانه مردي که به او عالقه و عشق پیدا می

آن حد که اگر این واقعه اتفاق می افتاد فرداي همان روز مرد سراسیمه به اتاق او می دوید تا باور 

ماند  ی درونی میکند این اتفاق خیال و رویا نبوده است اما همه این زیبایی جسمانی در گرو زیبای

روز ملکوتی وجود ندارد  بخت و قدر وجود ندارد هرچه هست بخت حق است و بخت حق با اقتدار 

  . مادر به وجود می آید ـ زن

خواهد بلکه موجودیت او  یک تفاوت اثیري در او حس می شد شخص درمی یافت وجود او را نمی

کرد در دوم این ما هستیم که بر زمان و در حس اول زمان بر ما غلبه خواهد  می کند را طلب 

کرد خودپرستی در او پیدا  آمد یک دختر زندگی جلوه می کنیم او یک آشنا به نظر می غلبه می

نبود اگر یک دختر رشیده خود مرا انتخاب کند من را ترك نخواهد کرد آیا او من را انتخاب خواهد 

دي که بیمار و در اسارت روان خراب باشد آن هم مر . کرد؟ فاجعه وقتی است که مرد انتخاب کند
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رود هم آن  عشق باید سبب عشق باشد اگر زیباترین زن دنیا به سمت ثروت به طرف مردي می

. مرد از اثر عشق کنار مانده است هم آن زن با یک تکه گوشت و استخوان فرقی نخواهد داشت

؟ تا نفکر حقیقی را پنهان کرده اندروش؟ آیا کنیم روشنفکر ما کجاست تکرار می گفتیم و بار دیگر

بر  جالل روشنفکري جا باز کنند؟ خیانت بزرگ این است که روشنفکر نما با عوام جزم گرا یکی 

این  می کند شده اند و یک آهنگ سرداده اند نباید به سبک غرب رفت جوان نیز آن را باور 

فقط ) افسانه پردازي و رویا پردازي زن( را از یاد برده اند عقیده شهرزاد روشنفکرها چه زود تاریخ 

همه مسئله دشواري که تسلسل نیز دارد در همین یک موضوع  .  می کند رشد )پدر(در اقتدار مرد

اصلی است همه چیز بزرگ شده و انسان کوچک مانده است به عبارت دیگر تا شخصیت جنسی 

این اسرار تا .  ارتباط مستقیم داردسامان نیافته است از سعادت اثري نخواهد بود زیرا این با آن 

تواند این  حد وحشت براي چیست ؟ براي این که نه مرمر، نه اسکنه، نه موسیقی، نه ادبیات نمی

قسمت خالی روح و قلب را پر کنند تا در صورت رعایت اصول و روانشناس عالقه و اصالت، حتی 

گریز از تنهایی تا این حد ضرورت  یک روسپی نیز می تواند به صورت یک تولد دوباره ظاهر شود

زن نیاز جنسی نیست و زن یک چیز است و آن از همه چیز آفریده شده اما جزم گرایان او  . است

را دوباره به یک چیز تبدیل کرده اند در این لحظات بیشترین چیزي که یک جان پژمرده از این 

او بود آدمی می توانست این  گرفت با همه موقعیت شلوغ این محوطه شادي و نیروي دختر می

قانون کلی را در پیش روي این دختر بیان دارد که اگر می خواهید در عشق احساس امنیت کنید 

عاشق دختري شوید که مهربان و یا فقط خوش قلب است بعضی آدمها گویی نوعی نشاط در هم با 

می باشد و این نشان به  امید دارند که آسمانی و جاودانه می نماید که درونی هم است یا ذاتی
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گونه اي است که می تواند بزرگترین دلگیري را از یک انسان و یک مرد، یک محیط بزداید این 

طبیعی و بدون ادعاست که نوعی کشش و جاذبه نیز به حساب می  ، شور به معمول آنقدر عمیق

دندان هایش .  ندآید این دختر چنین نشاطی داشت در خنده لبهاي او تا حد زیادي باز می شد 

کمی بلند با عرضی کمی درشت و سفید بودند به سبب قوس باز لثه هاي دندانهایش از جلو بیشتر 

به سبب دندان ها می باشد صدفی باز میشود که  نمایان می گشت خنده زنی اگر اثر ناگهانی دارد

 .  خالصی میباشد  دندان نیش عمومی است اما در زنان یک سمبل .  بیش از اندازه مروارید دارد

یک برش میان خنده و ترکیب چهره او وجود داشت چهره ي او به طور معمول کمی غمگین و 

شاید هم جدي به نظر می آمد بی شک این خنده به سبب غیرمنتظره بودند و به هم زدن ناگهانی 

کشیدگی در خنده اش یک   .  آمد این کمی غم غیرقابل پیش بینی و در نتیجه جالب به نظر می

شد که بر جذابیت و کششی چهره او می افزود بعضی حرکات و حاالت حسی  در چهره اش پیدا می

شود سجایا و خطوط درونی بیشتر  زند و باعث می است که شکل صامت و ساکن را به هم می

آمد که میشد در آن غرور و تکبر  آشکار شوند خنده و حالت جدي چهرهاو فاصله اي به وجود می

کرد کمی نیز غرور بر  اما خودبینی و خودپرستی محسوس نبود بلکه خوبی را هویدا می . کردپیدا 

اما این غرور بیشتر از حالت اندام بود مثل غرور یک قو که در حرکت بدون ادعا  . آن می افزود

بعضی زنان یا برخی  . زیرا به سبب اندام اوست غرور سالم تکمیل شخصیت است می کند جلوه 

ن یا اغلب دختران در یک جامعه نیمه آزاد برخالف مردان همان جامعه یک نوع خست دخترا

یک چشم هر قدر هم زیبا باشد اگر صاحب مهر  .  عاشقانه دارند این دختر چنین جلوه نمیکرد

عمق عقیده اي میزان سرنوشت عشق ماست و .  گران بود نمی تواند نگاه زیبا و پر مهر داشته باشد
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یک خانوم نه زیاد مسن و کمی جذاب که  .  شت آدمی تابع رشد جنسی اوستهمچنین سرنو

زد با او همراه بود در یک نگاه و قیاس این تصور نمایان  هنوز شور و احوال جنسی در او موج می

شد آن دختر رهگذر در میان سالی چنین چهره اي پیدا کند در این نوع مراتع یعنی در خرید  می

  . نتخاب یک شی در میان است یک نفر دوم براي تبادل نظر الزم می آیداز آنجا که مسئله ا
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  فصل سوم

عادت  .بینند نمی ،در سلیقه عمومی از نظر زیبا شناسی عمومی یک چهره را که یک نوع هستند

با این حال در  .گذارند ی شویم که خود را به سادگی و شدت به نمایش مییداریم متوجه چیزها

خواست خود را  رسید می نظر می به .این مرد نه چندان جوان است .ازدحام نگاهی را می پاییداین 

از این شلوغی خیابان کنار بکشد اما ناگهان ایستاده بود یک انسان اندام گویا ندارد نگاه اولین 

وسیله بی صداي گویاي اندام اوست اما نگاه در برابر حالتی مثل ترس و خلسه پیش از عشق 

گر نیست اما در نگاه مرد نه ل است که نگاه تا حد زیادي گفتارتواند انعکاسی باشد روي این اص یم

شود که آدمی در یافتن گمشده اي چنین نگاهی را پیدا می کرد اگر  چندان جوان چیزي دیده می

بود این حالت از عهده نگاه او برآمده بود به سبب ترکیب نوع نگاه با بقیه حالت حسی چهره اش 

کرد  تر گفته باشیم این حالت حسی چهره بر حالت این نگاه می افزود و آن را کامل می یا اگر دقیق

آمد نگاه نقاشی را داشت که می خواهد  او رنگ در چهره نداشت مضطرب و پریشان به نظر می

ه اي گذرا و رفتنی را ثبت نماید ولی از ثبت آن عاجز است یک فروریختگی درونی همرا منظره

این  .  شد و این مجموعه اي بود که به نگاه او چنین حالتی خیره می داد دلهوره در او دیده می

مردي بود با موهاي بلوطی مایل به دودي که در شقیقه ها به سفیدي می زند از آن تیپ ها بود 

آمد سپیدي مو پس از ارث  که نسبت به سن و سال  و شکستگی چهره باز جوانتر به نظر می

احساسات هیجانی است بعضی جسم ها در تقابل رنج و اتفاق عکس العمل درونی دارند و بعضی از

لباس ساده اما مناسب .  ها عکس العمل بیرونی نشان می دهند اندامی کم و بیش متناسبی داشت



 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تراژدي خوشبختی   

آبی تیره مایل به دودي بر تن داشت این حالت اندام او را کامل تر می کرد چهره شکلی  به رنگ

انی و بینی مواجی داشت چشمانش کمی پف کرده داشت مثل اینکه تازه از رویاي خواب استخو

شد گفت تا حدودي راحت نمی توان  عشق بازي بیدار شده است موي سرش حالتی داشته که می

با این موها استحمام کرد و آرایش نمود اما به این موها با اینکه زیاد مرتب نبود و کمی آشفته به 

شد در  توانسته بود حالتی دل ربا دهد در مچ دست راست چیزي شبیه ساعت دیده می آمد نظر می

سجیه یا .  داد گویی در میان مردم محو شده است مجموعه یکی رنگ مایل به خاکستري نشان می

داد با اینکه از این فاصله  کاراکتر او جلب نظر می کرد شاید به خاطر درون او که خوبی را نشان می

بود این دختر به فروشنده چه می گوید، اما چون از این گروه آدم ها بود که در گفتگو از معلوم ن

آمد و احساس می شد به چیزي  دستها و اجزا و حالت صورت خود کمک می گیرد به نظر می

اعتراض می کند یا از چیزي ایراد می گیرد در این لحظه که دختر یکی از پیراهن ها را برداشته و 

و به روي خود گرفته بود که یک پرده تا زیر چانه اش را می پوشاند و مثل این بود که تا حدي ر

خواهد مناسب و برازنده بودن آن را امتحان کند چشمش به این  مقابل خود آیینه اي دارد و می

یک  ، مرد افتاد این یک نگاه تصادفی و گذرا بود یک چیزي اگر واقعیت داشته باشد از خود چیزي

دختر  . گذارد که اثر نامرئی و نامحسوسی در محیط دارد ساطع می کند یا چیزي به جا میچیزي 

نگاه دختران با بلوغ   . رهگذر حتی قبل از آنکه با این نگاه تصادف کند آن را احساس کرده بود

شود ولی ساحرانه می  آمیزد جادویی نمی آنها یکی می شود پس از این زمان با رمز و راز در می

مرد رهگذر در برابر چنین  شود دد و به حالتی می رسد که بدون نگاه نیز نگاهشان احساس میگر

مرد  .  نگاه ساحرانه ي قرار داشت نگاهی که یک بار به او خیره شده بود نگاه دیگر تکرار نشد
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ک کاش این نگاه ی . شد از زبان او این جمله را تکرار کرد که می رهگذر در آن لحظه حالتی داشت

گاه تحمل  سعادت مثل تحمل بدبختی است یک روح سودایی که به  . بار دیگر تکرار می شد

.  می کند تحمل شادي و مهر و محبت عادت نکرده باشد از سعادت نیز احساس ندامت و پشیمانی 

 ،در این لحظه گویا دختر جوان چیزي را پسندیده و انتخاب کرده و خریده بود یا خریده بودند 

همراه آن خانومی که قبل از این از او صحبت کردیم از این مجموعه خارج شده و به طرف زیرا 

خیابان سرازیر اي که در جهت مقابل بود به راه افتاده بودند پس از طی چند قدم خانمی که همراه 

 او بود از روي پل جوي آب خود را به گوشه پیاده رویی رسانید اما دختر از روي پل رد نشد و چون

خواست از روي جوي آب رد شود براي آن که تعادل خود را حفظ کند دستها حالت نیمه باز پیدا 

اگر بخواهیم این لحظه حالت را که بسیار دوست داشتنی جلوه کرد تجسم کنیم باید گفت  . کردند

دختر کوچکی را در نظر آوریم که مشغول بازي کردن لی لی است و در آخرین جدول این بازي 

در آنسوي پیاده رو به هم پیوستند و از کنار  . . . واهد با پا تک سنگ این بازي را بیرون بزندمی خ

کرد  ها را دنبال می ي آن دیواري گذشتند و به طرف خیابان فرعی سرازیر شدند اما کمی بعد سایه

بود رسید که شاد  و در این لحظه صداي آهنگی از یکی از مغازه هاي فروش موسیقی به گوش می

کرد یک فروشنده ساده اي که انگشت به دکمه  شاید هم در این لحظه براي آن مرد شاد جلوه می

زیرا ترانه و آواز ما نیز  همچون عزااست  . پخش آهنگ میگذارد باید دقت کند فریاد شادي باشد

اري این عزا را با یک اتفاق نظر به تاریخ پرخروش خویش نسبت میدهیم اما بیماري خود دگر آز

  . است و تفسیر الحقه غلط است اما شادي و غم مکمل رشد عاطفه اند
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  فصل چهارم 

اولین نگاه اولین نگاه عشق «و  ».هیچ کس نمی داند که چه وقتی عاشق می شود« :نظیر یجمالت

ولی  ،و امثال آن که به معمول جمالتی راحت در بیان بعضی مسائل عاطفی می باشند ».نیست

این جمالت امکان دارد در زندگی عشقی یک زن واقعیت داشته باشد  .ی نیستندتعبیرات عمیق

 .زیرا مرد کم و بیش داراي روح بالنده اي است ،زیرا زن روح ساکن دارد اما در مرد چنین نیست

خالصه کنیم هر کس در ذهن خود حتی اگر تخیلی و غیر قراردادي فکر کند نسبت به حس 

آل که نسبتی با منش او دارد در  زیبایی دارد یک چهره و روح ایدهجنسی خود و شناختی که از 

و در درون پنهان میدارد و وقتی با عالم واقعیت یعنی در یک کوچه پس  می کند ذهن خود خلق 

افتاده در گوشه یک گذرگاه در یک گردشگاه در میان جمع یک مجلس و یا در یک پیک نیک با 

؛ می توان گفت .لی بود که او در ذهن آن را ساخته و پرداخته بودرو شد که شبیه ایده آ چیزي روبه

گاه ممکن است تصویري  .این قالب بندي عشق تمام و کمال درست نیست . او عاشق شده است

نویسنده این (. یابیم بسیار کامل تر از تصویري باشد که در ذهن خود ساخته بودیم در واقعیت می

ین داستان چند شخصیت تخیلی که خود ساخته بود دیده سطور در مجموعه خصوصی قهرمان ا

که از آثار ایام نوجوانی است و در همه این تصاویر خود متشابهی دیده می شود که بسیار شبیه 

شود در اعضاي صورت خطوط  تفاوت که دیده می .خطوط و نقاط چهره آن دختر رهگذر می باشد

را به این صورت باید پایان دهیم که این ایده  این توصیه ).هاست که اغراق آمیز هستند و برش
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آلیسم جسمی اگر حقیقت داشته باشد در ابهام می ماند عشق یافتن همزاد است در گشت و گذار 

کامل چیزي است که احساس  کنید این طرح ناگهان در برابر یک چهره می ایستد و احساس می

انستید تمام آن را ترسیم کنید این شامل گردید خطوطی از آن را طرح کرده بودیم اما نمی تومی 

ایدئالیسم روحی نیز می شود اما این جسم و روح تا حدود زیادي چیز خام هستند درون خود را 

میبیند ولی حرکت ندارند در یک جامعه که تعادل جنسی نباشد دختران اجتماعی تربیت 

هر نجوایی  اي ممکن است به محرومیت در چنین جامعه . نمیشوند و نظام خانواده آسیب میبیند

اسیر شود که عشق واقعی نیست و این است که در چنین جوامعی یا با زناشویی هاي تکلیفی و 

بدون شور و هیجان رو به رو هستیم و یا اکثر عشق ها به ناکامی منجر شده اند اما این مسئله 

از نظر جسمی و روانی در  سواي مسئله اجتماعی و تربیتی به نژاد نیز وابسته است نژاد باختري

آورد که از نظر شکل ظاهري و لیاقت اجتماعی تفاوتی  تمام طبقات اجتماعی کودکانی به دنیا می

شود شاید از همین است که جامعه آنان بدون یک عدالت اجتماعی الاقل از  بین طبقات دیده نمی

رو شد  ان در آن جامعه روبهها دوام آورده است و این وقتی با آزاد اندیشی دختر نظر عشقی قرن

شود که تنها راه رسیدن دو نفر با هر نوع طبقه براي هم فقط قدرت عشقی باشد اما در  باعث می

یک جامعه که در آن آزادي و عدالت اجتماعی وجود داشته باشد عواطف انسان ها در آن بهتر 

ورت ممکن است و پرورش خواهد یافت آموختن عشق به معنی یک عشق کامل و جامع در یک ص

آن حفظ یک جامعه عاطفی است که در آن روابط انسانی اجتماعی و شغلی کامل باشد حتی 

در این صورت است که  .موسیقی نقش درستی اجرا کنند ، ادبیات ، وسایل احساس برانگیز سینما

پدر، مادر، دوست و معشوقه این عشق آخري در  ، عاشق جامعه ،ما همیشه عاشق خواهیم بود
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حقیقت یک نوع جدایی ماده ایست که پس از تکوین مستقیم این بار با شور و کشش آگاهانه 

یکدیگر را می خواند و در حقیقت نوعی گریز از تنهایی ذاتی است که در تکوین به او تحمیل شده 

است  شاید از همین جاست که زنانی که مونث کامل و جاویدان نامیده می شوند در برابر عشق 

گذارند زیرا براي شناخت مرد کمی هم باید مرد بود و غریب  شق خوبی را به نمایش نمیمذکر ع

توانند  است که گاه موجود از دو طبقه متضاد و دو نژاد یا ملیت مختلف حتی از روي تصویر نیز می

حس کنند این براي آن آفریده شده است براي عشق باید بتوانیم ذهن را غنی کنیم و تا حدود 

غرور عشقی و شخصیت عشقی داشته باشیم که در این صورت حقارت عشقی که باعث  معقولی

ترس از اقرار به عشق است از ما دور خواهد شد این مجموعه ها به هم وابسته اند عدم شناخت 

 ، قلب ، عشق یک مجموعه از سودا .  یک زن و یا ترس از زندگی ترس از عشق را می سازد

اگر ( ایمان و اشراق است نسبت غریزه جنسی به این نقاط کمال ، روح ، ابدیت، زیبایی ، وجدان

مثل یک آتش ابتدایی است در عشق پاي عقل نباید به میان آید در مسائل بسیار این  )سالم بمانند

گویند  شود می احساس سالم است که در می یابد و می آورد ولی اغلب به پاي عقل نوشته می

ضمیر  ، احساس خام است می کند نه آنچه که در عشق اشتباه  اما می کند احساس اشتباه 

یک عشق یعنی . آید که ریا باشد و ریا عشق نیست اقبال است، عقل وقتی الزم می، ناخودآگاه است

یک روح در دو بدن و بالخره یک نوع  ، دیدن یک چهره بیگانه، آشنا، احساس مفتونیت و تقوا

است اگر یک چهره را ببینیم و احساس کنیم گم شده خود را احساس کهربایی و اینکه زندگی زیب

) وردآنه به وجود (عشق وقتی در روح مرد شادمانی و امید را قوت داد  .  یافته ایم این عشق است

صور عشق است اما اشتباه است اگر فکر کند اوست  . آن مرد سالم می باشد زن خود عشق است
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حسی مرد را نمی شناسد زیرا مرد حرمان عشق نیز  چنین .که به مهر مضاعف احتیاج دارد

باشد یک زن که نتواند مرد را چنان دوست داشته باشد که مرد یک زن و کودك را دوست دارد  می

با این شناخته قبلی است که حتی اولین عشق نیز با اینکه در  .  جدایی روح از بین نخواهد رفت

کرده اما چون داراي یک سالمت عشقی بوده از  یهایی شکوفا شده که انسان تعهدي حس نم سال

اگر در این سالها معشوق باعث پریشانی است باید اول این وضع را در  .نوع عشق کور نمی باشد

پریشانی درونی خود جستجو کنید و گرنه عشق باید سازنده باشد یک چنین درونی چه عشق را 

نباید یک عشق را بر مبناي زیبایی آشکار و براي عاشق ماندن بخواهد و چه عشق را براي ازدواج 

چهره شهوانی، مقداري گوشت و دفع حقارت و عقده انتخاب کند آنچه به نام پاسیون عشقی یا 

درد و رنج عشقی معروف است چیز کاذبی است اگر کمی خود آزاري باشد چیز مهمی نیست زیرا 

است یک درهمی روحی باشد که در شکلی از عالقه به مهم بودن عشق را جلوه می دهد یا ممکن 

سنین عدم التفات در دختران ظاهر می شود و یا حتی امکان دارد از دیررس بودن عاطفی باشد اما 

می کند نه تا آن حد که بگوییم این دختر عشق را نمی شناسند همه اینها از یک تربیت جزم بروز 

رسم زندگی را بیاموزیم اگر غیر این است چرا  آیند بنابراین اول باید راه از اقتدار پدر به وجود می. 

شود دوست دارند به صورت  اکثر این دخترانی که ادعا می کنند با عشق بیگانه اند اغلب دیده می

ها  عقده این ها یک نوع انتخاب صحیح نیستند و ممکن است پس از رفع !یک رقیب عشقی درآیند

س پرستی و سن پرستی و امثال آن چیزي عشق نیز حالت خود را از دست بدهد اگر سواي جن

در چهره و روح نیز بعضی نکات  .  مثل اصالت را انتخاب کنیم با بقیه سالبق می توان کنار آمد

واحدي وجود دارد که ضامن عشق است دختري که گاهی گریه کرده و می فهمد قید چیست 
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به طور مثال در پاییز بیشتر قابل زندگی خواهد بود و در عوض یک شخص که آدم فصلی است 

ي  توان اطمینان کرد اما زندگی با او مستلزم یک دوره به عشق او می می کند احساس تنهایی 

در یک جامعه باختري این حاالت با استقالل عشقی به هم آمیخته و  . عظیم پرستاري عشقی است

این مهم است زیر  یابد و و جرات می می کند این است که مرد در آنجا احساس بیگانگی عشقی ن

عشق بزرگ او باشد و در جامعه  چه بسا که به عنوان نمونه یکی از دوستاران فالن ستاره آواز

تصنعی حلول چنین عشقی امکان پذیر نباشد در حد معمول جوامعی که روي نسبت ها این فکر را 

ها با  اند که پیش دستی در عشق شکست غرور است بهترین عشق در دختران به وجود آورده

پوچترین عقاید از بین رفته است و زن اگر خود اول عشقی را بخواهد آن عشق بیشتر جاودان و 

می توان اسم عطري که دختري  ، ماند و راه آغاز عشق زیاد است می توان نامه نوشته ماندگار می

مهم جدا تواند دختري را با فالن تیپ سمبولیک مقایسه نمود اما  استعمال کرده سوال نمود، می

کردن کمیت از کیفیت است چه بسیار ممکن است در یک سالن انتخاب ملکه زیبایی که خیلی از 

عشق ما دختر دربان راهنما باشد اما ما به  .کنند آدم هاي متواضع نیز در آن خود را فراموش می

ا می گردیم عجیب است که انسان به زمان و مکان وابسته است دنیا ر .آن باالها خیره مانده باشیم

توقف رشد و عشق ! اما بر می گردیم در همان محله دور افتاده خود با دختري پیوند می بندیم

 .احساساتی یا عشق جنایی که در آن یکی از طرفین به خودکشی و دیگر کشی اقدام می کند

 چیزهایی از همین مقوله اند زیرا این نیز بی شک یک نوع هیجان است که از توقف رشد و سپس

از انتخاب نادرست به وجود آمده البته در جامعه شناخت عشقی وجود ندارد یک دختر ممکن 

توانست  کرده براي او می است پس از سپري شدن سن عشق درك کند که آنچه را که طرد می
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این  .گریزد اما در کل عشقی که یک طرفه است و در اعتراف طرف دیگر از آن می ،ایده آل باشد

خواهیم و چنین است که او روح  ما نیست و بیگانه از آن است و ما جسم او را میعشق مال جان 

می توان همه   ما را درك نمی کند بنابراین چنین جسمی را با تمام جزئیات آن حتی بهتر از آن

کنیم  جا پیدا کرد زیرا این روح هست که به جسم حالت اختصاصی می دهد تا جایی که فکر می

فقط در او یافت میشود و مشابه ندارد در اینجا جیو دو کازانواي معروف را در ) مو( حتی این نوع

دانست بسیاري زنان هنر عشق را یا می دانند یا می توانند  نظر بگیرید دنبال تنوع و عشق نبود می

اند کازانوا از مهر سالم پدر و مادر محروم بود  هاي کازانووا شبیه هم تقلید کنند چهره معشوق

   . راین در جستجوي مهري گمشده بود که هرگز نیافتبناب

زنان در جنس یکی می شود تفاوت در ظرافت حسی است اما اکثر زنان و دختران در توجه مرد به 

شوند شاید این از آن نظر باشد که زن چندان از مفعولیت خویش  جنسیت آنان جلب مرد نمی

سلی زن شکل درونی دارد و آن را یک راضی نیست آیا سبب آن است که دستگاه جنسی و تنا

خواهد حرمت حفظ شود؟ آیا سبب این است که دختر  پندارد و در این مرحله بیشتر می حریم می

و زن به یک عشق که می خواهد جواب مثبت دهد می خواهد او را خوب بشناسند جنسی طبیعی 

سی است اما یک اصل کلی و رحم زن به عنوان حمل حیات و تولد دیگر جدا از افراط و تنوع جن

در عشق وجود خود زن براي مرد به عنوان همه عشق کافی است اما دختر غیر از مرد چیزهایی 

که اول بار باید  ، اما مرد نه می دهداین موضوع که چرا زن مرد زشت را ترجیح  .هم می طلبد

وع زشتی ها مورد جواب بدهیم قصد از زشتی یک زشتی فرم دار و مردانه است در زن نیز این ن

از چنین انتخابی در  ،پسند خیلی مردها واقع شده تا جایی که چون زنان حس مرد را ندارند
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تا آنجا که  .شود باید گفت مرد بیشتر از زن اسیر یک صدا یا حتی یک نگاه می .حیرت فرو رفته اند

ه تاریخ ندارد ممکن است یکنوع سراب و تخیل عشق به وجود آورد عشق چیزي است که احتیاج ب

آنچه سقوط کرده  .به تقریب در میان تمام ملل سابقه اي از آن وجود دارد عشق سقوط نکرده است

افسوس ما تحقیر عشقی و خودپرستی درون  .در دوره هاي قدیم نیز اشکالی از آن یافت می شد

شده از زن است گرا را با خود پرستی بیرون گرا و دوست داشتنی اشتباه گرفته ایم  مردي که جدا 

آید هنوز دختر است این است که  در تکوین تا چند ماهگی نوزادي که در آخر سر پسر به دنیا می

آیا اینها علت  ،مرد از دو مرحله گذشته اما زن به مرحله ي آخر دست نیافته و خالص زاده شده

رزشی که مرد بر اساسی نیستند ؟ و مرد در حقیقت نیمه گمشده خود را می جوید؟ شاید اما آن ا

اگر جامعه دست زنان بود مرد آن موقعیتی  .زن براي خود چنین عظمتی نمی بیند .زن قائل است

کرد عاشق پیشه ترین این زنان ازدواج کرده و بچه دار شده و  که زن در جامعه پیدا کرده پیدا نمی

وانی باقی بماند در حال آنکه مرد ممکن است تا آخرین سالهاي عمر در شور ج . برند از یاد می

همین مرحله نیز آن نگاه دختر رهگذر چیزي را که در مرد رهگذر ایجاد کرده بود بی شک نگاه 

مرد رهگذر در دختر چنین حالتی را نداشته انتخاب سمبل هاي عشقی در اندام یک زن و بلعکس 

ب میکنیم که در تواند شناختی بر روح دو طرف باشد اما در یک اصل کلی وقتی کسی را انتخا می

توان از یک سمبل صحبت کرد زیرا عشقی که  مجموع داراي حالت ظریف و خیالی است دیگر نمی

تواند روح خیال پرست مرد را  جنسی است نگاه سمبولیک مرد به موهاي چنین موجودي نمی

د نشان دهد زیرا در چنین اندامی که به انتخاب درآمده بود تا حدودي تاري بر جنس خواهد بو

نگاه یک دختر در مرد با وجود آنکه تمام فلسفه جامعه و جهان بر دوش اوست شادي هاي 
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برد و  کودکانه دارد کاري را که دختر باید انجام دهد از مرد سر میزند به تنهایی و خلوت پناه می

 جهان و مردان را بیشتر از دیروز می کند شود احساس  در خود فرو می خزد و با نگاه دمخور می

دوست دارد ممکن است عمري با این نگاه زندگی کند و زندگی بسازد براي مرد این نگاه به سان 

کم  چنین عظمتی کم می کند ها آن را در آسمان دیده و حاال احساس  ستاره اي است که مدت

آید بیشتر در این لحظات بود که این مرد جوان، رهگذر به چنین نگاهی می اندیشد  پایین می

مرد چنین نگاهی ندارد اما دختران بدون آن که نگاه کنند نشان  ، بود که دیدیم نوعی نگاهنگاهی 

خواهند کودکان نیز چنین هنري دارند وقتی از چیزي خوششان می آید  دهند چیزي را می می

یک گشت و گذار عشقی الزم است تا عشق شناخته شود  .  نوعی ساکت میمانند و غبغب میگیرند

ان دارد یک زن داراي همسر باشد اما به طور معمول این نوع عشق سبب روانی دارد این عشق امک

مردي با زنی که یک سیماي هنري و یک روح غنایی دارد ازدواج می کند اما حتی ذوق آن را 

ندارد که از این چهره یک عکس ساده بر دارد آیا این چنین زنی در جستجوي عشق دوم قابل 

س از عشق دنبال عشق ممنوع می رویم اما این جا نیز باز اصالت احساس مزمت خواهد بود؟در تر

گویم  می باشد نمی)من(به قوت خود باقی است یک عشق حقیقی موضوع نفس ناطقه قدیسه یا

ستارگان هنري فراموش می شوند و افراط غلط روحی نیست زمان پیمایی آن غلط است احساس 

خوشحالی و شادي از داشتن نوزاد دختر از  . ن استدر او جاودا) من(عنصري غلط است زیرا 

شود  صفت یک مرد کامل و متجدد است اما پیروان هزار سال است که از تولد دختر شادمان نمی

نه این بلکه امروز از شمال اروپا تا قاره آمریکا تولد نوزاد ذکور شادمانی خاص خود را دارد و این 

مین همه زنان زیبا نیستند اما خوشایند می باشند دختري بسیار حیرت آور می نماید در باختر ز
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نمی تواند حرکات با لطف  ،)فرشته خانه تعبیر نمی شود تمدن هخامنشی( که خوشبخت نیست

را گرفت )خواستگاري (وقتی این لطف بود و زمان آشنایی طوالنی جاي رسم بردگی .داشته باشد

 ، برابري زن یعنی برابري در قلمرو عشق .ازندعادت و لطف ترکیب شده عشق و ایده ال را می س

زیرا حیات را حمل ( وقت آن رسیده که یک دختر سالم مرا انتخاب کند و به سبب خلقت خاص

 .  انتخاب دخترانه بر یک پسر سالم خاطره جاودانه می سازد .می کند درست انتخاب  )می کند 

خیابان دیدیم ورود او از آستانه در خانه دختري را که در  .گویند حرمان جاودان شیرین است می

عشق تظاهر نیاز ایده آل هاست زیرا دختري که در  .  یک مرد جوان همان حرمان شیرین است

. خیابان دیدیم مثل این بود که هزار قدم با او راه رفته باشیم و در او احساس فداکاري و صداقت و

آل برخوردار باشد که نیاز انسان و عشق و  ت ایدهرسید از آن حاال ایم به نظر می را شاهد شده . . 

زندگی است با او می شود عالم را ساخت یاچه حالی پیدا کرد این مثل را اغلب باید انتقاد کرد اول 

گویند اگر یک پاك کن که  ازدواج بعد عشق دوري از چشم دوري از قلب این دیگر چیست می

گوید پیري و سیري بیشتر از  کردم کسی که می می معجزه کند داشتم  این امثال هذیان را پاك

قوه خیال خالی است در سیماي یک عشق همیشه نقش اولیه را میبینیم زن و مرد کامل آن است 

زنی که دیگر نه مادر دارد نه پدر ترك زنی که زمانی عمر بر غم و  .که پناه جاودانه هم باشند

 .تکرار اما لطف تکرار وجود دارد نقل کرده اندشادي دل شما سپري کرده گناه بزرگ است هرچند 

 ؛آخرین هذیان سردار ناپلئون در بستر مرگ این دو صدا بود که از نفس نه لب او شنیده شد

عشق طوالنی و خواستگاري باید خیلی زود به  ، باید اعتقاد داشت اول عشق . فرمانده اول ژوزفین

س از مرگ عشق باشد عشق به عهد و وعد نیز جشن یادگار تبدیل شود ترس از ازدواج شاید تر
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در ( ،اگر عشق هم محتاج حوصله باشد. . . تواند جاودان باشد که در مقابل ازدواج رسمی است می

همانگونه که در جوانی در رفتن به سرکار زمان و  ).زندگی به خاطر بی حوصلگی عقب می مانیم

که شده نگاهم به نگاه دختري افتد که از آنجا کردم تا براي یک بار هم  مسیر را طوري انتخاب می

  . می گذشت
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  فصل پنجم

  

خصوص وقتی که روي ب .کالم درستی نیست ،عشق را آنجا که گم کرده اید می توانید بیابید

اجتماع تار و تیره  زندان اجتماع است و ،تیره و تار ي خانه .شطرنج آشفته اي به نام اجتماع باشد

بنابراین خواه ناخواه مردم از آن زندان اختیاري به این یکی خواهند  .ت می باشدزندان طبیع

ساده ترین حوادث به صورت  ،گریخت اما از آنجا که حوادث با انسان سر ناسازگاري دارند

گوییم مرد جزئیات عشق است و زن کلیات آن اگر مرد بر  نمی. . . ترین آن در می آید پیچیده

از اسارت ذهنی یک عشق حتی اگر در یک نگاه مانده باشد خود را آزاد حس  تواند زن نمی ،عکس

آید، مرد می ایستد در سرما انتظار  سبب آن است که زن در روي زمین آسمانی به نظر می .کند

اما زن چنین نیست مرد جوانی که از او صحبت کردیم روز دیگر  می کند می کشد این پا و آن پا 

قسمت از خیابان که در آن بساط حراجی پهن کرده بودند و آن حادثه به  در همان ساعات به آن

ظاهر ساده بر او اتفاق افتاده بود نتوانست سر نزند یعنی یک نوع کشش نامرئی او را به حتم در 

آمد که این مسیر را چگونه طی  حدود همان ساعت به این نقطه از خیابان کشانده بود یادش نمی

جنون عشق  . خود به این نقطه افتاده است  نمود ناگهان از گوشه اتاقکرده فقط احساس می 

شاید از سودایی مزاج مرد باشد اما زن این افسانه بزرگ است که این سودایی را بیدار و به خالقیت 

میکل آنژ باور کرده بود در بردگی هنري زن نقش نداشته  . سازد کشاند و می می آورد به عاطفه می

قلم و تراشه  . رهی و حتی پیکر داوود تعکیس عظمت زنانه است ، شهریار ، فظشعر حا . است
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یک  می دهدمیکل انژ در تراشیدن لب داوود و لپ او چنان زنانه و کودکانه شده که آشکارا نشان 

وجود عظیم زن در ضمیر ناخودآگاه ولی تا حدي سالم و محکم دست هنرمند را رهبري کرده 

قدرت زنانه چنان شامل و با عظمت است که حتی در هم جنس گرایی  شکوه و اصالت و . است

خالص آن جوان مذکري که فاعل شیداي او می شود چهره باشکوه زنانه دارد و به سبب اقتدار پدر 

می نتوانسته به چهره مردانه تبدیل شود و هنوز در زیبایی و ظرافت و مالحت زنانه و دخترانه سیر 

 .  . . ضمیر هوشیار این اشتباه را دریابد و می دهدر ناخودآگاه او اجازه نولی فاعل و ضمی . کند 

اما اشعاري که سروده جز  . هنرمند بزرگ ایتالیایی به زن عالقه نداشت :کنند گویند و تکرار می می

 .توانست حس کند وضع تازه آن بود رهگذر اولین چیزي که از این گوشه خیابان می . باشد این می

موضوع پیش پا افتاده اما عجیبی است که یک روز و یک محل با روز دیگر با همان محل این یک 

فرق دارد مثل همین محل  و همین ساعت که با روز قبل تفاوت خاصی داشت و حال آن که 

همان آدم ها همان دست فروش ها و حتی همان آهنگ که از آن دکان فروش به گوش 

راي این رهگذر محسوس بود زیرا غیبت یک عشق می توانست رسید،آیا این تغییر وضع فقط ب می

در هر حال  . امید نبض چنین لحظاتی هستند شور و . از یک بهشت، جهنمی آتشین درست کند

ها به خاطر فقدان ناگهانی  نمی شد گفت امروز، دیروز است آیا باید گفت به فرض دستفروش

و گویی همه به هم خبر دادند که امروز خرید آید ت خریدار که گاهی در این نوع مواقع پیش می

نه این نبود حتی آن پوستر باالي درب سینما نیز همان  . آن شوق و شور دیروز را نداشتند. نکنند

پوستر بود گرچه به قسمت سکسی آن یک قطعه کاغذ چسبانده بودند که یک سانسور غریبی را 

اق نخورده بود در نتیجه هر بار که باد آن یک قسمت از عرض و طول این کاغذ سنج. داد نشان می
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چه ! گیشه واقعی اینجا بود  . آورد گویی پرده تخت عشقی در حال وزیدن است را به نوسان می

ریاکاري  عجیبی که باد به عهده گرفته بود با این حال این قسمت خیابان به تپه بلندي می ماند 

اما امروز اثري از آن نبود چه کسی ممکن بود  . که روز قبل گلی در آن فراموش شده و می وزید

رهگذر به تقریب بیش از سه ربع ساعت در آن محوطه منتظر ماند هیچ چیز  . . . آن را کنده باشد

جانکاه تر از ولگردي نیست کسی که ولگرد نباشد این درد را نمی شناسد و نمی داند که ولگردي 

گز وجود نداشت با این حال ممکن است درد سکوت عشقی است درد داشتن جنس است که هر

این یک نوع زندان و زندانی سیار است، رنج است،  . آدمهاي بیکار این شکنجه را بتوانند حس کنند

درد است، حقارت است و سردي است هدف نداشتن در حالی که به ظاهر همه به سوي هدف 

گویی تمام جامعه  ند می ککنند درد بزرگی است آدمی خود را مزاحم جامعه حس  حرکت می

نگاه آري سگ هاي نر فقط به تو نگاه  ، نگاه .کنند چشم پیدا کرده آدمی را می پاید وبه او نگاه می

ولی  ؟کنند و تو به آنها می گویی زن جنده دهن خواهر و مادرت را گاییدم به چه نگاه می کنی می

م ها را در دلت بگویی و حال ترس از درگیري که قدرت آن را نداري مجبورت می کند این دشنا

آنکه کافی است شما در همان لحظه هدفی داشته باشید تا ببینی چقدر فکر شما بی پایه و 

گفت القل امروز او را نخواهی  در همان لحظاتی که دیگر نداي درونی به او می . اساس بوده است بی

ه دختري افتاد که چند شد ناگهان چشمش ب دید و امید دیدن او در وجودش به کل خاموش می

قدم جلوتر از او در حال حرکت بود و از پشت سرگویی خود او بود؛ در آخرین لحظات ناامیدي، 

انسان یک حالت خاصی دارد جایی که امید نیست همه امید نشاط کودکانه را در آدمی بیدار می 

گنگ در نوسان  میان یک شادي واقعی و شادي، کند و چون باور ندارد و می ترسد سراب باشد
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مرد جوان چنین حالی داشت حرکتی به خود داد اما در این حال جمعیتی زیادي از سگ  . ماند می

جلوي دید و حرکت او  ،شد هاي نر که دستشان بی اختیار روي کون سیاه ماده سگ ها کشیده می

ه امروز با هم این ترافیک جمعیت طوري بود که گویی همه به یکدیگر خبر داده اند ک . را گرفتند

و در یک زمان از النه هایشان بیرون آیند تا مانع رویت او شوند و با دستان مشت و گره خورده 

از میان  . مدام پارس کنند این ازدحام  موقت باعث شد او لحظه اي آن دختر رهگذر را گم کند

شتباه می کرد او اي برگشت، اما ا جمعیت گذشت تا حدي به سرعت از آن دختر جلو زد و به بهانه

گاه چنین تشابهی وجود دارد که از پشت سر آدمی شبیه کسی  . نبود و فقط تصویر مشابهش بود

متناسب  ، چهره به حد کامل ، هیچ دلیلی ندارد که اندام زیبا . است و از رو به رو شبیه کس دیگر

خواهد بدهد  وقتی می با اندام را داشته باشد اما طبیعت تضادي عجیب و غریبی دارد این است که

کامل می دهد و گاه کامل می گیرد شاید این به خاطر عدم شناخت طبیعت و مقابله با آن نیز 

در حالی که او درمانده بود  . . . رسد هر عضو براي خود داراي استقالل است به نظر می . باشد

برگشت و  . ري کندکسی نشانه محلی را پرسید نتوانست از دادن جواب درست با خوشرویی خوددا

 ، درد و رنج مقدار ندارد و چیزي کامال شخصی است براي یک شخص . می کند راه افتاد فرقی ن

براي نادرشاه دندان درد نیز دردي بوده است تا جایی که می گفت زخم را راحت تر از آن می شود 

و عدم امکان حوادث  اگر امکان . دردها در مقایسه است که کم و زیاد جلوه می کنند . تحمل کرد

 . را مقدار درد بدانیم بنابراین وقتی یک اتفاق کوچک نیز امکان پذیر نشد در جاي خود دردیست

آیا یک جام جهان نما  . فقط ارزش آن می ماند و این نیز تا حدودي جنبه احساسی و شخصی دارد

گی است که همه جامعه یک مهمانی بزر توانست در این لحظه نشان دهد او کجاست؟ عتیق می
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بدون دعوت به آن آمده اند بنابراین با وجود این همه زیبایی و حاالت همه پسند و زود پسند 

شک یک انتخاب خاص نه تنها براي انتخاب کننده داراي ارزشی است بلکه انتخاب شونده نیز  بی

ي آمده بود رها در این حال این دو را که یکی بر پیدا کردن دیگر. باید این دقت را ساده نگیرد

  . کنیم و اول به درون یکی از آنان یعنی مرد می شتابیم می
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  فصل ششم

  

یک طفل در مزاج رحم مادر شاید غوطه ور باشد، با مزاج و روح سودایی به دنیا قدم گذارد و حس 

زادي رشد  برعکس آ ،اما این مقدمه سبب جفا و مصایب نخواهد بود .و عاطفه را از کودکی دریابد

انسان جسد عنصري است حیوان . در ایام نوجوانی و جوانی عاطفه را به انسانیت تبدیل خواهد کرد

فقط در افراد بیمار با آنان همراه ! نه مرده بزرگ شده؟ جسم کودکانه ما کو؟ . این انواع را ندارد

اولین  آوریم؛ شاید میاي که مفتونیت و انس را در روح او باز می گ از کودکی او خاطره. آید می

 تظاهر عشقی را اگر در او بازنماییم، یک عالقه و عاطفه ساده و خاص به یک همکالسی بود؛

اگر قرار : شود چنین گفت درباره حالت چهره این دختر می . دختري کوچک با زیبایی متعارف

وانست نقش باشد تصویر داستانی از زندگی این دختر رهگذر ساخته شود این دختر کوچک می ت

کودکی او را بازي کند؛ در تقسیم کالس دائم سعی داشت در یک عدد قرار گیرند و سالی که 

گرید، در گوشه حیاط مدرسه می گرید، در زاویه تنگ،  چنین نشده بود شاگردان دیده بودند او می

انس عشقی آیا این . گوشه، آیا از خود گریخته بود یا از دیگران؟ همان سال نیز مردود شده بود

او در یک خانواده با اقتدار پدر و  بود؟ یا یک نوع ترس تنهایی؟ یا آغاز خلق سرنوشت؟ یا هر سه؟

جزم دینی بزرگ شده بود و مادر در غالمی و کنیزي نظیري نداشت و غالمی خود را افتخاري 

د و زندان شود که انسان چنین از خود غالم و زندانی بساز بزرگ می پنداشت چه پنداري باعث می

کنیز خانگی و در انتها  ، بان را در تنگ کردن زندانش تشویق کند غالم جنسی، چاکر تناسلی

. بنابراین با توقف رشد، کودکی در او نمرده بود. تحقیر دهانی از مادر الگویی بی نظیر ساخته بود
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 . تادپس باز گشت وجود داشت در این وضعیت سرنوشت عشقی میان جبر و اختیار خواهد اف

سرنوشت عشقی یک نوع شاه سرنوشت است پس اگر در جستجو افتاد به جز اینکه زندگی روحی 

از بین خواهد رفت این سرنوشت که قطب آن از بین رفته است در بقیه نیاز و اشکال زندگی نیز 

اگر هر چیزي جانشینی . . . سرنوشت سرنوشت حرفه، مثل سرنوشت معاش،. اثر خواهد گذاشت

تواند انسان را از عشق بی نیاز کند یک اشتباه  اینکه هنر می. اشد عشق جانشینی نداردداشته ب

هنر وقتی کامل است که با عشق آمیخته شده باشد حتی میکل آنژ هم که از احساسات  . است

به سبب زن گریزي دید او با آن همه مقطع طالیی در تراش اندام زنان  . انحرافی کامل مصون بود

بی ذوقی خواهد بود اگر این را به چاق پرستی مردم ایتالیا نسبت دهیم و  . می افتداز ظرافت 

زیباترین اشعار در حق زن در ادبیات رنسانس : بگوییم میکل آنژ نیز از این نسبت سهمی برده است

. تقدم و تأخر وجود ندارد . جنگ با طبیعت، جنگ سالمی نیست . ایتالیا اشعار میکل آنژ است

در زمان بلکه در مکان پیدا می شود اگر تصعید باشد یک مثلث به وجود می آید در یک عشق نه 

سیر طبیعی و شیرین زندگی  ، یا تولد یک پسر و سپس تولد یک عروس، پیوند تولد یک دختر

به روانشناسی کمال یک اصل زمانی را باید افزود و آن این است که یک شخص که داراي .  است

یر پنهان او زمان نمی گذرد زمان می ایستد مرد رهگذري که او را توصیف دو ضمیر شد بر ضم

کردیم تا حدودي در برابر دختر رهگذر که از زیبایی او گفتیم چندان جوان نبود و اگر این زیبایی 

بعضی افراد درونگرا که خویشتن گرا نیستند  . خواست این همان بازگشت و توقف زمان بود را می

نتیجه در  .شوند نند اما بعضی افراد برون گرا که خویشتن گرا نیستند عملگرا میخیال گرا می ما

شود زیرا  رو می دارد با فاجعه مضاعف روبه هر دو حال یکی است یا نه، آن کس که قدم برمی
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نفر دوم را براي انتقام از تنهایی  .خواهد مهر را امتحان کند نفرت را در حال آزمایش می بیند می

در یک انسان سالم زن راز . بیشتر تنهاست می کند اما در آزمایش احساس  ی کند مانتخاب 

شیرین است و ساده نه چندان پیچیده اما در نظر مردي که در این مقدمه او را توصیف کردیم زن 

پس  . به یک راز بزرگ و بسته تبدیل شده است گویی همه چیز زن رمز آلود و دست نیافتنی است

نگرد که همه چیز در  از طرف معکوس دوربین به او می می کند نایی اول بار حس از دیدار و آش

این سرنوشت در جامعه طبیعی نیز وجود . آن دور بسیار کوچک و بسیار خیالی به نظر می آیند

دارد زیرا خانواده گاه از جامعه جدا می افتد اما در جامعه جزم بیشتر است و فداکاري بزرگ در 

د ندارد اما این سرنوشت یکتا سرنوشتی است که جامعه نمی تواند در آن نقش جامعه جزم وجو

بازي کند زیرا تا از ضمیر مخفی رها نشده ایم و گرفتار آن هستیم عشق و زیبایی نخواهند توانست 

این دشمن که از اجزاي کاذب ساخته شده اما حاال فرمان می دهد و  . آهنگ خوشبختی باشند

عشق و زن همه مدنیت است اگر . کنترل می گیرد و ضمیر هوشیار را می فریبدهمه رفتار را تحت 

رابطه غیر مستقیم این ارتباط  . زن نبود انگیزه ادبیات،پیکر تراشی، نقاشی و شعر پیدا نمی شدند

اگر عشق از عشق تناسلی جدا می ماند همان قدر که از دور خیال انگیز و  . مستقیم را پوشانده اند

شود و به  وقتی عشق قانونی می .گیرد در نزدیک نیز چنین خواهد بود دگی را فرا میسراسر زن

چون خیال انگیزي حس فرعی آن بود چون رشد وجود نداشت چون نفرت (گردد  جنس ختم می

رود در  شکل و اثر زمانی که از دور آن را در خیال می پروراندیم از بین می) پنهان شده بود

ر آمیزش جنسی با یک زن پایان دادن به رویایی شیرینی بود که می تصورات این مرد رهگذ

 ، هزار نوع لباس ، رقص زن ، حرکت زن، توانست تا آخر دنیا ادامه داشته باشد در خانه خواب زن 
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 ، در بیرون یک گردش ساده با او .  . . و ادرا او و ، انتظار آمدن او ، ذوق او، اندیشه او ، صداي او

 . . . خریدن یک هدیه و غافلگیري او ، تماشاي یک فیلم عادي با او ، اده با اویک عصرانه س

  سازد روزهاي طالیی را ابدي می
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   فصل هفتم

  

این مرد که چند روز قبل ایستاده  .این زندگی آن مرد رهگذر بود که در چند کلمه خالصه کردیم 

آن دختر رهگذر اطالع چندانی نداریم با این حال بعد  ما از زندگی .بود و دختري را نگاه می کرد

دفترچه اي که داراي عکس هم بود پیدا شد که اکنون این دفترچه که متن آن به خاطرات شبیه 

این دفتر داراي جلد چرمی بلوطی رنگ و خیلی منظم  .باشد است در اختیار نگارنده این سطور می

شود  سرگذشت نامه به چندین سبب نوشته می .استحتی با مداد رنگی خط کشی شده  .می باشد

ترسد با سکوت زندگی اش را درست تعریف نکنند اما این  او می . که یک سبب آن ترس است

این دختر در یک خانواده متوسط بدون نام و نسب و قدمت خانوادگی به دنیا  . سرگذشت نامه نبود

این خانواده یک  . بر این خانواده اضافه شده بود آمده بود با فاصله نه چندان زیاد نوزاد ذکوري نیز

مثلث طالیی را تشکیل می دادند این خانواده از خانواده هایی هستند که دختران خود را براي 

یک اصل اساسی تربیت را باید  . ملکه شدن تربیت می کنند بدون آنکه در فکر شاهزاده اي باشند

هیجده فرانسه می باشد که به اطراف فرانسه نیز سرایت باز نماییم و آن تربیت در اشرافیت قرن  

کرده بود مادر در تقدم قرار داشت قدرت پدر داراي جلوه و جالل بود اما حضور آن حس نمی شد 

 .زد شود و بر دست زن همسرش بوسه می یک صاحب منصب با حمایل و نشان ها و فاتح خم می

قلب خویش نگه دارند و اگر مردي براي بوسه  رسم چنین بود که زنان دست خویش را در ابتداي

اکنون تصور کنید کودك میان دو  . احترام دست آن خانوم را باال می آورد نه خم میشد اصیل نبود
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شود این اشاره ضروري است تا از مثلث طالیی دفاع کرده  احترام در چه نوع امنیت روانی بزرگ می

جا نیز اقتدار مادر حاکم است این اقتدار کودك را در زنیم این تربیت سیسیلی را مثال می .باشیم

اما شخصیت در نیمه راه رشد می ماند زیرا زن همسر اگر اراده کرد مرد  می دهدمسیر رشد قرار 

همسرش را از پنجره بیرون می اندازد این یک حقیقت خاص است جوامع مصالح و ابزار آزادي 

انسان  . وزانده و از ثمر انداخته اند و ضد را رشد می دهندنشاط و رشد را دارند اما در راه ارتجاع س

در حالی که (آمد از سعادت برخوردار بود اگر چند قدم آن طرف تر به دنیا می می کند وقتی فکر 

خورشد و زمین همان است پس چرا اینجا بدبختی و سیاهی است و ) خاك و آفتاب همان است

توان تغییر وطن داد  دو راهی عجیب است چون نمی جاي دیگر خوشبختی و سعادت است این یک

این . بلکه باید وطن را تغییر داد زیرا طلوع و غروب آفتاب را در آب و خاك اجدادي باید دید

تعریف که از این خانواده به قلم آوردیم حاصل جمع انقالب سفید می باشد مرد رهگذر در آن 

زنند براي نمونه زندگی این  فریاد می . قرار داشتسوي انقالب و دختر رهگذر در این سوي انقالب 

تابستانی بود که زود به ، دختر با یک سیر آرام از بلوغ گذشته بود یک فصل بود که زود تمام شده

توانیم به فریاد جواب دهیم ایام تکلیف تا آنجا که دختران خویش  پس اکنون می . بهار رسیده بود

یک کودك که هنوز به مراتب هشتگانه وجود نرسیده  . می آورد را رشیده بالغه تربیت کنید تکلیف

او بزرگ می  می کند شود نقاطی از بدن او مو در می آورد و مو حرمت پیدا  از امروز صبح زن می

بر من نیز که کودك ذکور ! کسی نمیداند همه احواالت او به صورت صوري در جریان است! شود آه

خالقی از آن توتم و تابو جنسی ساخته یک حقیقت جنسی می هستم این نقاط اندام که جهل ا

نماید در حالی که این نقاط جنسی نیستند در خشونت پدر پشت چشمها نوجوان ذکور حاالت 
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سادیک رشد کرده است چه کسی نمی گذارد زندگی زیبا جریان یابد؟ چه کسی چه کسی 

کمتر مردپرست و بیشتر بچه  گذارد؟ یک دختر کامل باید کمی باهوش و بیشترعاشق و نمی

زن . دوست و کمی مقید و کمی صاف دل باشد و به اصالت و ارزش جنس مونث پی برده باشد

می موجود طالیی است یک جامعه مذکر پیروز جلوه می کند اما خود را هم از مادر خوب محروم 

ان است زود پایان اي به امتیازات روحی و متنوع زن که بی پای چنین جامعه . هم عشق خوب کند 

زن مانند غزالی است که می اندیشد و حرف  . . . بدون آنکه شکفته شود پژمرده می سازد می دهد

این را گفتیم تا تعاریف . می زند همه اینها با آزادي معقول زن به وجود می آید و آشکار می شود

تعارف جزئی کور باشیم ما از زندگی و حاالت این دختر قابل درك باشد اگر در برابر لطایف و 

در دفترچه خاطرات این دختر رهگذر چند تا عکس وجود دارد  . یابد زندگی شیرین زود پایان می

در یک عکس به پهلو روي تخت خوابیده و لحاف صورتی رنگی را تا باسن خویش باال کشیده 

این  . است مشغول خوردن یک سیب است  این سیب را از سر سفره شبانه آورده و آن جا خورده

  . همان امتیازات بی پایان و دوست داشتنی زن و زندگی است
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  فصل هشتم

  

همه حوادث غریب را به هم پیوند می دهند تا آنچه را که الزم است  .کنند طبیعت و تاریخ گم نمی

در زندگی عادي نیز چنین جریانات خارج از اراده فردي وجود  .بر حیات زندگی تاریخ حفظ نمایند

هر کدام از ما یک بار شاهد اتفاقاتی بوده ایم که انتظارش را نداشتیم اما نتوانسته ایم از آن  .اردد

ها عناد  گاه طبیعت نیز به اندازه انسان .فقر روحی و جسمی چنین آغاز شده است .استفاده کنیم

ر واراده فردي خواهیم آن وقت می دهد با این حال اث اگر احساس کند که نمی .می کند آمیز رفتار 

 ،شود خواهیم پیدا کنیم پیدا نمی بینیم شئی کوچک که گمشده چون می گاهی می .محفوظ است

ها آن را گشته بودیم این نیز  بینیم درست در همین گوشه ایست که ما مدت اما ساعتی بعد می

کردیم با آن رهگذري که از او صحبت . اراده است منتها اراده اي است که آزاد گذاشته شده است

یک چنان حادثه به این چنین عناد طبیعت و زمان گرفتار شده بود در چنین وضعی که همه چیز 

ارادي نیست جستجوي یک محل فقط قسمتی از چیزیست که بیشترین آن خارج از اراده آدمی 

آن است انسان تا حد از پا در افتادن منتظر می شود و وقتی دیگر سوار یک نقلیه عمومی شده و از 

گذرد و از کجا معلوم خود او باشد چنین است که در یک  بینند او می شود ناگاه می محل دور می

شود که تازه از شرق بازگشته بودند و در  اجتماع ساده انسان به آن شوالیه اي سرگردان مبدل می

دمی جاده ها سرگردان بودند چه چیزي می جستند؟ گاهی در سر راه به دختري بر می خوردند و 
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کردند که در اطراف آن چند  با او به گفتگو می نشستند و گاهی به تخته سنگ قبري برخورد می

شود و در باالي آن چند الشخور در پرواز بودند سپس دوباره راه خود را  استخوان پوسیده دیده می

باز  کنیم پیدا نماییم شدند اگر در چنین وضعی آنچه را که جستجو می گرفته و در افق گم می

اتفاقات بزرگ در تاریخ  می کند چنین است که آدمی تعجب . جایی که ماهستیم او نخواهد افتاد

را مردان تاریخ با چه جراتی شروع کرده اند یعنی چگونه توانسته اند به طبیعت اعتماد کنند کسی 

کرد امروز  که در قدیم می خواست به همه حوادث برخورد کند جاده دمشق را انتخاب می

گردشگاه هاي عمومی چیزي مثل همان جاده اند یک نوع وحدت اجتماعی ناخودآگاه مردم یک 

هنوز عالقه شهرهاي کوچک که  می دهدکشد و این نشان  شهر بزرگ را به چنین محوطه اي می

در آن بقال سر کوچه مونس مردمان آن محل می باشد وجود دارد یعنی همان روح ایالت پرستی، 

ها به نوسازي تا  شد حرکات اجتماعی زیاد شود تمایل اجتماع در آن سال ث مییک چیزي که باع

حدودي باطنی بود گرچه در مردم یک نوع مقاومت ناخودآگاه به چیزهاي نو وجود دارد در 

حقیقت وقتی بدن ما می تواند با انعطافی که دارد از یک چیز قدیمی هنوز هم استفاده کند تنبلی 

جدید آن برویم و همین دیر جوشی باعث می شود عده اي از عده دیگر  می کنیم به سراغ نوع

عقب مانند اما هرچه باشد اینان حق ندارند به بقیه گروه که به هر حال سعی کرده اند هر طور 

است خود را به آن برسانند عناد ورزند با همه این احوال همه ما حتی اگر احتیاجی هم نداشته 

یزي که تازه ایجاد شده سري بزنیم این نیز نوعی تنوع است به خصوص باشیم عالقه داریم به چ

قهرمان داستان ما روي آن حس وحدت . که چنین چیزي تا حدودي جزو ضروریات هم باشد

اجتماعی ناخودآگاه بارها به این گردشگاه ها و جاهاي نظیر آن سر زده بود تا جایی که دیگر 
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به نظر می آمد عادت چنین حالتی دارد و این تا حدود  چنین مسیر طوالنی براي او بسی کوتاه

کمی نسبیت زمان است، نظر او مثل نظر ما بود وسایل و اماکن مدرن را دانه هاي طالیی می 

آیا با این جستجو در این کوچه و خیابان در این یا  . پنداشت که آدم هاي اجتماع را جلب میکنند

انه آن فروشگاه می توانست او را پیدا کند آیا خانواده او اگر آن اتوبوس در کنار این حراجی، در آست

اگر آن  . کردند اتومبیل خصوصی یا شخصی داشتند چند درصد حساب احتمال به هم برخورد می

عشق که هیجان است اثر موقت  . . . روز چند قدم با اراده بر می داشت اگر جمعیت کم بودند

مثل یک زندانی بود که تنها مشغولیت او دورنمایی از  مرد رهگذر . آورد ضمیري به وجود می

پنجره زندان باشد که در مقابل آن خانه ایست که در پشت پنجره آن گاه گاهی دختري دسته 

گلی می گذارد و شبانگاهان در حالی که می خواهد به رختخواب برود نیمرخ اندام او سایه وار روي 

ان است که تنها خوشی آن زندانی اندیشیدن به آن قصه افتد و این حوادث آن چن شیشه پنجره می

دمید از پنجره خانه اي به صورت نسیمی  هاي شرقی است که انسان وقتی در چراغ نارگیله می

این در یک تنهایی مشغولیت عظیمی است . . . بیرون می خزید تا جایی که می خواهد فرود آید

نید یک روز این زندانی از خواب بیدار شده مثل حتی اگر مالیخولیایی آور باشد حال شما فکر ک

برند چه حالی پیدا  معمول کنار پنجره آمده و ببیند جلو چنین دورنمایی دارند دیواري را باال می

  . می کند 
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   فصل نهم

  

آیا می توان از ماورا سخن گفت؟ آیا وجوب می بیند؟ باید چنین باشد زیرا با نیکی مطلق با 

یک انسان سودایی که نه دنیا گیر . لطیف را می یابد ، لطیف .شود برقرار می مجهول مطلق عدل

هاي نقاشی  است و نه دنیا گریز هر قدر هم مردم گریز باشد در بیرون یک گالري می ایستد تا پرده

در برابر یک مغازه طال و  می کند در برابر در یک سالن طراح لباس عروس مکث  . را تماشا کند

یک سال از اولین اتفاقی که در صفحات قبل به توصیف آن پرداختیم . . . شی می ایستدانگشتر فرو

توانست جدا شود در یک نوع اسارت  گذشت مرد رهگذر نه در جستجو بلکه از یاد آن روز نمی می

رود گاه شاد است گاه افسرده می باشد این  ذهنی قرار داشت یک انسان تنها گاه در رخوت فرو می

خواهد از خانه بیرون رود اما پشیمان  ی اگر هدف نداشته باشد مردد می ماند میچنین شخص

دوباره می افتد روزهاي متوالی در چنین حس و حال قرار داشت اما یک روز در ایام بهار که 

خورشید هنوز غروب نکرده بود احساس کرد در یک نوع وجد خاص قرار دارد که تا حدي غیر 

دگرگونی شبیه است چنان با عجله شروع به لباس پوشیدن کرد که  عادي می نماید و به یک

گویی صداي او را فرا می خواند از منزل بیرون رفت سوار یک تاکسی شد پس از طی یک مسافت 

نه چندان طوالنی از تاکسی پیاده شده به طرف پیاده رو رفته چند قدم برداشت سر دوراهی یک 

ها شد  ویه منفرجه را به وجود آورده بودد وارد یکی از خیابانخیابان قرار داشت دو خیابان یک زا
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اما چند قدم برنداشته بود که برگشت به خیابان دیگري که در امتداد این خیابان و به حالت ساقه 

این خیابان فرعی یک مجموعه از مغازههاي طال فروشی بود در شکل  . باز یک مثلث بود وارد شد

شود و هم براي خرید یک روش  مرکزي هم در زمان صرفه جویی میمعماري اقتصادي با قاعده 

در  . خواست از جلوي یک مغازه نیز بگذرد اما ایستاد درست می باشداز جلو چند مغازه گذشت می

روي جامگاه مغازه که با مخمل ارغوانی پوشیده شده بود میان یک مقدار زینت آالت که به سلیقه 

لب نظر می کرد این انگشتر عبارت بود از دو حلقه پهن و تخت چیده شده بودند یک انگشتري ج

کرد هزار سال طول کشید تا انگشتري که در کارتاژ مد  که یک زنجیره کوتاه آن را به هم وصل می

بود به اروپا برسد که یک حفره کوچک داشت و در آن پنبه نهاده و عطر می ریختند اما این 

چاپ شده بود و نوشته بودند طرح امسال و ابتکار مدساز  انگشتري در صفحه مد مجالت ایرانی

چیزي که ممکن است یک دختر پاریسی در فالن زرگري فالن  . مشهور پاکو رابان می باشد

اي از آن را در فالن زرگري در تهران  خیابان معروف پایتخت فرانسه بخرد هم سن و سال او نمونه

آمد  ر به این انگشتري خیره می نگریست اما به نظر میرهگذ! پایتخت ایران قبل از او خریده است

در افکاري غوطه ور است ولی چه افکاري؟ دست راست دخترانه اي پیش آمد و با انگشت سبابه 

اش به آن انگشتري اشاره کرد در این حال مرد رهگذر بی اراده دو دست خویش را به طرف 

جا نبود همان نقطه که آن انگشتري را آنجا چشمانش برد اما به همان حال ماند انگشتري در آن

دیده بود خالی بود آیا این یک تجسم قوه خیال بود؟ کمی سر بلند کرد داخل مغازه را نگریست در 

میان نور داخل مغازه نوري که از نورافکن کوچک وسط سقف می تابید دست دخترانه اي باال بود 

دست او بود انسان به سبب آنکه چند  . شیدکه به دو انگشت آن دو انگشتر موازي هم می درخ
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بعدي است مثل یک پیکره باید در نور مناسب قرار گیرد در نور داخل مغازه نیمرخ او و چشمانش 

که با نشاط مالیم انگشتري را نگاه می کرد برخالف اولین دیدار مثل یک چهره مرمرین بود که 

درخشید سایه اي که نور به زیر لب انداخته  صیقل داده و روغن جال زده باشند می ، پس از تراش

آورد چانه اش کمی جلوتر به نظر  بود خط مشخصی و کمی برجسته به دور لبش به وجود می

همان لباس به رنگ آبی را به تن داشت از  . آمد تغییري در آرایش موهایش دیده نمی شد می

را گویی با کارد بریده بودند مغازه بیرون آمد یک کودك پسر همراهش بود که مقطع دماغ او 

هاي دماغش موازي هم قرار داشت چشمان کودك در مردمک درشت و تاب دار بود  دیواره و پره

نه بوسه، ، آورد نه آغوش لپ کودکانه اش با ابروان موازي در انسان یک احساس خاص به وجود می

دند کودك با ادب و آرامی مسکن مناسب براي دفع رفع احساسی که برانگیخته بود نبو، نه دندان

آمد به جستجوي دست راست دختري که همراه بود بر آمد و آن را گرفت چون از یک  به نظر می

کرد ایستاد یک نفس عمیق کشید که  خیابان عرضی گذشتند مرد جوانی که آنان را تعقیب می

ن دختر اتومبیل دلهره و سپس آرامش او جزء یک سبب نداشت، آ ، اضطراب. قلب را جا می اندازد

به آن طرف خیابان در جهتایستگاه اتوبوس راه افتادند از چند ماه قبل یک تعداد  . شخصی نداشت

اتوبوس جدید وارد خطوط مختلف شهري شده بود که همه رنگ روشن داشتند دختر از کیف 

ر دسته کوتاهی که داشت در شانه راست دو بلیط درآورد حرکت دختر در این کار ساده بسیا

دخترانه و ظریف بود شاید یکی از علل سمپاتیک این حرکت دسته کوتاه کیفش بوداتوبوس چند 

مسافر بیشتر نداشت اما مرد جوان پشت سر دختر و کودکی که همراه داشت چنان سوار اتوبوس 

شود او خود را داخل اتوبوس انداخت دختر  شد که گویی به یک اتوبوس در حال حرکت سوار می
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عشق و میل اگر حتی به . از صندلی ها نشست ولی کودك کنار و مقابل پاهاي او ایستادروي یکی 

جسارتی که در انسان نیروي عجیبی  .طور موقت هم باشد یک نوع جسارت به وجود می آورد

حاال جز چند صندلی اتوبوس خالی نبودند مرد جوان یک قدم برداشت اما ماند  می کند ایجاد 

سر را طوري باال گرفت که انسان در شکر خدا  .نتوانست کنار او بنشیندرنگ به چهره نداشت 

منزل آنان در حومه شهر بود یک ویالي نه چندان بزرگ یک حیاط تا حدي که به  می کند چنین 

نمود دور تا دور آن را میله هاي تافته فرا گرفته بودند اما دري  وجود نداشت در  صورت باغ می

ساختمان قرار داشت مرد رهگذر که زودتر از اتوبوس پیاده شده بود تا  ورودي ساختمان در پشت

کرد چراغ مشابه نیز در  هاي باغ پیش آمد یک چراغ حباب دار حیاط را روشن می پشت میله

شد اما خاموش بودند وسط حیاط شبیه باغ یک قطعه آب که حدود آن در  ي حیاط دیده می گوشه

سط آب یک قو از جنس مرمر یا شاید هم سیمان به رنگ مرمر زد و تاریکی معلوم نبود موج می

شد که بالهایش گشوده بود نسیم سردي از داخل باغ به بیرون می ورزید تا حدودي که   دیده می

رهگذر یقه کتش را باال  آورد و به دور گردنش جمع کرد حالت قو چنان بود که گویی از سردي 

در اینجا از رویایی نیز باید یاد کرد که یک طراحی  . خواهد به بیرون از آب پر بکشد آب می

مستقیم از حالت انگشتر سروده شده است همان شب خواب دیده بود در یک اتوبوس خالی قرار 

 هاي آن با پرده پوشانده شده مثل یک اتاق خلوت میباشد و جز یک صندلی دارد که تمام پنجره

تمام اتوبوس خالی از صندلی است ) .ارچه می باشدصندلی انتهاي اتوبوس که به طرز معمول یکپ(

کودکی همراه  .رود و دختر کمی دور از او ولی با هم در صندلی نشسته اند و بدون راننده می

آنهاست با همان زیباي کودکانه اما پسر نیست دختر است و آن دختر رهگذر لباس سپید ولی نه 
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 اگر. ظه نیز به دستش بود با او صحبت می کنندبلند پوشیده از حالت جالب انگشتر که در آن لح

دیده بود دختري یکی  .نمود چه این انگشتر کمی اسپرت بود و با آن لباس کالسیک هماهنگ نمی

از انگشتر ها را در آورد و در حالی که دست او را در دست گرفته و سعی دارد انگشتر را درانگشت 

هنوز  و انگشت یک دست دو تا دست به هم زنجیر شدندحاال به جاي د او قرار دهد به او می گوید 

این کالم تمام نشده بود که بلند شد دست دختر کوچکی که همراهش بود گرفت تا از اتوبوس 

پیاده شود و اتوبوس که در حال حرکت بوداین حرکت او باعث شد انگشتر از زنجیرش پاره شود 

  . . . انگشتر با چند حلقه زنجیر به دست او ماند

این رویا به حدي میان خیال و واقعیت قرار داشت که در بیداري یک لحظه حس کرد حلقه 

  !انگشتر را در انگشت کوچک خود پیدا کرده تا پیش او ببرد

  !آیا این یک خواب مثالی بود یا سیمایی؟

او خود عقیده داشت یک خواب است شاید هم می خواست خود را تسکین دهد انگشتر در تاریخ 

رسد سرخپوستان یکتا قومی بودند که به آن اعتقاد نداشتند و  به رسوم ایران باستان می عروسی

بعد که میان آنان به سبب ازدواج با اقوام دیگر رواج یافت رسم بر این شد که عروس انگشتر داماد 

با  را خود در دست داماد و انگشتر خود را نیز خود در انگشت خویش قرار دهد و هر دو را درآورده

  . نخ به هم بسته در دیوار خانه آویزان کنند عشق به عهد و وفاست و سرخپوست عهد نمی شکست
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  فصل دهم 

در این وقت خورشید غروب کرده بود سوار اتوبوس شده اتوبوس آمده و از سر کوچه گذشت 

ا از آنج نگاهی به کوچه انداخت باالي در چراغ کوچک سر در به محلی که یک لحظه قبل او

گذشته بود نور ضعیفی می انداخت در عبور اتوبوس از امتداد خانه یکی از اتاق ها روشن بود و 

آمد تنها یک چراغ که روي میله  میان پنجره هاي تاریک حالتی داشت، باغچه تاریک به نظر می

ها اي روبه روي پله ساختمان قرار داشت به باغ روشنایی می انداخت این روشنایی قسمتی از برگ 

را به رنگ سبز روشن در آورده بود مثل یک پرده نقاشی که به سبب ماندن بقیه برگ ها در 

تاریکی و برگ هایی که روبه روي روشنایی قرار دارند بیشتر رنگ روشن خورده اند چند درخت 

در کف  .  آمد سر به هم می ساییدند بلند نه چندان قدیمی از نسیم شبانه که کمی تند به نظر می

و اگر یک نمونه حقیرانه بیاوریم  . . . توبوس یک صفحه از یک روزنامه افتاده بود یک نماي بد ازا

استفاده از روزنامه براي بعضی مواد تغذیه روزانه مردم می باشد تا یک ملت به فکر سنگ سر 

کوچه اش نباشد یک پاي دولت هر که باشد خواهد لنگید مسافر خم شده و صفحه روزنامه را 

داشت و شروع به خواندن کرد در یک گوشه اي خاطره اي از یک دزد نوشته شده بود یک منزل بر

صاحب و افراد آن درآمد متوسط دارند و در یک نظر کوتاه به طرف کمد  می دهدبود که نشان 

رفتم دو تا رژلب و یک شیشه عطر و دو روسري که تا شده بود یک شانه و دو جعبه کوچک و یک 

وجود داشت که از مخمل ارغوانی مخصوص قطعات زیورآالت از طال بود یکی از جعبه بزرگ 

داد که  هاي کوچک خالی بود و در یک جعبه انگشتري از طال بود و در اولین نگاه نشان می جعبه
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صاحب آن شاید دختري باشد که  آنقدر ذوق داشته ولی پول نداشته است درجعبه بزرگ یک 

نبود مثل یک مار کوچک در هم حلقه شده بود و در وسط آن یک زنجیر طال که چندان درشت 

ستاره زینت آن بود اما زوایاي مساوي نداشت یک زاویه اش کشیده به طرف مایل به باال بود زاویه 

مقابل که به اندازه زاویه مقابل کشیده نبود در خالف زاویه اول رفته بود بقیه گوشه ستاره کم و 

مجموعه احساس دلسردي و رقت کردم احساس کردم صاحب آن مرا  بیش کوتاه بودند از این

صفحه  . . . و خاطره نمی دزد می کند میبیند و بیش از ثروت جلوه گر بود و فقیر از فقیر دزدي ن

روزنامه را تا کرد و در جیب داخل کت اش جا داد مرد جوان در صندلی خود فرو رفته بود و بسیار 

در یادداشت هاي پراکنده که از او مانده و  د و در چه فکري بود ؟آم غرق در تفکر به نظر می

نویسنده این سطور صفحاتی از آن را در اختیار دارد قطعه اي هست که می توان آن را در این 

   : قسمت قرار داد

آید زمانی این خانه را دیده بودم زیرا فانوس به طرح و نقوش قدیمی باالي در ورودي  یادم می

کرد آدمی از آنجا  تمان که به باغچه باز می شود خاطرات مبهمی را در ذهنم زنده میاصلی ساخ

داند آنچه دوباره  که پس از عالم واقعی یک عالم رویاي و الهوتی به نام خواب نیز دارد گاه نمی

شخص همین قدر می داند که این بار دوم است که  ، دیده اول بار آن را در رویا دیده یا در واقعیت

شد یک حرکت و تغییر خاصی در آن  اگر در این لحظات کسی به چهره دقیق می .  آن را می بیند

یافت این تغییر چنان بود  می یافت چهره و خطوط آن از اندیشه ساده به تفکر عمیق گرایش می

که میشد از خطوط آن یک احساس فلسفی بیرون آورده به ما اجازه داده خواهد شد که احساس 

کنم او به انسان و ساختمان می اندیشید که یک  من احساس می :به نام او بیان کنیمخود را 
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داخل خانه رفته بود اما این ظاهر قضیه : به من خواهید گفت .  لحظه قبل دختري بود و حاال نبود

است به یک قصر خالی می ارزد به ستون هایش نزدیک شوید از پله هاي باال روید به خاك آن خم 

آیا ما به چیزهایی با احساس انسانی نگاه !و پریزاد ؟این همه زیبایی و این همه سکوتشوید ک

  کنیم و طبیعت چنین نگاهی ندارد؟  می

دو سه روز از این حادثه نگذشته بود اما مرد رهگذر چهره اش را در آیینه که هر روز صبح سال ها 

کرد  را جراحی کرده بود تصور میرو به روي آن ایستاده بود یک دهه جوان می دید روح چهره 

آیینه عوض شده است دو خط عمیق که از طرفین صورت او به زیر چانه رفته بود اکنون به دو 

از حرکت عرضی جبر و قدر سخن می گویند نمی پرسید چرا در . زنخدان  تبدیل شده بودند

  تکشورهایی که مردم براي هم زندگی می کنند این اهریمن از کار افتاده اس
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   فصل یازدهم

  

چند تا بچه بودند این چند کودك یک پوستر را که تا حدي بزرگ بود آتش زده بودند در این پرده 

چهره دختر جوانی دیده میشد در چهره کودکان یک نوع شادي و بیخیالی حسرت آوري موج 

تش سوزي زد در کارهاي کودکانه همان شوقی وجود دارد که در انسان اولیه وجود داشت آ می

یکی از آنهاست کودك نیز مثل غارتگران تاریخ بدون تاسف خراب می کند زیرا در سن فهم قرار 

این تصویر کم و بیش  . ندارند ارزش ها را نمیشناسند غارتگران تاریخ نیز غوالن بچه صفت بودند

بود آتش شبیه چهره آن دختر رهگذر بود آتش از گوشه کاغذ شروع شده و تا ابروي تصویر رفته 

ها سرایت کرده کاغذ یک حالت مچالگی پیدا نمود خمیدگی کاغذ به  وقتی به یک قسمت از گونه

چهره حالتی داد که یک لحظه قبل این حالت در آن نبود تصویر قبل از سرایت آتش یک چهره 

 شد داد که کمی همراه خلسه ظریف بود اما حاال با این پیچ و تاب احساس می آرام را نشان می

تصویر می خندد در یک طراحی نیز چهره انسان یا حیوان با چند خط خنده و اخم را به وجود 

مرد رهگذري از آنجا می گذشت اما برگشت قدمی به عقب برداشت کت خویش را .  آورد می

سراسیمه در آورد و مشغول خاموش کردن پرده نیمه سوخته شد چند کودك از اطراف کاغذ و 

آتش خاموش شد تکه هایی از کاغذ سیاه و سوخته به خاکستري  . رفتند تصویر چند قدم عقب

رنگ بود چسبیده بودند مرد رهگذر نگاه کرد این تصویر از عرض نسوخته بود بلکه آتش از طول 

آن رفته بود بنابراین آن را به صورت یک طرح نو در یک پوستر در آورده بود پس قابل نصب به 

 به شکل هرم نباشد جامعه اي پست خواهد بود زیرا در آن اهداف عالی،یک جامعه که  . دیوار بود
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گویند درون همه ما یک نوع هدفی  می .پیکره و آواز وجود نخواهد داشت، موسیقی هنرعینی،

تقسیمات هرم باید از قبل در جامعه  .نهفته است حرف اشتباهی از این آشکارتر قابل تصور نیست

این صورت هرکس هدف خویش را خواهد یافت می گویند ولگردي امروز سامان یافته باشد در 

این ولگردي از توقف رشد است شخص در جامعه جزم  جستجوي ابدي است جستجوي ابدي چه ؟

یک  ؟رد تصور می کند مرد فعال یعنی چهمکان خویش را گم کرده است ولگ می کند جا پیدا ن

شود و  ت که انسان با استعداد نهفته دفن میمرد فعال می گوید بدترین دوران زندگی من این اس

مرد رهگذر براي آنکه نشاط را از کودکان . همه قهرمان نیستند که هرم را همراه استعداد بسازند

این پول را بگیرید من  :گرفته بود مقداري پول اسکناس از جیب خویش درآورد و صدا بلند کرد

کودکان  . بودید بروید هر چه دوست دارید بخریداین پرده را از شما میخرم چون شما پیدا کرده 

زد  که دایره وار عقب رفته بودند به صورت دایره جمع شدند نشاط دوباره بر چهره آنان موج می

پول به نسبت نامساوي تقسیم شد دو کودك زودتر از بقیه از جمع خارج شدند یکی از کودکان 

 میتوانم از شما یک سوالی بکنم؟ :ر پرسیدآمد کمی مردد ماند رهگذ جدي و باهوش به نظر می

  کمی مکث کرد و افزود به این تصویر مربوط می شود

  بله آقا-

   :مرد با دست و سر اشاره به ویالیی کرد که کمی دورتر از این محل خاکی قرار داشت و گفت

   دانید اسم دختري که با خانواده اش در این بین زندگی می کنند چیست؟ شما می -

  اما اجازه دهید نه،- 
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هاي همبازي نزدیک کرده آن کودك برگشت و مرد  دوید و دهان خود را به گوشه یکی از بچه

   :رهگذر را نگریست و با صداي کودکان گفت

  زنبق -

در رهگذر تکانی به وجود آمد پرده سوخته را تکان داد و به صورت لوله در آورده در حالی که کت 

ا دور شد در جهان یک حال اثیري وجود دارد و آن ترکیب مناسب داد از آنج خویش را تکان می

آنچه عجیب است آهنگ جهانی اسم می باشد در یک روستاي دور افتاده  .  اسم با رسم است

ایرانی اسم دختري را ترالن میگذارند در یک خانواده متجدد سوئدي اسم دخترشان را لیلیان 

دارد لوال در زبان عامیانه آرگو و گوتیک به معنی عشق  کنند که همان معنی و آهنگ را انتخاب می

شباهت تجریدي نیز وجود دارد سیدا در زبان سلت نام   است آیا می توان آن را با باده برابر کرد ؟

قومی کوچک بود خزر اسم قومی در دریاي شمال ایران بوده است هر دو نام براي یک دختر نامی 

تناسب به معادالت وابسته اند و یک  ، تیپ ، زیبایی .  د دارداست که در آن تجرید و تجدد وجو

  .  دختر را که اسم او فرشته است میتوان چون پري تربیت کرد
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   فصل دوازدهم

  

شناسم ولی او مرا  من ملکه فقید انگلستان را می .یک نوع فلسفه تاریخی نیز وجود دارد

وجود دارد آیا رسم امضا بین یک شخص این فلسفه خاصی در داخل یک نسل نیز  .شناسد نمی

این مرد رهگذر آن دختر رهگذر را  معروف و طرفدار ناشناس او براین اساس به وجودآمده است؟

. . . شناخت اما آن دختر او را نمی .اسم او را می دانست و عشق و  آرزویش او بود خت،می شنا

یا از عالم مثال می آید مراحل اولیه هنر  شود با انسان متولد می . . . پیکره، ابداع و، صدا، هنر

فطري است آموزش در مرحله دوم قرار دارد اما یک زاویه سوم نیز وجود دارد اگر ضمیر دوم شدید 

او به پیکره و تصویري از دوران  .  آسیب ببینند انگیزه را، نیرو را، تعادل را خراب خواهد کرد

جاي آتلیه نقاشی و یا پیکرسازي وجود داشت می کرد در راه مدرسه هر کودکی احساس عالقه می

ایستاد و با یک نوع گرایش به این قطعات خیره می ماند در یک دفترچه که همراه مداد و یک 

کن همراه او بود از بعضی تصاویر در حد کپی برداري بلکه الهام از نقش، طرح  مداد تراش و پاك

و را از ادامه تحصیل باز داشته بوداین زمان نوجوانی زندگی نابسامان و زندان مدرسه ا .  داشت برمی

بود از ایام کودکی یک قطعه سنگ سفید نرم در گوشه حیاط آنها وجود داشته و او بدون آنکه 

بداند از این سنگ مواظبت می کرد یک نوع میل  به آفرینش، خلق، حجم و دگرگونی را بر روي 

نوع هنر برخاسته از عصبیت مردانه است اما پس  پیکر تراشی اگرچه یک . این سنگ آزمایش کرد

که از قبل در چند وجه باید روي کاغذ (از ضربات اولیه چکش و اسکنه و حلول اولیه مدل و طرح 

طرح شود اوالفباي پیکر سازي را از یک کتاب قدیمی به زبان التین که در یک مغازه کهنه فروشی 

کاري پرده نقاشی می رسد که باز کاستن است  ه ریزهپیکره دوباره ب )وجود داشت یاد گرفته بود
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ولی چه در نقاشی چه در پیکر حد یکی است تراش پیکره از سنگ دو مرحله یکسان دارد ذهن 

باید نقش را انتقال دهد اگر باز ماند سنگ چون گچ نیست که بتوان دوباره افزود پس اصل اول 

به صورت یک پایه که چندان تراش  دراولین پیکره یک قسمت از سنگ . روش کاستن است

و گردن و صورت حلول )پستان(نخورده اما مقطع طالیی مانده بود از باالي آن مقداري از سینه

  کرده بود چهره این پیکره را شاید از یک مدل و شاید از خیال الهام گرفته بود اما از اولین خطوط

ی را تغییر داده بود اگر از این تغییر چند و زیبایی چهره تا به امروز چندین بار این سیماي سنگ

اما  . رسید در این تغییر زیبایی و تیپ حفظ شده است تصویر عکس برداري میشد به نظر می

در این زمان که آن دختر  . شوند لحظه به لحظه خطوط و قطعات با یک تغییر مالیم عوض می

یر بودند اما در یک قسمت احتیاج به رهگذر را دیده بود اگرچه خط چهره و قطعات چهره قابل تغی

رسید چنین  افزودن بود در رنسانس اگر یک پیکره اندك زیاد تراشیده میشد به حفره کوچک می

شد مقداري صدف دریایی را کوبیده و غربال ریز می کردند سپس با سفیده تخم مرغ و  اصالح می

یک کتاب خوانده بود در تعبیر و  آهک سفید آن را مخلوط و به کار می بردند او این روش را در

شباهت کره و مردمک چشمان را باید کمی درشت می کرد پرده دماغ و اطراف نوك دماغ را باید 

آیا تغیر این پیکره و هدیه آن به او میتوانست آغاز . . . پر میکرد  لب را کمی بزرگ بر می داشت

چند روز داده و با احتیاط بسته بندي آشنایی درست باشد جز این نمیتوانست پیکره را در فاصله 

نمود و با هزینه تا حد زیاد به پست سفارش سپرد اما شاید به سبب یک حس نه چندان ناخوداگاه 

  نام ونشانی خویش را ننوشت آیا این ایجاد یک انتظار طوالنی می نمود؟
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   فصل سیزدهم

  

ین با یک نوع تربیت که از فلسفه بنابرا .ساختمان انسان بر اساس احکام طبیعت بنا شده است

ظهور و بروز ضمیر دوم، انحراف روانی و روحی انحرافات جسمانی و  .طبیعی دور شده است

 .تواند یک مانع کامل در برابر این بنیان طبیعت به وجود آورند نمی   .  . . رشد عصبیت و تناسلی،

خودآگاه با این یا آن سائق روبرو انسان تمایل به حالت طبیعی را حفظ می کند گاه که ضمیر نا

 مداواي . و اندك از کوه می افتد حالت طبیعی ظهور و بروز می کند می کند شود و یا برخورد  می

شخص مریض نیز به سبب این بنیان طبیعی است که تا آخر عمر در کنار غرض و عوض زنده  یک

     .  . . ازدواج وجود داشت اگر در قلمرو عشق اگر سن ازدواج سپري شد اگر ترس از .  ماند می

یک شخص کافی است در قاعده تصعید احکام ذوق و احوال ملکوت را حفظ کند و پرورش دهد 

اما ، وامتداد انحرافات از بین خواهد رفت اما حرمان جاودان بر جا خواهد ماند قوه تعکیس

چون پرده جاودان  ، ریعنی هاله ماد .گوناگونی ادیپ که نتیجه مستقیم خشونت پدر می باشد

اصل نیاز موجودي زن به مرد و بیشتر مرد به زن نیاز روحی  . میان من و او قرار خواهد گرفت

است که انحراف یافته است و متمایل به نیاز جنسی شده است این رسم جسم گرایی آن هم در 

و حرکات  فرهنگ باختري پس حیرت آور می نمایند متراژ فیزیک اندام زن و تنگی و گشادي

جنسی زن که یادگار تاریخ جهل جنسی است عکس سمبولیسم است اگر جاذبه بر بنیان جنس 
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 ،می کند اگر یک اندام و چهره زیبا نیز جذب . بود نه مرد به زن احتیاج داشت و نه زن به مرد

ت این مقدمه را آوردیم تا بتوانیم میل و حسر . تمثیل و تماثل و تکامل این حاالت روحی است

این مرد رهگذر را از این عشق به بیان آوریم این مرد در سن ازدواج قرار نداشته به عبارت بهتر آن 

اگر بگوییم سعادت زنانه می باشد (قدر سعادت و قوه نداشت تا بر یک نفر دیگر سعادت هدیه دهد 

و بازي حساب کنید نیاز اما یک آزار مدام روح و روان او را در اختیار داشت اگر تقلید ) . . . . باز هم

کرد یک دختر این دختر را یک بار از نزدیک ببیند، ببیند زن چگونه  جنون آمیزي احساس می

، فکر می کند آن دختر در خانه اي که یک عمر در آن به تنهایی زیست بود باز کند وارد شود

   . . . بنشیند

   ن آورد؟آیا این حرمان جاودان را در برابر یک دختر می توان به زبا

آیا او باور خواهد کرد؟او که همراه و درون زیبایی است باور نخواهد کرد زیرا در جامعه دروغ قرار 

  .  . . دارد و این آرزو به افکار جنون می ماند
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  فصل چهاردهم

  

توانست  طریق  یک پیکره نمی ،این رهگذر این مرد تنها شاید به سبب آنکه بدون او با او باشد یا نه

 50×70هر روز مقداري روي یک پرده نقاشی به اندازه ي  .شنایی کامل را به وجود آوردآ

چهارچوب آن را با پوسته درختان خشکیده ساخته بود کار می کرد در هنر نقاشی به اندازه پیکر 

این پرده نقاشی در سبک فوق حقیقی یا سورئالیسم بود یک دختري با . . . تراشی مهارت نداشت

ه او در لباس حریر سپید رنگ بلند که چسب بدنش بود که نوك پستان هایش به شکوه چهره شبی

و جاللش می افزود و موهاي بلند تناسلش که از لباس حریر گونه اش نمایان بود هرچه بیشتر او را 

با طبیعتی که در آن بود طبیعی جلوه می نمود در حالی که یک شاخه گل را با دو دستش گرفته 

جنگل درخت اما سر سبز در لبه یک رودخانه ساکت ایستاده بود اما انعکاس اندام در  بود در یک

. . آب به صورت کامال عریان بود و قسمت هایی از اندام او را مواجب نور منعکس در آب می پوشاند

خواهد هر روز چند  کرد خود بیش از هر کس می پس از اتمام و خشک شدن پرده احساس می. 

بعضی اشخاص به سبب نوگرایی براي شادمانی خویش .  . . این تابلو بایستد یا بنشینندساعت برابر 

یک راه بیشتر ندارند و آن شاد کردن دیگران است این طریق نشاط را مضاعف می سازد که دوباره 

به خویشتن برمیگردد با این چنین حس توانست پرده را بسته بندي کرده و به نشانی او بفرستد 

م حس تجدید یک حس هنري است یا حس عاشقانه بعد از این جدایی اول بار بود که دان نمی
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احساس می کرد بیش از دیدار او یک بار دیگر می خواهد این اثر را ببیند یک مدت بعد نیز یک 

گل را که به موها می زنند و شکل کمیاب داشت و از یک مسافر چینی خریده بود و یک دستگاه 

و هم به این گوشه و آن گوشه دیوار یک اتاق یا نقاط مختلف سقف آن  که خود ساخته بود

  . . . . کرد فرستاد ها را منعکس می روشنایی گذر شهاب
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   فصل پانزدهم

  

پس از چند هفته تردید به سمت موضوعی که می خواست عنوان کند و به نظر خودش نیز غیر 

او از نوشتن نشان منزلش . تیري در تاریکی .بهتر دید یک نامه بنویسند ،عادي و غریب می آمد

  . نوعی هراس داشت

  :نامه را چنین شروع کرد 

، کردید پیراهن آبی اولین بار که شما را دیدم در کنار خانومی بود باهم از یک حراجی خرید می

بعضی چهره ها  . دخترانه و مثل یک نسیم ، دامن سفید و کفش آبی مات به پا داشتید ساده

انگیزند این جمله کالسیک من تو را دوست دارم هر کسی  که فقط و فقط عشق را برمیهستند 

یک یا چند بار به زبان آورده است پس هر کسی یک یا چند بار عاشق شده است آیا این یا آن 

عشق پاییزي شاید از احساس تنهایی باشد یک مرد با عقده زنانه عاشق  عشق حقیقی بوده است ؟

شود عشق جستجوي بدبختی وتسلط طلبی است اما به صورت عشق  مردانه مییک زن با عقده 

؟ یک عشق در یک مزاج سالم جان پس یک عشق حقیقی چگونه است.  .  . . . می کند تجلی 

.  آنان که ضمیر دوگانه دارند عاشق حقیقی نخواهند شد .  گیرد اما این مزاج باید سودایی باشد می

خود را یافته است اگر یک بیگانه به ناگاه چون یک آشنا به نظر آید اگر کسی احساس کند همزاد 

ازدواج براي ازدواج تا یک ، دوستی براي دوستی عشق براي عشق، عشق حقیقی را یافته است
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عشق را براي بنیان خانواده،آرامش زندگی و زیبایی و آبستنی نخواهیم عشق شبیه عشق خواهد 

ر بگویم من در اولین نگاه عاشق شما شدم یک عشق با جفا، سودا،  این مقدمه را گفتم تا اگ .  بود

شما به مسخره نگیرید در یک باغ گل دیده ایم یک .  . . . آرزو، مطاوعت و، مفتونیت ابتال، امید،

گل از همه گل ها بلندتر دیده می شود و تک افتاده است در آن روز شما در بین مردم مثل آن 

در این دو سال گذشته یکی و دو بار بیشتر شما را ندیده ام و نمی توانم . . . . گل به نظر می آمدید

شما را فراموش کنم و نمی توانم با شما آشنا شوم چون میترسم شما را از دست بدهم و ترس از 

را من که با روش الهام گرایی  . . . جدایی در من جرات آشنایی را نمی دهد آن پرده نقاشی و

من بودم که آن گلهاي زنبق را جلوي در کوچک پشت  ، ودم فرستاده امساخته و کشیده ب

دانید این یک اسم عادي  خود شما هم می)زنبق( . . . ساختمان شما ریخته بودم من بودم که

پس تعارف نخواهد بود اگر بگویم یک اسم زیبا و فوق العاده جالب کمیاب تاریخی و ایرانی  . نیست

ها و حاالت  عاشق باید بدون چون و چرا در مقابل کوچکترین هوس گوید قانون کلی می . است

معشوقه تسلیم باشد و او را ستایش کند و در عوض معشوق مجبور نیست در برابر توقعات و 

خود را مدیون و اسیر بداند من اسم شما را از چند کودك جلوي ویالي  ، هاي عاشق جانفشانی

مرحله فکر نمیکردم این تجسمی بی ادبانه باشد زنبق من شما مشغول بازي بودند خریدم در این 

خواهم دوست تو باشم نه همسر تو زیرا خوب میدانم همسر خوب نخواهم بود،من چندان جوان  می

نیستم و زندگی خوش و مالیمی نداشته ام انقدر خوشبخت نیستم که بتوانم کسی را خوشبخت 

شته نجات باشم چون سیاهی  و بدبختی تنها کنم یا در خوشبختی کسی شرکت داشته باشم و فر

چیز حاکم بر زندگیم بود  اما بعضی چیزها هست که با گذشت عمر نمی میرند برعکس زن، مرد 
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باز با مقدمه شروع  .  کودك می ماند کسی مرا دوست داشته باشد از آرزوهاي جنون آمیز نیست

بردارم  از یک میل و جنون نمی توانم پردهکنم این مسئله بودن یا نبودن است اگر چنین آغاز نکنم 

گویند با زنان نباید مردانه  اگر هم بتوانم تو باور نخواهی کرد من نمی توانم قشنگ بنویسم می

حرف زد من از چهره شما لباس شما و در خانه شما توانستم حدث بزنم از یک زندگی تا حدي 

کنم در تاریخ هیچکس به  ن فکر نمیمرفه برخوردارید پس باید قشنگ حرف بزنم اما من چنی

اندازه شاهان و ملکه ها درد ملت را درك نکرده اند آنان که از توده برخاسته اند اول توده را 

اگر هم کسانی بوده اند که از توده .  فراموش میکنند زیرا عقده و غرض آنان را بی حس کرده است

توانم با  ه اشرافی داشته اند یا روح شاهانه پس میبرخاسته اند و به یاد و براي توده بوده اند یا تیر

باور  می کند تو درد دل کنم جامعه ما چند هزار سال تاریخ دارد ولی پنجاه سال است که عمر 

کن این را از ته دل میگویم با تمام وجودم می گویم این حقیقت شناوري است که افسوس 

ه سر زن آورده اند و صدا اگر عین ذات خدا این بالیی ک. بیشترین قسمت آن زیر آب مانده است

  .بود فغان خدا را برمی انگیخت

دین باید به وحی برگردد و تا قبل از پنجاه سال در کسوف بود این جامعه که  :هدف اول این است

اند  جوانان ما عاشقی عشق مانده .دختر سالم وجود ندارد ،هنوز مردانه مانده مرد سالم وجود ندارد

هنر با هم  .  این یک جدایی کاذب به وجود آورده است .ما خودپرست برون گرا نیستندو دختران 

این هم زیستن در دانشگاه ها و روستاها بعضی روستاهاوجود دارد و ( زیستن را یاد نگرفته ایم

 .شوند درونگرا مانده اند عاشق نمی ، دختران ما خودپرست )بینید قیامتی هم به پا نشده است می

عاشق خود می باشند به سبب آنکه برون گرا نیستند و جوانان ما  .ذارند کسی عاشقشان شودگ نمی
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از درون گرایی رهایی ندارند شاید خوشبختی آسان باشد باالخره باید عشق به همسر را از یک 

 کنند قو و روباه آیا می توانند در جامعه انتخاب کنیم زن و مردي که به هم با نظر بیگانه نگاه می

کنار هم باشند اگر هم با هم باشند باز بیگانه از یکدیگرند و هم در کنار هم هستند و هم در کنار 

کنم زن براي مرد  کنم بعضی انسانها براي تنهایی خلق شده اند گاه فکر می هم نیستند گاه فکر می

و  . . . دارند آفریده نشده است گاه فکر می کنم بعضی انسانها در نطفه خارج از انتظار عشق قرار

گویند خدا زن را آخر از همه خلق کرد بنابراین تمام زیباییهاي طبیعت  می . این نوبت ابدي است

و از این مجموعه زن را .  . . گل و ، خزه ، عسل، آتش، را خلق کرده بود و پیش رو داشت برف

زیبایی را خلق کرده بار آیا می توان باور کرد خدا یک بار  .  مقدر خداوند است، هر  نظام. آفرید

دیگر پیامبري را فرستاده که بگوید من اشتباه کرده ام تمام آنها را بپوشانید این کفر نیست من 

کنم این امتیازات را نیز استثمار می خواهد براي خود نگه دارد تا از این طریق نیز ما را  فکر می

که سر یک کوچه ریخته شده بود  چند سال قبل از میان مقداري خورده ریز. . . استثمار کند

شد شاید هم فراموش شده بود عکس زنی  آلبومی پیدا کردم داخل آلبوم فقط دو تا عکس دیده می

جذاب و باحالت اما در عکس دیگر تنها اثري از این .  بود در نیمه عمر و یک عکس هم از جوانی او

ین میل مبهم را در خود یافتم که او جذابیت و حالت وجود داشت به تقدم و تاخر زمان فکر کردم ا

. را دوست دارم اما قدرتی بود که بتوان به چند سال قبل برگشت؟ سن اینجا بر زمان غلبه می کند

حال که طبیعت این است پس جامعه باید مکمل طبیعت باشد نه ناقض آن بزرگان مرتجع دلیل  

گداز چه حاصل؟ این مرگ عشق است آورند عشق در شرق سوز و گداز دارد اما از این سوز و  می

تواند خود را نجات دهد قانون اجتماع نیست جامعه باید به  تولد دوباره امکان ندارد هر کس می
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در  .رود یک نوع اصول اساسی استوار باشد و کودك که چشم باز کرده سوار این اصول شده راه می

برگشت و به پشت سرش  این صورت است که به هر نوع عقل و احساس پس از عمري وقتی

نگریست احساس خواهد کرد زندگی است با بخت و تخت و با بخت نمیتوان خوشبخت شد، تقدم 

هرکس عشق خود را در فصل عشق پیدا کرده است من شاید . و تاخر زمانی در عشق وجود ندارد

دیگر  کنم این عشق را دیر پیدا کرده باشم تا حدي تفاوت سن وجود دارد اما اگر احساس می

آیا براي بازي نقش  . توان از حق ازدواج صحبت کرده و به سبب روان و شخصیت است تا سن نمی

توانم دل بر کنم زیرا این نیز دیر شده است  زندگی نیز دیر شده است از این وسوسه جاودان نمی

رزو تواند سرزنشم کند گریزي از زن نیست آیا این آ زیرا این دیگر یک حق نیست پس کسی نمی

خواهم بیان کنم گناه زن است؟ این را گفتم تا بتوانم بگویم چرا یک یا چند آرزو که از  که می

عشقم و زندگی هستند سایه وار تا آخر زندگی آدم را دنبال می کنند مگر به انجام رسند زیرا 

ک اگر زن نبود یک کلبه هم براي مرد کافی بود پس یک خانه رویایی ی .  خمیرمایه عشق اند

به سبب عشق است یک قصر را  می کند حمام رویایی یک اتاق خواب رویایی اگر آرزوگونه جلوه 

توان منکر روح  به یک روح مرده بسپارید در مدت کمی به قصر ارواح تبدیل خواهد شد می

صاحبخانه در جلوه معماري خانه شد میخواستم در خانه اي که یک عمر در آن به تنهایی به سر 

یکبار هم که شده تو در این خانه را باز کنی می خواستم روي مبلی که سالها خالی مانده  .ام برده

یک شب خوابیدن تو را ببینم و دامن کوتاهی که خواهرم پیش از این  .یک بار تو را روي آن ببینم

 .یک روز یک ساعت با تو با دختري گفت و گو کنم .پوشید در تن تو جلوه اش را نظارگر باشم می

بعضی کلمات براي زن خلق شده  .زند می خواهم بدانم یک دختر از چه چیزي و چگونه حرف می
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در خیابان دختر کوچک زیبایی را  .تراشیدم براي کاري بیرون رفتم اند چند روز قبل مرمري را می

از رفتار پدر و مادر مشخص بود این زیبایی را یک عشق خلق  .دیدم که همراه پدر و مادرش بود

در . این پیکره کوچک و جاندار در نظرم از هر نوع پیکره مرمرین زیباتر جلوه کرد .ده استکر

مقابل این زیبایی و زندگی هنر و زندگی خود را بسیار فقیر و کم سو احساس کردم یک کودك 

آسیب دیده ناچار است محرومیت را براي سعادت اجتماعی که به او آسیب رسانده با قوانین 

بخت برافتد اما از عشق نمی توان آسان چشم پوشید  ل کند تا شاید تسلسل نسل نگونارتجاع تحم

 . . . یک روز و شب چون یک مهمان . شاید بدان سبب که نیاز به مسئولیت نداردو زیبایی است

فردا می توانی بروي این کلمات یک دیوانه نیست اگر هم تشبیه زندگی باشند با آنچه گفتم 

هایی باید عادت کنیم و به خود بگوییم  نیست در چنین جامعه اي با چنین آدمجزءاین چاره اي 

با زن باید خلوت کرد اما فقط براي آن که این فرشته تقرب را یک  نباید از هیچ چیز تعجب کنیم

بار از نزدیک ببینیم و بدانیم او درباره زمان و دنیا چگونه فکر می کند افکار زنانه مکمل افکار 

ست جامعه باید زود به هرم برسد هزاران کلمه وجود دارد که می توان فقط به زن گفت که مردانه ا

در آن از خواهش اثري نباشد چرا نباید بتوان با یک نفر دوست شد و دوست ماند و با نفر دیگر 

در اوست از ) من(وقتی دانست مرد عاشق، این یعنی حقیقت عشق زن. پیوند عشق و ازدواج بست

مردي که دنبال . می گذرد اما ما مردان کور آن را نمی بینیم و یا بد تفسیر می کنیم جسم خویش

زن تخت خواب است باید اول باور کند شبیه مردي است که به تمام لذت هاي خارج از تخت 

میزش جنسی با زنی که دوست داریم تمام کردن رویایی بود که آ زیرا می دهدخواب پایان 

 می دهدکنند این نشان  هر نوع زن از مرداحترام طلب می .ا ادامه داشته باشدتوانست تاآخر دنی می
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عظیمی است زیرا سفر او از آغوش خانواده به خانواده  زن وقار و نظم را دوست دارد زن موجود

پس باید این تنهایی را با انواع مهر و شادمانی جبران نمودو در اخر این زن  .شوهر سفر جنگ است

آیا شما باور می کنید . می تواند اجازه دهد و آن وقتی است که میخواهد مادر شوددر یک مورد 

خواستم به  گوینده این کلمات بتواند کوره و آتش قرون وسطایی آورد این جمالت را همیشه می

هاي من اطمینان نکنی و  دختري گفته باشم این خواهش غیر عادي است و ممکن است به حرف

ت که در سر دارم من هیچ وقت سه فکر در سر نداشته ام و با این آشنایی که فکر کنی این آن نیس

از روح من پیدا شده و از اعماق کلمات این نامه می توانی در یابی آنچه گفتم با قلب بدون ریا بود 

خواهم یک عکس از سن ده  این به نظرم من آرزو ولی در نظر تو شاید گستاخی باشداگر آمدي می

زیبایی و حاالت تو چنان است که فکر می کنم در هر  .  ی ات را نیز با خود بیاوريدوازده سالگ

گیري این زیبایی را در سنین مختلف ببیند اگر تا به  بیننده این احساس به وجودآید که شکل

امروز آن لباس هاي افیونگرت مانده باشد می خواهم با آن بلوز آبی دامن سفید و کفش آبی، 

  . . . بار تو را در آن دیدم و به تن داشتی بیاییلباسی که اول 

فرستم اما اصرار ندارم بیایی چون از تملک و تسلط و امر بیزارم  نشانی ام را همراه کلید خانه می

  .  چند روز صبر می کنم اگر نخواستی بیایی نامه را پاره و کلید را هم خاك  کن

  . دارا . خوشبختی تو را می خواهم، یک عشق

  



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فصل شانزدھم

  
A V A Y e B U F . w o r d p r e s s . c o m ف     و ب ي  ا و آ ی  ت ن ر ت ن ی ا ر  ش ن  91 

  

  صل شانزدهمف

  

تري هم داشته میک انسان بدبین که احساس ک .یک ماه از نوشتن و فرستادن این نامه گذشت

از (زنبق  :دار به خود می گفت .قضاوت مثبت نخواهد داشت ،باشد و در محیط منفی نیز قرار گیرد

سطل زباله انداخته  نامه را پاره کرده و همراه کلید به) .این به بعد از هر دو با اسم یاد خواهیم کرد

سگ ولگردي که از رفتارش معلوم  .  است و حتی به خویشتن زحمت نداده آن را خاك کند

نمود زمانی سگ خانگی بوده است از یک مدت قبل در حوالی محله آنها پرسه می زد و هر  می

 .داد شان نمیدید به طرف او می دوید اما این رفتار را درباره کسان دیگر از خود ن وقت دارا را می

اوایل از این حرکت سگ  .از تکرر فکر واندیشه آزادند زیرا ،حیوانات حس اثیري خالص دارند

اما علت آن را نمی دانست که تصویر سگ تصویري از خشونت ، داد احساس ترسی به او دست می

ثل انسان پدر و خود پدر است سگهاي ولگرد حیات شهرنشینی را به خطر می اندازند اما آنها نیز م

متعادل هستند محبت رامش می کند زیرا به آن احتیاج دارد اما اندام جفت او عاجز از این نوازش 

این سگ اگر گاه به گاه نوازشی میدید از این مرد بود و اگر گاه ! است پس واي به حال انسان ها

تصمیم گرفته  به گاه غذاي خوب می خورد از برکت حیوان دوستی او بود دارا از چند وقت  قبل

بود این سگ را براي همیشه به خانه آورد تا شاید وجود او و صداي او گوشه این سکوت و تنهایی 

. سازد را بشکند اما این جانشین درستی بر تنهایی نیست وانسان را بیشتر منزوي و مردم گریز می

رتباط داشت؟ حیوان این اندیشه باعث شد از این تصمیم منصرف شود آیا این گرایش با این عشق ا
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گذشت این گمان که  هر روز که می.  خانگی نیز با زن و کودك در خانه یک جمع گرم می سازد

اندیشه ادبی، (زنبق نامه و جنون را فراموش کرد قوت می گرفت به حقیقت استقبال از یک اندیشه 

و این جاي تاسف   می کنداز نظر ارزش مطلق با ابداع یک اندیشه برابري ). . . هنري، سیاسی و

رود روي این اصل از این سکوت دارا این آرزو و خواهش را  است زیرا ارزش خالص از میان می

  .  دید و از طرح آن احساس غربت می کرد مقدار می بی

 .گشت به خانه بازمی) مثل همیشه(نزدیک غروب تنها ، در یکی از این روزها کرد؟ آیا اشتباه می

سر کوچه مثل بعضی  ).روز ندانسته بود چرا بیشتر احساس تنهایی می کرد این را نیز بگویم آن(

روزها سگ ولگرد با دیدن او به طرفش دوید دارا گردن سگ را نوازش کرد و قلقلک داد آمد در را 

باز کرد و سگ در وسط کوچه ایستاده در حالیکه دمش را تکان می داد و چشم به او دوخته بود 

کتی زیر پایش بود اما آن را ندید آنچه به باور نمی آید روي حس باصره نیز قدمی داخل برداشت پا

بار پاکت را دید او جزء چند بنگاه هنري و ادبی آن هم گاه   گذارد برگشت در را ببندد این اثر می

کرداواز اشخاصی بود که احساس اثیري دارند و حوادث را در می یابند با  اي دریافت نمی به گاه نامه

حال در آن لحظه این پاکت را با یک حالت عادي و تا حدي با بی میلی از روي موزاییک هایی  این

که با قطعات مرمر مزین شده بودند برداشت پاکت به رو افتاده بود پس از برداشتن پاکت را 

برگرداند بدون نام و نام ثالثه تنها نشانی منزلی که در آن زندگی میکرد نوشته شده بود خطوط 

ت و ظرافت خاصی داشت آرامش و سکونی از حال خط پیدا بود تپش قلب با یک نشاط خاص دق

او را فراگرفته رنگ به چهره نداشته تپش قلب با سرگیجه همراه بود دوید کاردي از آشپزخانه 

برداشت پاکت را باز کرد کاغذ داخل پاکت را درآورد پاکت و کارت را روي میز گذاشته و برداشت 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فصل شانزدھم

  
A V A Y e B U F . w o r d p r e s s . c o m ف     و ب ي  ا و آ ی  ت ن ر ت ن ی ا ر  ش ن  93 

آن را در روي میز قرار داد نامه را به همان حال تا شده در میان انگشتان دست راست  و دوباره

خود داشت با سري پایین افتاده شروع به قدم زدن کرد این قدم زدن مدت زیادي ادامه یافت هوا 

تاریک شده بود آمد چراغ اتاق را روشن کرد پرده پنجره را کشید این اولین بار بود که پرده را به 

کشید آمد نامه را روي تختخواب گذاشت و باالي آن ایستاد حال کسی را داشت که  طور کامل می

خواهد یکی را جدا و انتخاب کند که در آن یک راز جادویی نهفته  از میان چند بسته مشابه می

است اگر بدانیم عمر یک اتفاق خاص یک لحظه است ولی ما آن را با مقدمات خیالی زمانی مکانی 

طول می دهیم این احساس در مرد و زن یکی است یک دختر نیز نامه عشق را چنین  . .  .و

میدزدد و نگاه می دارد تا خلوتی پیش آید و سپس آن را می خواند و ممکن است براي به دست 

آوردن چنین خلوتی ساعتها منتظر بماند که این انتظار پیش درآمد دل انگیزي بر آغاز یک 

باشد نامه را برداشت و در تخت خواب رفت و آن را با دستانی  یز ولی کوتاه میموضوع هیجان انگ

نامه شما را یک ساعت از نیمه شب . لرزان گشوداحساس می کرد در برابر یک عشق قرار دارد

گذشته بود خواندم من مثل شما نمی توانم قشنگ بنویسم از سیماي شما یک تصویر مبهم به یاد 

یب است که یک نفر هنر و احساس داشته باشد اما تنها بماند و در آخر به دارم این براي من عج

شهر عشق دل خوش کند از این تقاضاي شمااحساس یک نوع دلسوزي به من دست داد آیا قدرت 

دانم شاید  آن را دارم که آن خوشبختی گمشده را براي شما پیدا کنم ؟ گناه تنهایی از کیست نمی

شود  ت اي من از یک خانواده اي تا حدي مرفع هستم و این باعث میشما درست نوشته اید نوش

کنید درك آن براي من نامفهوم باشد اما احساس مرحله متعالی  آن درد و تنهایی را که تعریف می

الزم دارد در تاریخ هیچ کس به اندازه شاهان و ملکه ها درد ملت را درك نکرده اند آنان که از 
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اگر  .توده را فراموش کرده اند زیرا عقده و غرض آنان را بی حس کرده استتوده برخاسته اند اول 

هم کسانی بوده اند که از توده برخاسته و به یاد و براي توده بوده اند یا تیره اشرافی داشته اند یا 

از این تعبیر بسیار لذت بردم به خاطره آن که از طبقه اي که من نه چندان به آن  . روح شاهانه

دارم غیرمستقیم تعریف شده بود به سبب آنکه سراسر منطق و حق بود یک کالم به یاد دارم تعلق 

که می گوید آنان که دیگران را شاد میکنند خود کمتر شادند این حکم درباره خدمت به دیگران 

نیز حقیقت پیدا می کند می خواهم از چند هدیه شما صحبت کنم این ذوق و سلیقه زیباترین 

ام اما با این رنگ و  آشنایی به نظرم آمد این نمایی از یک روح حساس بود تو را ندیدهنوع آغاز 

دانم  هاست شما را میشناسم این تابلو براي من که از نقاشی هیچ نمی کنم سال سنگ احساس می

مثل یک عروسک افسانه اي براي یک کودك بی نوا می باشد هر روز آنها را میبینم بیشتر ازمن به 

اگر داشته ( هستند زیبایی یه هستند درست بگویم در این تصاویر چشمان من با احساس ترمن شب

ماند که در آن شخص خود را  این تصاویر به یک آیینه جادویی می. آید زیباتر به نظر می) باشم

  زیباتر و زنده تر می بیند

خود دور کنم در  قبل از اینکه عروس شوم لباس عروسی زیبایی پوشیدم بدون آنکه لباس رااز

  . . . آیینه اي آب عریان شده ام بدون آنکه

این تصویر را به دوستانم نشان دادم همان تابلویی را که در آن لباس سپید پوشیده ام و شما از 

کجا می دانستید من لباس سپید را دوست دارم که تصویر آن در آب به صورت عریان منعکس 

از یک ناشناس این هدیه چه بخت بلندي  من احساس  شده پسندیدند، یکی از دوستانم گفت

دیدم که از فالن شاهزاده یک پیکره توسط فالن  در تواریخ مصور گاه می. . . حسادت می کنم
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کردم باید شاهزاده بود تا پیکره اي از شخص ساخته شود این  هنرمند ساخته شده است فکر می

خواهید شد اگر بدانید این هدیه یک روز قبل از دانم خوشحال  پیکره به خواب و خیال می ماند می

روز تولدم رسید امسال نمیخواستم جشن تولد بگیرم اما این هدیه باعث شده به تمام دوستانم 

تلفن بزنم و همه را براي تولد دعوت کنم هدیه باعث شد با یکی از دوستان نیز آشتی کنم تولدم 

گفتند دختري که در این ماه و  قدیمی ایرانی می روز دوم ماه اردیبهشت بوده است نجوم شناسان

در این روز که ستارگان صور در آن می درخشند متولد شود موجودي است عاشق موسیقی هنر و 

طبیعت اما من معتقدم سرنوشت انسان تا این حد آسمانی نباید باشد و گرنه خوشبختی چیز 

برجی متولد شده اید آه به این زودي وحشتناکی و دوري خواهد بود کاش می دانستم شما در چه 

عقیده ام را از یاد بردم روزي که این بسته سنگین را از پست تحویل گرفتم با ترس آن را باز کردم 

اول فکر کردم خواب می بینم حتی فردا صبح که چشم از خواب گشودم به طرف سالن دویدم بین 

ید و این رویاي دیروز بوده نگاه خیره دارد و کردم این پیکره رادیگر نخواهم د اتاق و سالن فکر می

اید از دور دستهاي  دانم شما این لحظه از نگاهم را کجا دیده اید و چگونه متوجه آن شده من نمی

شما را می بوسم به پدرم نامه شما را نشان دادم و گفتم این پیکره را نویسنده این نامه که هرگز او 

ساخته است پدرم یک مرد با ریشه ي ایرانی و روشن اندیش و شناسم از من و دور از من  را نمی

فوق العاده ایست دلم می خواهد او را از نزدیک به شما معرفی کنم میان خانواده ما راستی و 

و مثل شما من هم تنها هستم کاش براي عشاق یک شهر جداگانه  می کند درستی حکومت 

جام دهیم این هدایا از آسمان آمدند من یک شد درست است تا جوان هستیم باید ان ساخته می
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قلب پاك دارم و شما را دعا می کنم یک انسان که باعث خوشبختی انسان دیگر می شود این 

                   . شود گردد خوشبختی جمعی از خدمت فرد به فرد پیدا می خوشبختی روزي سوي او باز می

    . زنبق،دختري که براي شما می نویسد 
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   فصل هفدهم

  

حال کسی  .نامه تمام شده بود اما دارا چشم به نامه انداخت و در یک خیرگی عمیقی فرو رفته بود

را داشت که یک آرزوي محال و خیالی بدون تالش بدون معجزه صورت حقیقت به خود گرفته 

ه کمتر توان آن را حس کرد لمس کرد او از آن دسته افرادي بود که به سبب دلمردگی ب می .است

یک تردد از مسرت  .شعف و نشاط می دید، شود اما حاال خود را غوطه  ور درامید چیزي شاد می

چهره اش بسیار درخشان شده بود این  .  به وجد و از نشاط به شوق در چهره اش نوسان داشت

 خندیدند فاصله سقف اتاق این خانه با دیروز یا حتی یک لحظه قبل تفاوت داشت سنگ و آهن می

و زمین بیشتر شده بود او آمده، نشسته،نوشته، پاك کرده،دوباره نوشته،این یک پیروزي نطق است 

نامه بر یک مرد  این قالب که از احساس بافته شده قلب او را گرفته است پس من وجود دارم

سازد یک نامه در مرد نفس او را می شکند اما در یک  خلوت درونی و گاه شوق و شعف عظیم می

ر غرور و اعتماد به نفس او را برمی انگیزد شادمانی یک قسمت از این احساس است بر این دخت

اصل است که بسیاري دختران مردي را که بار اول آنها را کشف کرده و جدا نموده ترکش کرده 

برد  یک دختر بعداز یک نامه عاشقانه به آیینه پناه می .  اند،این رفتار به بلوغ حسی مربوط است

خواهد بار دیگر به پرستش خود بپردازد و خود عاشقانه به خویشتن می نگرد در یک  ید میشا

دختر این شادمانی قشري است تغییر حاالت محدود است مادرش مشاهده می کند می خواهد اول 

بار سیب زمینی ها را پوست بکند یا درختان و گل ها را آب دهد دستی به بدن و پوستش 

برد و پوستش را هرچه بیشتر سفیدتر می کند یا حرکات زیبا پیدا  ذت میکشد واز لمسش ل می
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خواهیم گفت چیزي باید باشد تا عشقی به وجود آید و سپس مبدل به دلبستگی هاي  می کند 

خاصی گردد اما این یک روح زنانه است در مرد قدم اول عشق بی قراري،شادمانی، خوش بینی، 

انگیزد یک نامه عشق براي مرد مثل آمدن  انی و شفقت را برمیآزادگی وانسانیت و مهرب، سخاوت

اولین باران در یک زمین خشک و آفتاب زده است اما شاید براي یک دختر مثل نشستن یک 

مرد با این که تکیه گاه هاي زیاد روحی دارد مثل ادبیات،فلسفه، جنگ، . شبنم بر برگ گلی باشد

ها و باورها به وجود می آورد فصل  ق در او انقالبی در ارزشاما این قدم یک عش . . . پیکرتراشی و

طور بله،اساس اختالفات  رود بعدظهرهاي تابستان دلگیر نیستندابرها هم همین دلگیري از میان می

عاشقانه این است که زن مرد نیست جستجوي یک هدیه براي یک عشق آن شوقی که در مرد به 

سی وجود ندارد مگر آنکه شیدایی مردانه داشته باشد یک آورد در یک دختر چنین احسا وجود می

که  می کند و شکوه  می کند اولین قدم عشق در مرد فردا را به روزي دیگر دنیاي دیگر تبدیل 

اي با احساس نامه هاي خود من براي من بنویسید در تاریخ مراسالت  چرا کسی پیدا نشد که نامه

زن هم طبیعت را ساده می بیند و هم جسم و جنس مرد را    .بیشترین نامه ها نامه عشق بوده اند

که وجود ساده است و براي او مرد و آنچه از مردي دارد چیز پیچید ه اي نیست بنابراین زن بدون 

مرد نیز زن می ماند اما مرد هم طبیعت را با دید فلسفی می نگرد و هم جسم و جنس و جان زن 

اي مرد فراموشی هجران عشق نیست  فراموشی هجران یک وجود مرکب است بنابراین زن بر

شاید تفاوت خلوت و نامه عشق در مرد و زن این باشد که خلوت دخترانه شکوه  . هستی است

ساعت از نیمه شب می گذشت دارا هنوز نامه را به دست داشت و در  . پاکی دارد و زیبا می باشد

شته داشته این شادي بزرگ تر از آن بود خود غوطه ور بود احساسش متالطم بود یک حالت سرگ
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که در این جان کوچک جا بگیرد انسان وقتی کم کم به شادي عادت نکرده از شادي نیز به عذاب 

می افتد به دیروز، امروز،زندگی،خدا،روز، شب، خوشبختی و بدبختی می اندیشد این اندیشه 

رسید حال  مبهوت به نظر میمشخص نبود حالت درهم برهم و مغشوش داشت متزلزل بود هنوز 

می گریزد اما چون مطمئن است اتفاق نخواهد افتاد آن را طلب  کسی را داشت که از چیزي می

و حال می بیند در یک قدمی آن چیز قرار داردانسان در خواب نمی تواند از دست حوادث  کند 

ن خوابی را میبیند بگریزد شاید علت در نوع حادثه و روان او باشد شاید هم چون کسی که چنی

دارا چنین حالی داشت که توانست به این قسمت غلبه کند بلند شد قلم  . خود اسیر و خفته است

را از روي میز برداشته و به زیر بعضی قطعات و کلمات نامه خط کشید به نظر می رسید نامه را 

اره در خود فرو رفت دوباره می خواند چهره اش گاه جدي و گاه حالت شادي به خود می گرفته دوب

بعد  4و آمد در لبه تخت نشست سر را میان دو دست گرفت و به ساعت دیواري نگاه کرد ساعت 

شادي و هیجان نیز گاهی مثل غم و عذاب مانع خواب اند بلند شد  .داد از نصف شب را نشان می

سپس از  . وختآمد آن را زیر بالش خود گذاشت و به بالش چشم د ،نامه را از روي میز برداشت

اتاق بیرون رفت اندکی بعد برگشت در دست راستش پاکتی دیده میشد به تختخواب نزدیک شد 

نامه را از زیر بالش برداشت آن را در پاکت نهاد و دوباره زیر بالش گذاشت یا دقیق بگویم در گوشه 

آیا یک نامه  زیر بالش قرار داد در روي تخت دراز کشید نزدیک صبح و شفق خورشید خوابش برد

خوشبختی همیشه همه جا و براي  در زیر بالش می توانست یک تداعی روحی بر نوع رویا باشد ؟

همه کس هست و هرکسی می تواند آن را تجربه کنداما افسوس که استثمار دستان جوانان را در 

 . گرفتن آن فلج کرده است و گاهی قطع کرده است
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   فصل هجدهم

  

کسی که اول بار زندانی شده شب اول زندان  .عوض شده بود .عت نخوابیدآن شب بیش از یک سا

در زندان  می کند شود احساس  فردا صبح که از خواب بیدار می .به شبهاي بعد شبیه نمی باشد

کشد تا بداند جاي دیگري  مدتی می.  . . نیست در جایی است که شب قبل در آن خوابیده بود

ا این نامه را دریافت کرده بود گذشت زنبق در این نامه درباره ي این یک ماه از روزي که دار. است

صدا، فریاد، هذیان و خیال سکوت کرده بود چنانکه گویی این قسمت از کاغذ بریده شده است دارا 

ترساند اول باید به روح مرتجع  از این سکوت چندان ناراحت نبود اگر ترقی و پیشرفت ما را می

گفت اگر در یک خانواده سالم بزرگ  که بدبختی و فالکت را میخواهد دارا میخود نفرین بفرستیم 

شدم تا این حد گرفتار روح و جامعه نبودم یک آرزو و خیال مجرد به صدایی می ماند در میان  می

امواج چه کسی آن را نمیشنود اکثریت مردم با قانون آنطور که هست زندگی می کنند حال اگر 

پنج حس، حس مطلق . نطور که باید باشد بخواهد زندگی کند تنها خواهد افتادکسی پیروز قانون آ

وعمل به احساسات بدبختی است موضوع دیگر مزاج عشق  نمی باشداز سکون ترقی حاصل نمیشود

است دارا اعتقاد داشت در قدم عاشقانه انتظار اگر زنانه و خالص باشد شاید دل انگیز جلوه کند اما 

زرگ تبدیل شد زن ارزش خود را از دست خواهد داد به حقیقت در عشق زن باید اگر به انتظار ب

در عالم حیوانات و انسان اراده  .  آغوش باز کند عشق اگر مردانه شد جبر گونه و برده وار می نماید
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و امید چون مقدار ندارد و مجهول است قوه امتداد دارد اما زمانی است که موجود مایوس و خسته 

گذارد هر چه می شود بشود این دم بدي است این به مرگ می ماند دارا در  آن وقت میمی شود 

این حال قرار داشت آیا بی عدالتی کلی نیز مثل جهل کلی و عقل کلی است؟ باید چنین باشد در 

وقت آن رسیده است که عشق دوباره  میان این همه عشق آیا شبیه عشق آرزوي بزرگی است؟

پذیرد جز عشق  دار مادر، دختر و پسر برونگرا می مانند همه چیز جانشین میجانشین شود در اقت

و ابدیت انسان شاید در معاش و تالش پیروز جلوه کند اما آزمایش حقیقی در عشق به امتحان در 

با   روبروست .  . . می آید زیرا عشق با بیماري ادیپ، ضمیر ناخودآگاه نفرت مکتوم،تفکر مرضیه و

نشاط را بدون خرج زیاد پیموده ایم عشق راستین یک آزمایش بیشتر الزم ندارد یک عشق راه 

وقتی یک غم به مردي رو آورده کافی است گوش چپ خویش را به آهنگ تپش قلب عشق خویش 

فرسایی کردند تا عشق را احیا کنند ولی استثمار کنندگان  بخواباند چه کسان که تالش طاقت

  . بشریت نگذاشتند
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  نوزدهم فصل

  

در گوشی یک باغ  .دید ،دو شب بعد از این نامه یک خواب که شبیه کابوس و شکل جادویی داشت

 .بزرگ زنبق بود و در یک لباس سپید حریر که گوش هاي بدن او با موهاي بلندش نمایان بود

. ربود ن گرفت و نامه را از دست اودر این حال تندبادي ناگهان وزید .مشغول خواندن نامه اي بود

گاه روي خار و خاشاك و گاه در  .نامه که کمی حالت تا شده دارد .دوید آنگاه او به دنبال نامه می

در این حال تغییر جهت باد نامه را به باالي  .باالي آنها کشیده شده به دور از دسترسی  او می رود

بنفش شروع به  هاي کوچک قرار گرفته و مرکبی به رنگ درختی برده و نامه در آخرین شاخه

  .  چکیدن کرد
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  فصل بیستم

  

ولی بسیاري از  .پذیرد اما نیاز جانشین می .نوع عشق است  چند اثر و هدیه و یک نامه این نیز یک

خواهند و وقتی نیست به  انسان ها تنها با تمساح قابل مقایسه اند زیرا وقتی هست باز هم می

در حقیقت عشق به تملک در جهان  .وانی استتخمی دلخوش اند و این یک خطر اجتماعی و ر

دارا چنین  .یک فاجعه روانی است .امروز که مرزها از میان رفته است و اشکال و اقبال زیاد شده اند

به یک کاغذ ضخیم و سفید که به اندازه آن (در روبروي پوستر نیمه سوخته که تمیز کرده .نبود

که از فاصله یک قدم باز فاصله تماشا یک پرده  پوستر قبل از سوختنش بود طوري چسبانده بود

رسید این یک قطعه کاغذ نقاشی مخصوص رنگ و روغن است که نیمه  نقاشی است به نظر می

گفت با خیال عشق بدون  و به دیوار زده بود می)طولی آن سفید مانده و رنگ و نقش نخورده است 

بود شاید تسلیم قابل سرزنش نمی بود اما عشق نیز میتوان زندگی کرداما این اگر یک دوزخ الهی 

این یک کمدي اجتماعی است که از قوانین و سنن مسخره به وجود آمده اند خیال گرایی نابودي 

است اما انسان را در فاصله هدف  حفظ می کند اگر امید نیز عینیت داشت بسیاري انسان ها در 

هم شدند یک یک آرزو و نیاز را باید کنار اولین روز زندگی مرده بودند وقتی بیداري و خواب در 

گذاشت آن شب دارا با این نوع اندیشه به خانه بازگشت دم در خانه ایستادواین کلمات از خاطرش 

گذشت انسان تنها به دنیا می آید و تنها از دنیا میرود  ولی چرا باید قدرت زندگی تنها را نداشته 

نه شد یک چراغ در حد یک شمع روشنایی داشت هال باشد؟در این خیال و با این خیال وارد خا

کوچک ورودي خانه و طبقه باال را روشن می کرد او فراموش کرده بود مرد برعکس زن در حالت 
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چنینی از مونث شروع و به مذکر می رسند پس مرد با زن زود آشنا شده است زنان احتیاج ندارند 

 .ولی سر مرد محتاج تکیه بر کتف زنان است . مهرسرشان را به شانه مرد تکیه بدهند مگر از روي 

    .از نیاز روحی است می کند س تنهایی مرد و زن اگر احسا
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  فصل بیست و یکم

  

هال ورودي این خانه که حیات  .این جا الزم است از معماري داخل ساختمان یک طرح بکشیم

به  .را بسیار بلند برداشت بودند دیوارهاي هال .شد باز می. . . حمام و-کوچکی داشت به یک اتاق

اما یا به سبب هزینه یا علل دیگر  .نظر می آمد یک طبقه دوم نیز در طرح ساختمان وجود داشت

از کنار در  .ولی طبقه دوم وجود داشت و خانه از چوب و آجر ساخته شده بود .آن را نساخته بودند

طبقه دوم که آن هم از چوب  ورودي یک پلکان کم عرض چوبی این طبقه هم کف را به یک

این طبقه از عرض به دو طرف  -از طرف وصل پلکان به این طبقه .ساخته شده بود وصل می کرد

دو دیوار وصل بود در جلو سراسر عرض این طبقه نرده هاي چوبی وجود داشت که محافظ نامیده 

سمت جلو آن باز و فقط با وجود آنکه ق .این طبقه باال یک ایوان ولی داخل منزل بود .شوند می

شدند با یک میز چوپی و یک تخت  نرده داشت و جزء چند مبل چوبی که بالش هاي آن جدا می

بعضی  .دارا در را با اکراه بست .شد به یک اتاق خیلی خلوت شبیح بود اساس دیگري دیده نمی

این ( .عادت است انسان ها بدون جرم و گناه زندانی هستند و فرق این زندان با زندان رسمی فرق

 ).را نیز بگویم دارا عادت نداشت درها را ببندد ترس از اماکن بسته نیز یک حال و نقب روانی است

این زندان با زندان ابدي یک تفاوت دارد و آن این است که خصوصی و مرخصی دارد این مرخصی 

ند اختیار دارد اما اغلب اختیاري است اما جامعه بیگانه و جدا این اختیار را به جبر  تبدیل می ک

آورد  در خانه میماند در درآوردن کفش مردد ماند تنهایی عادت خاص و حقیرانه به وجود می
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هنگام ورود به داخل ساختمان چند پله باال رود و طبقه دوم را ببیند یا در اتاق را  عادت داشت در

هی اندازد یا از پنجره کوچک که بسته است باز کند یا از پنجره کوچک طبقه باال به بیرون نگا

  .  . . انتهاي هال کوچه پشت ساختمان را تماشا کند

زندگی آن زمان که کوچک و حقیر شود به تعلقات محدود میگردد و به اشیا و اعمال کوچک پناه 

میبریم اما این نقد، نهی شادمانی هاي کوچک نیست به عالوه از جمع شادمانی هاي کوچک زودتر 

مثل همیشه اما این بار با یک نوع احتیاط از پله ها باال رفت و .  به وجود می آید شادمانی بزرگ

در آخرین پله تکانی خورد یک شخص را که بسیار دوست داریم و مرده است از دیدن دوباره او 

بازگشت او چنین تکانی در آدم به وجود می آید پا به پله پایین گذاشت سایه به پشت دیده 

لرزان و بهت زده ماند مثل  .کم چراغ جز سایه روشن زیبایی توانست چیزي ببیند در نور .شد می

چکشی طپش قلبش را در شقیقه ها تکرار میکردند با این تپش و خون . . . یک مجسمه آهکی بود

ماند جرات حرکت  تر باشیم به یک صورت مومیایی شده می اش به رنگ مرمر سفید یا دقیق چهره

شوند اما در آن لحظه نشاط با  اضطراب و نشاط هرگز با هم جمع نمی -ادثنداشت در برابر حو

اظطراب یکی شده بود براي تجسم و انتقال این نشاط خواننده باید خود را در لحظه ي تصور کند 

به انسانی شبیه بود که در دم اعدام حکم آزادي اش صادر . . . که تا سینه درون آب رفته است

دگی هنوز نتوانسته بر اضطراب و ترس مرگ غلبه کند اگر پاهایش قدرت شده باشد ولی شوق زن

دید ترکیب زیبایی از حقیقت و   آنچه در فاصله چند قدم می. . . داشتند از آن خانه می گریخت

دامن سفید و کفش هاي آبی  -رویا بود زنبق پشت به او روي یکی از مبل ها با همان پیراهن آبی

گاه آرزو تا در رویایست شیرین و لذت بخش جلوه می کند ولی در . .  .به حالت انتظار نشسته
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اینجا داستان . نفرت از پدر نیز آن را پس میزند . . . واقعیت طول می کشد تا شیرین و رویایی شود

را از زبان دارا ادامه میدهیم روش و سبک زمان ماضی چون یک روش درونی است بنابراین بهتر 

آن کلمات بسط پیدا نمی کنند به نظر ما حسب حال یا تک گویی بهتر است به انتقال می یابد در 

ها هستند که براي عظمت آفریده  یک عده انسان .  عنوان مکمل وصف حال و نفس به کار رود

شده اند و خوب رشد کرده اند هر قدر یک حادثه بزرگ با شکوه و کمیاب باشد شکوه آن بر آنان 

ده انسان ها هستند که براي عظمت آفریده نشده اند و یا خوب رشد یک ع می کند عادي جلوه 

آید  نکرده اند براي آنان هر حادثه داراي جلوه هست اندام آنان براي بار سعادت کوچک به نظر می

یک حادثه بزرگ با شکوه و کمیاب براي آنان از واقعیت می گذرد و به مرز افسانه می رود اما اگر 

هاي بزرگ  دو یکی می شوند شاید اشتباه کرده باشیم براي من که صحنهنگوییم در عشق این 

کوچک جلوه می کرد در یک مجلس پر زرق و برق یک زن جوان که چند گل به موهایش زده بود 

بعضی حاالت را نه  . در عالم حس و علم دوگانگی غریبی وجود دارد . چشمان مرا خیره می ساخت

ریف نمود می توان دید، باور نکرد، تحمل کرد، افسانه پنداشت توان تع می توان حس کرد نه می

این اتفاقات خارج از باور انسان قرار دارند و انسان و حس  انسان به فراخوشبختی و فرا سعادت، فرا 

در این نوع اتفاقات اولین احساس شخصی این است که به . شادي، فرا جنون، عادت نکرده است

تواند اتفاق افتد دنیا را اول بار  قبول کند حادثه خارق العاده نیز میاین صحنه خیره شود و بعد 

می این شخص نشاط را حس ن .شود دگر گون ببیند و باالخره احساس کند خوب با خود یکی می

 .شود در آن غرق می می کند بلکه نشاط اول بار به شکل گردابی در می آید و انسان احساس  کند 

اما این  !کرد کاش این آرزو واقعیت پیدا نمی: ز هم چنین احساس می کنداین انسان که خیال پردا
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است و  بیند که نمی داند با این سعادت چه کند اما از این انتخاب خوشنود عناد پایدار نیست می

در آستانه در به یک آدم عادي شبیه بودم که در . توان با این سعادت همگام شد می اندیشد می

رافت به یک مجلس دعوت شده و در یکی از اتاق ها با این افسانه روبرو دوره حکومت رسوم ظ

شور و شوق یک دزد تازه بالغ را پیدا کرده بودم که براي سرقت عشق آمده باشد اگر  . گشته است

او براي همیشه آمده است مثل یک  !. توانستم در آن لحظه بی اندیشم این اندیشه چنین بود

روي حبابی کشیده باشد اما حاال احساس کند این نقش بسیار زیبا،  شخصی بودم که یک نقش را

مثل یک انسان خیال پرست بودم که به یکی از  .  با روح،  جان فزا و بزرگ و محکم است

زیبارویان معاصر ولی دوردست یا به یکی از زنان تاریخ قرون و اعصار قدیم و اساطیري عالقه مند 

شنود  صدا و همهمه مردم را می . آن الهه را در خانه خود می بیند بوده و حال آن زن آن شاهزاده

 .  . . ماري آنتوانت و، دختر داریوش سوم، ستاره، پریزاد، که به خانه او نزدیک می شوند شیرین

یک حقیقت . اینجاست به حقیقت یک لحظه احساس کردم نمی خواهم کسی بداند او اینجاست

ده باشد انسان چون باور دارد جزء در رویا با آن روبرو نخواهد شد که در رویا ساخته و پرداخته ش

اگر واقعیت پیدا کند انسان آمادگی کافی ندارد، چگونه با او روبرو شود چگونه شروع کند چه 

بگوید آیا او باز و بسته شدن در را نشنیده بود؟ چند لحظه با سکوت شادي و دلهره گذشت 

اه حتی قدمی بردارم این فاصله بیش از چند قدم نبوداما من دیگه نتوانستم با اراده یا ناخودآگ

کسی را داشتم که با یک عدسی دورنما و فانتزي این صحنه مقابل را می بیند در این حال او که 

روي مبل مثل نشستن روي صندلی مدرسه مانده بود برگشت با اینکه اتاق کم نور بود اما من 

ببینم مردمک چشمانش تا گوشه پلک هایش فرو رفته بود تا حدي توانستم حالت نگاه او را خوب 
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با این که اول بار بود به تقرب اول بار بود .  . . شوخ، کودکانه دوست داشتنی و، مثل ماه در تربیع

دید اما نگاه آشنا داشت من جرائت نکردم حرکتی به خود بدهم فقط نگاه می کردم  مرا می

باشد در آن لحظه در شادي من در انبساط چهره ام در باور و میدانستم نگاهم حیرت زده می 

در این لحظه او مثل کسی که حضورم مرا از قبل . . . ناباوري به یقین رضایتی ظاهر شده بود

  :احساس کرده باشد با یک نوع آرامش دخترانه گفت

  . . . و دامن سفید و ، بلوز آبی، این هم زنبق با همان کفش آبی

در بین ) بندي کلی تقسیم(بندي آواشناسی  اتاق را شکست این صدا در تقسیم صداي او سکوت

بلند و با اوج گرم و جذاب قرار داشت اما در تقسیم حسی ) صاف و رسا(یک صداي بلند با اوج 

لطیف در حدي که در تست آواشناسی براي انتخاب پرستاران بیمارستان (آرامش بخش، ، مالیم

ثر روانی مناسب روي بیماران دارد حال آرامش بخشی که می تواند انسان می گویند این نوع صدا ا

با این حال به یک ملودي متغیر و متنوع شبیه بود کمی جذاب، کمی تند و ) را به خواب کند

آمد او و چهره او در سایه بود و چون تنها صدایش را میشد، شنید تشخیص  سمپاتیک به گوش می

 ، دخترانه، بریده می توانست حاالت آن را دریابد این صدا کودکانه، حالت صدا بسیار بود و بهتر

ساده، سریع، بکر، کمی تودماغی، ظریف، زنگ دار مثل اینکه  کمی تلخ، غنی، مواج،  خصوصی،

سوتی زیر  زبان پنهان دارد با آهنگ مثل نی گرفته و بم و حزین به نظرم آمد صداگویی به 

به گمانم با این که این صدا محو  .کرد ی هم خانم ماب جلوه میخورد کم هاي گلویش نمی دیواره

شده بود اما به سبب این حاالت هنوز در نظرم طنین انداز بود این صدامحو شده بود اما لذت و 

جاذبه خیال انگیز این صدا هنوز در احساسم بود این صدایی بود که میتوانست هر قصه اي را زیبا 
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این ترکیب  این من و احساسم بود که صداي او را چنین می شنیدم؟ و شنیدنی جلوه گر کند آیا

ناممکن می نمود در یک لحظه دریافتم صداي او به سبب اینکه چه نوع کلمه و جمله را انتخاب 

 .  و این کلمات و جمالت ساده به سبب هاله این حاالت متغیر در صداي او پیدا می شود می کند 

دا حالت عادي،آشنا،دلنشین با فرهنگ و درحد یک زبان مادري به زیرا در بیان بعضی کلمات ص

در آن عصر به نظرم به سبب تاریکی جرائت کردم صداي او را با همین کلمات  . گوش می آمد

تعریف کنم از این کلمات که یک یک بر تعریف صداي او به زبان آوردم احساس کردم این تعاریف 

ار می شنود و مرحله به مرحله یک نوع شادي در چهره او جان براي او بسیار تازگی دارد و اول ب

ام  در آیینه تمام نما اي که در دم در ورودي بود در زیر نور کم رنگ محیط خطوط چهره. می گیرد

از کلماتی که آن . از بین رفته بود پس جسم باروح می میرد ولی ما به حساب جسم می گذاریم

هاي ساسانی بود  جمالت یادم مانده است زنبق یکی از شاهزاده شب درکنار در بر زبان آوردم این

گویند زیباترین و کمیاب ترین پرچم دنیا که چون آب روان و نسیم مالیم بود پرچم سفید  می

فرانسه قبل از به اصطالح انقالب کبیر شان بود اگر امروز نیز این پرچم برافراشته شود به روح 

رفت  خواهد گذاشت سه گل زنبق صورتی عالمت آن به شمار می فرانسویان اثري درخور این روح

فرانسویان آن زمان این پرچم را هویت خود می خواندند اما استعمار آن را از این ملت گرفت زنبق 

زنبق آبی نشانه ي روح  - در ایران باستان گل زنبق . سفید نشانه پیام پاکی و دوام دوستی است

گفتند نمیتواند مدت زیادي میان این احساسات  ود و زنبق بنفش میدیدار و پیام ب، عشق، سودایی

از این تعریف کم کم چهره زنبق حالت جدي پیدا کرد اما نه تا آن حد .  . . جدایی به وجود آورد

   . . . که نشاط را از بین ببرد
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، یک شخص که مقید و معذب بزرگ شده است در برابر یک شخص که راحت، صمیمی، زنده

می ئبه، بدون غرض و عرض با او روبرو شده یک مقدار زیاد احساس قید و عذاب را از دست شا بی

  .  .  .دهد

اما او با چند تخم مرغ مقداري کره مقداري پیاز و مقداري شیر  .براي شام چیزي موجود نبود 

شیر را مثل همه هر روز (. استفاده از شیر براي من تازگی داشت .غذاي خوشمزه درست کرد

در این آشپزي رویاي یک حرکت او اگرچه  ).خریدم در این دوره وارد فرهنگ تغذیه نشده بود می

 جذاب، حالتدار، زیبا، موثر، یک حرکت عادي و عمومی در دختران می باشد اما بسیار مفتون،

جلوه گر شد مقداري از موهاي بلندش در طبخ غذا روي گونه هایش ریخته  …دلکش و مخطوظ و

با سادگی و تا حد عادت با دست هاي ظریف و بلند خودش به پشت گوش آورد به نظر من بود اما 

باشد گویی خدا قوس گوش را  این زیباترین و معصومانه ترین حرکت یک دختر با موهایش می

استراحت روي یک بالش در کف اتاق استراحت کامل  . براي مو ساخته که سنجاق خلقت است

وي میز انجام گیرد زیرا زمان کمی است و قامت راست می ماند به عالوه است اما صرف غذا باید ر

اگر عادت خصوصی ما با  رسم ظرافت همراه نباشد در یک محیط که آداب ظرافت وجود دارد به 

سبب فرق عادت زود از آن محیط خسته خواهیم شد انسان تنها نیست زیرا در تنهایی با شخصیت 

تا یک میز و سه صندلی که روي آن غذا می خوردم به طور کلی  خویش همراه است این را گفتم

  توجیه کرده باشم

   ؟اما چرا سه صندلی 
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  !یک صندلی براي کودك خیالی و یک صندلی براي همسر خیالی 

دیواري درست )به سبب کوچکی مساحت(با آنکه در آشپزخانه کوچک، اجاق گاز دیواري اش را 

  . وجود داشت)در حد شیشه(دیواري از پالستیک شفاف . . . کرده بودم یک جا چنگال و قاشق و

امااو با کارد و انگشت شام مختصري که درست کرده بود خورد آیا این عادت او بود؟ یا خواست   

اول بار بود که غذا خوردن یک دختر جوان و متجدد را از این فاصله می دیدم  سادگی حفظ شود؟

در زن وجود دارد که مرد عاري از آن است بسیار ظریف و با به نظرم آمد ظرافت و متانت ذاتی 

  . کرد خورد انگشتان تاب دار و بلند و کم گوشت او حالت یک چنگال را جلوه گر می حالت غذا  می

. میز و بشقاب ها را تمیز کردم نتوانستم تعارف کنم پس اشتباه نگفته بودم لطف زنانه پایان ندارد 

و این یک تصادف بزرگ و محبت (ه روز قبل روکش آن را شسته بودم در رختخواب یکنفره من ک

خوابید در تاریخ تخت خواب بسیار تخت خواب ها یک نفره ) بی دریغ طیبعت نسبت به من بود

هستند تختخواب واحد و دونفره زیبا نیست جز براي شبهاي سپید که از وقایع روزانه یا شادي 

می تصمیم بر آفرینش خلقت دیگر است  خیال انگیز جلوه میان دو همسر سخن گفته می شود یا 

کردم لحاف خود را  ها قبل یک لحاف که گلهاي درشت داشت خریده و نگهداري می از مدت. کند 

که یک پتوي نخی با مالفه بود زود زیر تخت قایم کردم و آن لحاف را براي او آوردم که بسیار 

ولی لباس خواب زنانه نداشتم . . . گرفت و نگاه کردپسندید و چند بار با دو دست جلوي خویش 

ماندم  خریدم، به خان ساالري می آیا باید یک لباس خواب زنانه نیز براي رویاي مریض خویش می

اما از این مشقت و مطاوعت زود  . . که بدون لباس رسمی به یک مجلس پذیرایی افتاده باشد
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رده بود رفت ولی من در آن لحظه متوجه شدم خالص شدم او به طرف کیف کوچکی که همراه آو

یک بلوز گشاد نخی در آورد و یک شلوار نخی تاحدي آزاد که سوگلی ها در  ).زیرا پشت مبل بود(

این نوع لباس خواب را اول بار . رسوم ادالیک  در امپراطوري عثمانی می پوشیدند را تن کرد

ویاهایم لباس خواب زنانه ندیده بودم اما به دیدم اگر چه هرگز جزء در ویترین مغازه ها و ر می

نظرم بسیار اسپرت و زیبا آمد اما خیال انگیزي و تحریک یک لباس خواب بلند یا کوتاه یا چسبان 

و نیمه باز زنانه را نداشت ولی یک تنوع بود بسیاري از لباس ها به خودي خود جذاب و خیال 

  . شود یند زیبا و داراي حالت مینش انگیز نیستند بلکه وقتی به اندام زنان می

او زود به خواب رفت با یک ترس و دلهره یک دزد که اول بار به دزدي می رود در را اندك باز  

کردم از نصف شب می گذشت او به پهلو خوابیده بود و از تیرگی بخت شهوتی من لحاف تا 

یم رخ خویش را به روي اش را می پوشاند و کف دستش را در روي هم بر بالش نهاده و ن سینه

   !دستانش قرار داده بود یک خواب کودکانه

او آن روز چند النگوي رنگارنگ از پالستیک مرغوب به مچ دست داشت اما آن شب با یک  

ي عجیب روبه رو شدم همه این النگو ها را از دستش در آورده و روي میز چهارگوش  صحنه

شته بود تا حدي روي هم اما یکی از آنها را که کوچکی که در کنار تخت خواب قرار داشت گذا

سفید رنگ  بود در مچش مانده بود من آن شب نتوانستم بخوابم فقط نزدیک صبح اندك به خواب 

رفتم آفتاب طلوع نکرده بود بین صبح و شفق فکر کردم او چند روز این جا می ماند یا امروز 

، نی سحرآمیز، شدند خوشبختی گمشده میرود؟ بعضی کلمات مثل یک عنوان در ذهنم ردیف  می

  . . . . . رنگین کمان عشق، چرخ فلک زرین، آیینه جادویی
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زود بلند شدم با کت و شلوار خوابیده بودم کت ام را درآوردم و یک بلوز آبی رنگ مایل به دودي  

که داراي اندازه هاي مناسب و بسیار خوش برش و خوش حالت بود پوشیدم صورتم را شسته 

یک حوله تمیز با یک مسواك تازه با خمیر دندانی که هنوز مورد  . ندانهایم را مسواك زدمد

استفاده قرار نگرفته بود آماده کردم سپس آهسته به در اتاق نزدیک شدم گوش دادم صدایی 

یاد یک جمله قصار افتادم اگر مسواك یک  . . . آمد برگشتم و روي یکی از دو چهارپایه نشستم نمی

را راحت توانستید به کار برید بدانید او را به طور کامل دوست دارید میان یک نوع خیال و عشق 

واقعیت و ترس قرار داشت آیا حوادث دیروز داراي یک واقعیت بیرونی بود؟ آیا او در اتاق وجود 

  اصال حوادث دیشب خواب نبود؟   خوابیده بود؟ داشت؟

خالی روبرو می شدم؟ این به یک قصه چاپ نشده شبیه بود  کردم با یک اتاق اگر در اتاق را باز می

یک لحظه از ساعات زندگی را اگر به صورت یک لحظه از زندگی بشر حساب کنیم با جمع غریبی 

روبرو خواهیم شد در همان لحظه یک نفر متولد می شود در همان لحظه یک انسان تنها به قتل 

یک  می کند ي دختر کوچکش را با زبانش حمام مرد، رسد مردي با زنی عشق بازي می کند می

  . . . و شود شخصی اعدام می شود یا نوجوانی در شهوت بلوغش با محارمش خاموش می

. به طوري که به باور نیاید . . . احساس تنهایی، احساس دلتنگی، احساس بی کسی و ، زندگی تنها

ر چه تعلق مصنوع زندگی است جان از بین رفته بود ه) ،ها چنین زندگی کرده بودم زیرا سال(

اما یک زیبایی و مهر زنانه چنین نیست در جسم به اندازه یک  .ندارد ثابت است تغییر نمی کند

گیرد مثل یک عطر که پراکنده  قطعه کوچک از یک ساختمان است اما در روح همه جا را فرا می

   . شده باشد
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می زن به اندازه مرد حس ن -و زندگی و عشقچرا با حوا شروع شد ؟ مافوق خوشبختی را در قلمر

شاید بدان جهت که خود موجد آن است زن از دنده چپ مرد آفریده شده است این یک باور  کند 

مستور است آیا زن نصف مرد است این یک اشتباه آشکار است زیرا در تکوین یک انسان اگر جنین 

عبارت دیگر از مرحله ي اناس عبور کرده مذکر خواهد شود در مراحل ابتدایی شکل مونث دارد به 

بار را ندارد و در مرحله ي زنانه و مونث  اما زن این تکامل مصیبت می کند سپس شکل مذکر پیدا 

ماند و مرد تمام زن و مرد است بدون آنکه امتیازات او را داشته  می ماند پس زن مستقل از مرد می

در جستجوي نیمه گمشده خویش است؟ آیا این به آیا گرایش مرد به زن ناخودآگاه است؟ . باشد

باشد و زن چون در مرحله  خاطر آن است که جنس مذکر از مونث  عبور کرده؟ و با آن عجین می

از چند لحظه قبل زنبق در اتاق را باز کرده  خالص مانده باید برگردد و به پشت سر خود نگاه کند؟

ستهایش را بر پشت پرده قرار داده،و به لنگه در تکیه بیرون آمده آن را بسته و حاال در حالی که د

 . .  کرده بودو با حالت غریب با چشمانش  می نگریست
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  فصل بیست و دوم

  

اولین بار که زنبق را در یک گذرگاه دیدم در میان اثر زیبایی او و ظرافت او، روح او یک میل  

آدمی فکر می کرد اگر او را در  :این بودخاص را نیز در یک مرد بر می انگیخت و آن میل خاص 

بی مهري  ، بی کسی ، سردي، تنهایی ،آغوش بگیرد و یکی از پستان هایش  را به نرمی فشار دهد

آمد مثل این بود که در  این حالت از ترکیب اندام او با چهره او به وجود می .  از بین خواهد رفت

را در آغوش گرفته اید که یک پوست خز یا یک سرماي شدید یک قطعه از تنه ظریف یک درخت 

این مثال را زدم تا نشان داده باشم این  .  قاقم در آن پوشانده اند و کمی آفتاب خورده است

نوع   احساس و گرایش از هوس سرچشمه نمی گرفته مثل این بود که در یک صحراي سرد آن

رده باشیم که آتش کمی در آن سرما که زود به استخوان ها می رسد به یک کلبه کوچک پناه ب

شعله ور می باشد و یک بازي خیالی ولی داراي معنی و حقیقت از سیماي او تداعی میشد که 

اجراي آن ساده بود ولی اثر آن نهایت نداشت یک چارچوب خالی و داراي پهنا که براي قاب 

ت زیباترین حرکت نقاشی طرح شده است اگر جلو صورت در یک قسمت از باال تنه او قرار میگرف

  .  عاشقانه بود که می توانست بارها و هر روز تکرار شود
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   فصل بیست و سوم

  

ضمیر است و ضمیر  شوند و یک شخص که داراي دو در آن نوع موضوعات که به عواطف مربوط می

رق زیاد در زمان آزمایش ف . . . اراده و آرزو، ، هوشیار به روان و روح او تسلط کامل ندارد یک میل

دارا که تصور می کرد چند روز آمدن یک عشق تا آنجا که سکوت بشکند آرزو و  .با زمان نیاز دارند

اما اکنون احساس  .حرمان در آن قسمت موثر از حیات زن در زندگی مرد پایان خواهد یافت

ا پس از توان با قوه خیال زندگی کرد ام کرد او را براي همیشه می خواهد با زندگی خیال می می

ماند آیا بقیه عمر را با خیال این چند روز میتوان زندگی  وجود حقیقت قوه خیال از قدرت باز می

هر وقت : بازي کردن نقش زندگی کاري بسیار سخت است این چند کلمه که دارا گفت کرد؟

ز سکوت پس ا . . . آمد توانیم این خانه را ترك کنیم از دهان و زبان یک مرده در می خواستی نمی

در تمام عمر این قدرت انتقال را نتوانسته ام تحلیل کنم یک دختر چگونه از خانه  :کوتاه افزود

جدا شده و به خانه یک مرد، یک مادر دوم  . . . پدري از اتاق خویش  و خانواده و مادر خویش از

خواست  که نمیزنبق به فکر فرو رفت اما سخنی نگفت مثل این. . . یک سالسه غریبه وارد میشود!

ماه قبل بابا و مامان میخواستند براي دیدن یک فیلم  :در این باره حرف زده باشد چون گفت

کمدي بروند اما هر قدر اصرار کردند من نرفتم دلیل آن را نگفتم آن کمدین مدت کمی قبل از آن 

اتفاق ساده و یک سکوت سنگین به وجود آمد اگر یک  تاریخ مرده بود آیا می شد باز هم خندید ؟
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شد از بیرون صداي یک دوره گرد که اجناس از  عجیب نبود این سکوت شاید آسان شکسته نمی

جمالت به  . . . اما بعد می کند خرند بلند شد این نوع صداها آشناست اما جلب توجه ن منازل می

قاي خانه، آ تراژدي وکمدیک تغییر یافتند کمدي دفع عصبیت است از همه نوع خریداریم بچه ها،

اي  .افتاد خانم خانه را خریداریم چرا باور ندارید اگر خون انسان سفید بود کسی به فکر جنایت نمی

من و زنبق اول فکر کردیم اشتباه شنیده ایم اما این !  عشق تو آزادي جز آزادي در آزار دادن من

تندي باال آورده خنده او صدا دوباره تکرار شد و زنبق سر پایین آورد و خندید و سپس سرش را به 

که با این حرکت زیبا همراه بود نشاط و زیبایی را در هم آمیخت و یک لحظه دلکشی را به وجود 

خنده یک دختر که به قهقهه نزدیک شود اگر اثر دارد به سبب آن است که نشاط مطلق  . آورد می

نشاط منزه و ترضیه هم او چون موجودي است که هم حس تجریدي دارد و هم .  می دهدرا نشان 

بنابراین رازي در آن نهفته است که آن قدر قدرت  . خنده او از سکون او نیست . ایجاد نمی کند

شود و یکتا طنین  دارد که یک اندوه عمیق را بشکند یک موج است اما در فضا گویی دیده می

یک کیف دستی زنبق بلند شد به طرف کیف خود رفت .  . . می کند است که گوش آنرا ضبط 

چیزي در میان دستانش درخشید که به نظر ربع یک  . بیرون آوردو کیف دستی را از هم گشود

گفت به هر چه جالب است باید پاداش داده شود به طرف پنجره رفت پنجره را : سکه طال بود 

   : گشود و صدا زد

  ! آقاـ 

خم شدن یک حرکت عادي در کلمه آقا را با لهجه دلنشین ادا کرد سپس کمی خم شد این کم 

هر اندام می باشد اما در آن لحظه این حرکت او بسیار جذاب جلوه کرد ستون فقرات ظهري و 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    و سوم ستیفصل ب

  
A V A Y e B U F . w o r d p r e s s . c o m ف     و ب ي  ا و آ ی  ت ن ر ت ن ی ا ر  ش ن  119 

عضالت ظهري او باالي کمر ظریف بودند تا حدي که از روي لباس نیز حس می شد  سپس پنجره 

داستان یک عشق  . داین عنوان را که زنبق بر زبان آور . گردبادي که با خود عشق آورد . را بست

بود و او این داستان را با سادگی خاص و حرکات دستانشان به تعریف آورد در یک روز طوفانی 

سخت از آن طوفانها که ممکن است خانه ها را جابه جا کند یک مرد که من او را خوشبخت 

با گلهاي شقایق دانم و این داستان را براي بابا تعریف کرد ناگهان دیده بود یک پیراهن سفید  می

توسط گردباد چون یک بادبادك رنگین و زیبا آمد از آسمان آمد و به آخرین شاخه تنها درخت 

بلندي که در حیاط خانه اش وجود داشت چسبید این گردباد این لباس را به یقین از یک طناب 

س باالي رخت آورده بود قبل از آنکه طوفان فرو نشیند با کمال جرات براي برداشتن این لبا

اما  می کند او از درخت سقوط . ترسید انتظار باعث شود طوفان آن را ببرد رود زیرا می درخت می

بیند این لباس تازه شسته شده بود و رایحه عطر و آب بوي خوشی را به وجود  آسیب نمی

 . دید بودنداو خانه هاي اطراف منزل خود را تا فاصله دور زیر طوفان و باد که بسیار ش. بودند آورده

. . . چه لباس زیبایی اما مال من نیست: دختري در را باز کرده گفته بود .  چند روز گشته بود

صاحب این لباس :مردي در را باز کرده با تعجب نگاهی انداخته و در را به روي او بسته بود میگفت

مید شد صاحب آن باید زیبا باشد نمی تواند شخص بی ذوقی  باشد پس نباید از این جستجو ناا

  . چه عجیب خیلی جالب .  لباس امروز زن اوست

   :زنبق چیزي نگفت و فقط حرف اول جمله را تکرار کرد

   . خیلیـ 
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این تکرار یک کلمه را با کشش مخصوص که آواي کالم او بود ادا کرد این تکرار بسیار جالب و 

این کلمه  .تکرار آن باشد اما چنین نبوداول شاید به نظر آید دلیل اساسی تاثیر کلمه از  .موثر بود

اثر یک خروار کلمات زیبا، جذاب و باحالت را  .جذاب زنانه زیبا دلنشین با روح و حتی ماندگار بود

یک زبان نیز با  می کند امروز هم که به آن کلمه فکر می کنم همان اثر را در من زنده . داشت

را براي او تکرار کردم ولی او خندید کلمات در  این تعریف می کند صداي زنانه روح خاص پیدا 

  . یابد شاید چون از ملکوت می آید صداي زن تغییر می
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   فصل بیست و چهارم

  

تواند و باید  مرد می . ملکه ها و زنان در نیاز ستایش  یکی می شوند ، زنان و دختران، همه زنان

راز آخرین  . و کاراکتر و لطف خود باخبرند آیینه جادویی زن باشد زیرا زنان از یک مقدار شخصیت

هنر چه عکاسی چه پیکر تراشی چه نقاشی چه شعر و چه داستان وقتی .  را در این آیینه باید دید

سنگین و مذهبی است زن در  . هنر میکل آنژ را نگاه کنید . زیباست که زن در مرکز آن باشد

دید اسیر نقد شده اند اگر اشعار او با  را نمی گویند میکل آنژ زن حاشیه قرار دارد کسانی که می

هنر او دوگانگی را نشان می دهد دلیل براین است که در هنر شعر زیبایی و زن را دوباره دیده 

از کیفیت . اگر یک دوربینی با زحمت و قسط خریده بودم فقط به سبب لحظات زنانه بود . است

وربین در یک زمستان دانه هاي برجسته یک گویم اما عدسی این د فنی بدنه و عدسی آن نمی

کرد یا خط اشکی را که  چهره را که از سرما در پوست به وجود می آید به سطح تصویر منتقل می

  .  . . در هواي سرد در لبه میان کره چشم و لبه پلک پایین به وجود میامد نشان میداد

ه سبب زن و افسانه بود یکی از این اگر براین دوربین چند قطعه خاص و تازه نیز ساخته بودم ب

وسایل یک قطعه بود که جلوي عدسی وصل میشد که از حلقه حدیده شده یک ریل کوچک و 

  .  . . متحرك یک پیچ داراي اهرم کوچک براي آنکه ریل در نقطه دلخواه و مناسب ثابت ماند و
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یل قرار داشت یک منشور یک طرف تخت و یک طرف داراي شیب کامل در این دستگاه روي ر

  .  . . اوایل شب این دوربین و قطعات آن را به زنبق نشان دادم

یک سعادت بود که آن شب ماه در حالل کامل قرار داشت به عنوان نمونه اگر یک شخص لبه 

پنجره اي می نشست و از یک زاویه مناسب عکس برداري می شد منشور کنار عدسی می توانست 

رسید اگر شهر دست خویش را  آورد تا آن حد که در تصویر به نظر می ماه را تا لبه پنجره پایین

از چشمان زنبق،از بینی او نیز تصویر درشت برداشتم یک . . . تواند ماه را لمس کند دراز کند می

مثل این .  . . قطعه شعر از غزلسراي بزرگ رهی معیري با صداي فوق العاده زنده زنبق ضبط کردم

تسخیر کرده ام این یک سال بود که پاییز نداشت اول بار در من این اندیشه به بود که همه چیز را 

  .  . . آید و وجود آمد که حتی دین درون زیبایی رویایی زنانه از آسمان پایین می

در دل و جان هر کس عالقه به رویاي زن از بین رفته باشد مرگ فرا رسیده اگر حتی جسم او 

  زنده باشد
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  نجمفصل بیست و پ

  

یک شخص که لباس عشایر خرده ایالت جنوب شرقی ایران را به تن داشت در میان یک جمع 

پوشیده بودند مثل یک کد خدا ایستاده بود دارا با یک )اما کمی ساده تر(مردم که همین لباس را

شلوار سیاه و پیراهن سفید که چند دکمه آن باز بود و همانطور که سر آستین هایش نیز باز 

   .ایستاد، رنگ به چهره نداشت، دبودن

  :گفت مردي مسن ولی چاالك به مرد دیگري می

من پدر او را می شناختم مرد شجاعی بود با بیگانگان در جنوب جنگیده بود اما گرفتار شده قبل 

  .از اعدام خواست بود ریشش را اصالح کند

شبیه میدان بود قرار داشت این جا یک صحرا بود دو کلبه کوچک به فاصله در وسط این صحرا که 

  :گفت مردي که کد خدا نامیدیم رو به دارا می

در قدیم در بعضی  توانی با زنبق ازدواج کنی این رسم از واجبات عشق است این رسم چه بود؟ نمی

نواحی و قبایل حتی در میان بعضی ایاالت کوچ نشین در اطراف دریاچه پریشان گویا یک رسم 

محلی بعضی ایالت فریضه شقین یا شکران مناوبه می نامیدند اگر دختري  وجود داشت که در زبان

را دو مرد دوست داشتند ولی دختر به یکی از آن دو عالقه بیشتري داشت بدون حضور دختر این 

دو عاشق را دو کلبه مشابه که فاصله به نسبت زیادي از هم داشتند پنهان می کردند سپس دختر 
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ط آن محوته می آوردند سپس نقاب چشمانش راباز می کردند عقیده را با چشمان بسته به وس

داشتند عالقه با حقیقت درونی وروحی یک اثر نامرئی به وجود می آورد و معشوق به طرف کلبه 

اي میرود که مرد مورد عالقه اش در آنجا قرار دارد و یااگر دو دختر بودند که به یک مرد 

نیز . . . این رسم میان دو خواهر و. . . ر موردآنها اجرا میشددلبستگی داشتند باز هم این رسم د

اجرا می شد اما این بار گویا رسم را کمی تغیر داده بودند زنبق در یکی از این دو کلبه بود ولی این 

بار یکی از کلبه ها خالی بود دارا در وسط دو کلبه قرار داشت آن روز طبق یکی از چند حکم این 

رده بود انسان به صورت قطب نماي عشق در آید باید مشاعر باطنیه داشت باشد رسم او چیزي نخو

و از نفس ملکوتی عقل جبروتی برخوردار گردد براي تجسم اضطراب او مثل این بود که در یکی از 

کلبه ها خداي مرگ وجود داشت و در دیگري الهه زندگی افق امید چون دیده نمی شود 

مرگ در انسان باقی می ماند دارا چند قدم برداشت سپس برگشت و به تا دم )هرچه با نوسان(امید

کلبه پشت سرش نگریست کلبه نشان میدادخالی است اجسام نیز روح می گیرند دوباره به یکی از 

کلبه ها نزدیک شد اما برگشت یک لحظه احساس کرد گویی صدایی از کلبه میشنود که او را می 

و تا حدي سریع باز کرد خود بیرون بود و کلبه تاریک یک لحظه خواند در کلبه را بدون تردید 

چشمان او را تیره و تار ساخت کسی آنجا نبود اما زود دیدگانش به تاریکی غلبه کرد زنبق نشسته 

به دیوار انتهایی کلبه تکیه داده و با دستانش زانوان خویش را بغل کرده بود سر باال اورد اما این 

  . م آن تاریخی بود آن را براي زنبق تعریف کردیک خواب بود ولی رس

محل راز و نیاز است زنبق توسط تلفن با -یک دو سه روز گذشت من طبقه باال بودم تخت عشق

  :مادرش تماس گرفت و گفت
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  .نمی آیدـ 

از چند روز قبل در یک نوع دلهره و  .و پس از چند جمله معمولی گوشی را روي پایه تلفن گذاشت

شتم احساس می کردم او میخواهد برود محیط شاد به وجود نیاورده بودم اما اکنون یاس قرار دا

احساس می کردم در داخل زندگی و انقالب درونی قرار دارم در یک انقالب نشاط قرار داشتم مثل 

یک شخص درعالم مالیخولیا بودم گویی تریاك کشیده بودم و مشروب خورده بودم که چند لحظه 

ود و حاال دور می شد زنبق متوجه این دگرگونی من شده بود اما به فکر فرو رفت قبل مرگ آمده ب

و آمد بر روي اولین پلکان نشست با این که چندروز از آمدن زنبق می گذشت ولی یک آرزوي 

بزرگ را به او نتوانستم بگوییم که او حمام کند و با موهاي خیس و با پوشاك حوله به رنگ 

  . . انش و از شکم به پایین تا زانویش را پوشانده از حمام خارج شودصورتی که تا زیر پست

من از پشیمانی وحشت دارم بنابراین وحشت از پشیمانی بر بسیاري از اعمال و افکار من اثر مثبت 

داشته در حالی که آن افکار منفی بودند به گمان من ترس از پشیمانی پیش از تجربه و مصایب 

نه اتاق  خواب با بقیه اتاق ها فرقی ندارد اما یک اتاق مقدس می باشد زیرا آموزنده است در یک خا

یکتا موجودي است که زیبا وبا ظرافت خاص نقاشی شده است یک حمام چشمه اساطیري در یک 

خانه است که حکم آب توبه را براي زن شوهردار دارد زنی در آن با برهنگیش افسانه پري دریایی 

شاخه چمن  .  زن مستقل می ماند اگر شاعرانه تعریف کنیم زن یکتا برگرا زنده می کند ولی 

 . باشد که در لطف و حرکت احتیاج به نسیم ندارد می
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  فصل بیست و ششم

  

پیراهن نخی که زنبق پوشیده بود وقتی خم می شد ظرافت پشت کمر او و عضله طویل ظهري دو 

نمی دانم چرا این حالت یک  .شد آشکار می طرف پشت کمر که بسیار ظریف بودند از روي لباس

ي  در آن بعدظهر که پنجره را باز کرد و خم شد تا سکه .احساس دلسوزي را در من بر می انگیخت

از دیدن پشت کمر او احساس رقت و یک نوع دلسوزي در خود احساس ـ  به آن دوره گرد بدهد

شما قدم بردارد آنقدر اثر ندارد که  کردم اگر یک عشق را از خود برانیم و او عقب عقب رو به

شانه ها نه چندان افتاده گمان دارم صحنه اي از این  ، برگردد و از در بیرون رود سر کمی پایین

  جانگدازتر وجود ندارد

و گاه در روي (. مهربانیـ  مالیمت ، اخالق اشرفی زنبق بدون آنکه از اشراف باشد یعنی نرمی

مثل بعضی لحظات یک گربه خانگی به نظر می آمد که  ).شستصندلی یا گوشه اتاق که می ن

براي خویش و خویش براي خویش زندگی می کند این صفات قبل از عشق انس و عالقه را 

در زندگی شادي هاي کوچک براي یک حس بزرگ کوچک نیستند یا این که از  .انگیخت برمی

ري از چیزهاي بدیع و بزرگ حاصل جمع شادیهاي کوچک نشاط بزرگ به وجود می آید نگهدا

دشوار است چیزهاي معمول خودشان ایستاده اند احساس درست هم عقل است زنبق چقدر به 

در  ؛روح و روان من پی برده بود او نپرسید چرا من ازدواج نکرده ام اگر می پرسید پاسخ آسان بود
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اد تنها مقدار کمی رشد فرهنگ مذکر و خشونت پدر که دارا گرفتار آن شده بود از توان و استعد

دلیل دوم هراس و ترس از جدایی است دلیل دیگر یک پدر بیمار که هنوز هم در  می کند 

جستجوي زن و عشق تناسل و تحقیر دهانی است یک دلیل کلی نیز وجود دارد دارا معتقد بود که 

تالل رشد در احساس مشترك میان یک انسان و یک حیوان انسان به افراط رفته است حیوان اخ

ی دارد اشتراك جنسی ندارد می داند چقدر باید بخورد رشد عصبیت انسان را از عفت شکم باز م

انسان و حیوان را قبول نداشت و زن را آن قدر شامخ و با شکوه می پنداشت که عریان شدن در 

مقابل او را بی احترامی می دانست و طبیعت در احساس جنسی اشتباه کرده است و مدنیت باید 

  . راه زیبایی بر بقاي نسل و تولید مثل پیدا کند
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  فصل بیست و هفتم

  

دنیا گیري و این صفت مردانه است تا زنانه مادران  ؟ر بگویند در زندگی بدترین صفت کدام استاگ

من بهترین غذاهاي آماده و میوه ها و شیرینی ها را می خریدم زنبق هر بار این جمله  .دنیا گریزاند

روزها نیز او اشتباه می کرد این روزها بازگشت نداشتند امتداد این  را تکرار می کرد چقدر شد؟

یک شب که براي خرید بیرون رفته با عجله برگشته بودم دیدم زنبق در کنار کتابخانه . محال بود

کوچکی که داشتم یک دفترچه که خودم با جلد چرمی درست کرده و جمالت قصاري که از خودم 

جالب  نمی دانم الزم و .بود و در آن دفترچه به ترتیب نوشته بودم در دست گرفته و می خواند

   .خواهد بود چندتا از این جمالت را باز گویم؟ اما می تواند مفید باشد

  .یک ملت خوشبخت است که سواد سیاسی را با شور ملی درآمیزد«

  .انسان نباید جنگ می کرد زیرا بدن او براي صلح هم ناتوان است

بدي -از بدي بسیار براي شناخت مردم بسیار بد باید به آن ها بسیار خوبی کرد خوبی بسیار پیش

   .آنها را آشکار می سازد

  .اگر یک مرد نتوانست در مقابل اشک یک زن مقابله کند تار قلب او سالم می باشد

  آنان که هرگز به قبرستان نمی روند بیشتر به فکر مرده ها هستند و با آن ها سخن می گویند

  یم هیچکدام را حس نمی کنیمآرام و خوشبخت هست –سرما و گرما نیز درونی هستند وقتی شاد 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    و ھفتم ستیفصل ب

  
A V A Y e B U F . w o r d p r e s s . c o m ف     و ب ي  ا و آ ی  ت ن ر ت ن ی ا ر  ش ن  129 

انجمن حیوانات دوشیزگانی را که پالتویی از پوست حیوانات وحشی می پوشند تهی مغز می خواند 

جامعه نقش احکام خویش را ـ  اما آن ها را باید ستایش کرد زیرا قانون جنگل را از بین می برند

  .می سازد

  .شبختی را قسمت کنیمپول خوشبختی می آورد به یک شرط که بدانیم چگونه خو

حس آفریده شده گمان نمی کنم انسان در اثر تکامل آن را پیدا کرده است یک انسان کامل کسی 

  .است که تمام صفات کودکانه او عوض شود اما در صداقت کودك بماند

  .دهیم براي از بین بردن آن ها کافی بود آن تالشی که براي پوشاندن عیوب خویش انجام می

   .ز مردم باید اول از همه علیه خویش انقالب کنندیک گروه ا

  .تعصی تنها صفتی است که ریشه ندارد

  .حجاب فریب دادن اخالق است

با طبیعت و زمان سازش  ،اگر یک عشق یک فرد را در ایامی که جوانی اش گذشته ترك کنیم

  ایم کرده

ي می کنند اما در زندگی زیرا به خوبی نقش باز ،ستارگان سینما اغلب موجودات واالیی هستند

  .عاجز از اجراي نقش فریب هستند

 ».بسیاري از دخترا و پسران شاهزاده اند فقط قصري ندارند زنبق یکی از آنان بود
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  فصل بیست و هشتم 

  

  . یک روز و چند روز گذشت بالخره روزي رسید که زنبق می خواست برود

یک قطعه را ما قبل (. ک را بسیار پسندیده بودزنبق چند نقطه و قطعه از این حیاط و خانه کوچ

که در معماري امروز نیز رواج دارد و آلکاو گفته می شود که از القبه زبان عربی و )تعرییف کردیم

معماري اسپانی گرفته شده است و حداکثر زیبایی و استفاده می باشد مثل یک طاقچه بزرگ در 

د از دو طرف با تیر به دیواره عرضی سالن اتصال انتهاي سالن کوچک به ارتفاع یک شخص بلند ق

پیدا کرده بود و با یک نرده بان می شد باالي آن رفت نرده هایی در جلو سراسر عرض آن را حایل 

کف آن تا سقف سالن نیز به اندازه یک شخص بلند قد بود در معماري اسپانی آن را سرایر . بودند

ساکتی بود مثل اتاق خواب در معماري مدرن که پنجره عشق می خواندند زیرا بسیار محل دنج و 

بزرگ به بیرون ندارند و یک نوع آرامش و خلوت را جلوه گر میسازند این نوع معماري براي نوشتن 

نیزمحل مناسبی میباشد دراسپانیاي قرون وسطی شب یلدا ویک روز قبل از شب  . . . آفریدن و

چند بار زنبق آن جا خوابید دوست .  . . زار می کردندیلدا ویک روز بعد آن شب را درآن جا برگ

محل دیگري که زنبق . داشت روز وشب را آن جا بگذارند واین محل را چشم انداز خانه می نامید

آن را خیال انگیز توصیف می کرد جوي آبی بود که از گوشه حیاط به طور مورب جریان داشت 
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ها معلوم نبود از کجا می آمد بسیار زالل بود مقداري  این جوي آب از زیر زمین از چاه از زیر کوه

  . . . علف که در اطراف آن به طور خودرو روییده بودن برحالت طبیعی و صحرایی آن می افزود

یک درخت نحیف و عجیب نیز در این حیاط وجود داشت که گلهاي خاصی داشت یک باغبان که 

گفت،این گلها نولی نامیده می شوند به آن اندازه  در چند کشور نیز باغداري کرده بود روزي به من

حساس و لطیف بودند که با حرارت نفس انسان پژمرده میشوند ولی تا شخص از آن گلها دور 

میشد دوباره شکفته می شدند من راز این گل هارا به زنبق گفتم او یک روز عصر با احتیاط به 

دانم از احتیاط یا حالت تا حدي گردن بلند  درخت نزدیک شد و سرش را با احتیاط پیش برد نمی

او بود که این حرکت او بسیار دوست داشتنی و دلکش جلوه کرد ولی با کمال تعجب نفس او آن 

  . . . اول بار که راز این گل ها را به او گفتم باور نمی کرد.  . . ها را به طور کامل پژمرده نکرد

دهد احساس کردم مادرم و همه چیزي که براي حقیقت در حال آزمایش واقعیت را نشان می 

زندگی الزم است از دست می دهم مثل یک قطعه آهک که بر آن آب ریخته باشد از قبل این 

خالء چگونه قابل حس نبود نمی دانم می خواستم با تلفن شماره یک سرویس کرایه اتومبیل را 

ع آرامش که براي من عجیب بود گفت بگیرم اما نتوانستم و زنبق متوجه این حال من شد با یک نو

کلید این خانه پیش من است من نمی روم و چند قدم دور میشوم و دوباره برمی گردم این چند 

کلمه اثر چندانی در من نداشت در یک حالت خمیده و اضطراب و نوعی دلهره قرار داشتم زنبق از 

  .اثر ضعیف این کلمات شد سکوت کرد این حالت من متوجه

  :تممن گف
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  .امروز عکس ها را از عکاسی می گیرم

زنبق در حالی که ساك از دو دست او در مقابل پاهایش آویزان  .یک سکوت طوالنی به وجود آمد

چشمانش به چشمان شیشه اي یک عروسک  .سپس سرش را باال گرفت ،بود سر پایین ایستاد

   .شبیح بود

   .تلفن را به زنبق دادممن توانستم شماره سرویس کرایه را بگیرم اما گوشی 

اما نتوانستم از ظهور  .من می خواستم زنبق با همان نشاط و ذوقی که آماده بود با همان ها برگردد

   .و بروز آن حالت که در درونم بروز می کرد جلو گیري کنم

فکر مربوط به همه مسائل  فقط به یک دلیل این طرز دارا با این افکار باید جنگید :زنبق گفت

اگر مربوط به مسائل خارج زندگی بود قابل انتقاد نبود در صورت اول هر دقیقه  .گی می شودزند

  . وهر لحضه با عذاب همراه خواهد شد

زن را  .من براي ماري آنتوانت وسرنوشت او که استعمار نوشت گریسته بودم ،زنبق درست می گفت

این کودك  .یک کودك گریسته بودمنمی توان اعدام کرد و براي زنی که اعدام شد گریستم براي 

او را به مرکز نگهداري کودکان سپرده بودند و او شب شاشی داشت و مدیر آن  از مادر جدا شده و

مرکز که مردي بی شک مریض بود به سبب شب شاشی روزي روي او این موجود معصوم نفت 

گریسته  ،)لویی هفدهم(ند ساله فرانسه که زنده به گورش کرد 9براي ولیعهد .ریخته وآتش زده بود

دنیا را وادي و . . . ساله با متانت یک شاهزاده در برابر جالدان خویش ایستاد 9یک کودك  .بودم

دره اشک ها کرده ایم چون می توان به مرگ چند کودك دختر و پسر زیبا و معصوم اشک نریخت 
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 . شربت سم به آنان می دهد کودکان خانم و آقایی که مادرشان ازبیم آینده آنان قبل از انتحار

ماگداگوبلز یک پیانیست ماهر بود و آهنگ هایی که از حرکت انگشتان او بلند می شد همه را 

دچار هیجان و حیرت می کرد زندگی پیشواي آلمان که قرار بود بعداز سعادت آلمان سعادت 

ادبیات بلکه روح ولیام شکسپیر نه سمبل .  خویش را جشن بگیرند به یک درام کامل تبدیل شد

انگلیسی است و جاي دیگر چنین هایله سازي وجود ندارد این چنین است که نمایشنامه هانري 

هشتم اثر او در همه دوران ها پیدا می شود هانري هشتم به یک خمره شراب شبیه بود چرچیل 

نیز گناهکار پس تاریخ به نمایشنامه درام تبدیل می شود اما تاریخ نویس . نیز چنین نمایی دارد

  .است چون هرگز واقعیت را نمی نویسد

:من گفتم                                       

آیا این از آن نوع خاطرات خواهد بود که بتوان با یادآوري آن  .زنبق براي من اینجا پر از خاطره شد

  .ي می روي که در آن خاطره اي نیستتو به خانه ا زندگی کرد؟

  :ون تعارف گفتزنبق با کالم بد

از این خاطره ها احساس تو را خواهم داشت من از خاطرات جدا   من با جدایی. . . پس باهم برویم

قرار داشتم هم ) شاید هم طپش قلب(نمی شوم من هم آن ها را با خود می برم در یک نوع دلهره

هان قلب را چه این سو. . . ناقوس کلیسا و، زنگ مدرسه .اکنون زنگ در به صدا در خواهد آمد

احساس  .سورنا در زمان هخامنشی فقط بین صبح و شفق نواخته می شد ؟ی ابداع کرده اندانکس

  .می کردم با خودم حرف میزنم
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  :زنبق صدایش را بلند کرد

  .می روم سر خیابان منتظر می مانم .بخند تا من راحت برگردم

  چگونه؟ ،بخندم

من جست و لبان مرا بوسید من از فرصت استفاده زنبق ساك خودرا بر زمین گذاشت و به گردن 

کردم و زبانم را در دهانش فرو کردم اما چند لحظه طول نکشید و او عقب رفت این اولین باري بود 

لطافت لبان او را  .پس درست است بوسه باید از طرف زن باشد .که یک دختر و زن مرا می بوسید

پس فقط به  .این حال را اول بار دریافتم .یستلطافت زنانه یک لطافت انحصاري ن .حس کردم

 .مثل این بود که قلبم یک لحظه ایستاد و سپس طپش آن را احساس کردم .احساس درمی آید

این بوسه اثر کهربایی داشت یک احساس برودت و سپس گرمی و شوق خاصی مرا فرا گرفت دختر 

. داند بدون سهم مادرانه کامل نمی ودیعه مادري را در خویشتن نهفته دارد پس فقط مرد عشق را

می خواستم او مرا با یک مهر مادرانه مخلوط با عالقه زنان در آغوش بگیرد اما این اتفاق نیفتاد اگر 

او می دانست اگر مردي دختري را در آغوش می گیرد این حرکت باز مهر مادرانه را در بر دارد که 

باشد آغوش سالم باید متقابل باشد اما همه قوه و اثر این بار به تعکیس انجام گرفته ولی ناقص می 

  .آن زنانه می ماند مرد از آن از بی نوایی آزاد می گردد

  :زنبق مثل اینکه به اضطراب من پی برده باشد گفت

  .اگر تو بخواهی می روم سر خیابان منتظر آمدن سرویس کرایه بمانمـ 
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به در با سر پایین با زیبایی خاصی ایستاده بود من من نمی توانستم در را باز کنم زنبق با ساك رو 

  :سپس گفتم ،در را باز کردم

  .زنبق اجازه بده من در راببندمـ 

یک خط باریک چون اشک در چشمانش  .برگشت .طول خیابان فرعی را نگریست .زنبق برگشت

د در مرگ یک کس یا موجودي انسان منجم .گریه یک تصادم خاص الزم دارد .دیده می شد

  . . . شود اما در برابر یک خاطره از او به گریه می افتد می

 .طرد یک زندگی بود .این مثل بستن خوشبختی بود .آري بستم .می گویم بستم .من در را بستم

کدام خوشبختی سال هاست که در خوشبختی براي من به وسیله  ـ خوشبختی و زندگی براي من

دم به داخل خانه چشم انداختم بیش از زمان تنهایی کمی پشت در ایستا .پدرم بسته شده است

احساس کردم تنها هستم اصال من براي تنهایی خلق شده ام در را با یک حالت سراسیمه باز کردم 

مثل این بود که اندك تاخیر باعث میشد همه چیز را از دست بدهم که دیگر نمی توان به دست 

  :یستاده سر برداشت به چهره من نگریست و گفتآورد در حیرت دیدم زنبق نرفته به طرف در ا

  .خداحافظی نمی کنمـ 

 .حاال به سر خیابان رسیده و منتظر بود .می خواستم در را باز کنم. . . من در را دوباره بستم

  :خواستم در را باز کنم و خود را به او برسانم و بگویم می

  !نرو ،شاهزاده خوشبختی من !زنبق منـ 
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ح می خواست برود و این زمان ساعت جدایی مناسب بود جمالت زنبق به صورت ولی ماندم او صب

یک ردیف در جلو چشمانم قرار گرفت گفتی صبح بروم من قبول کردم گفتی عصر جدایی سخت 

تر است من و تو باید شکر گذار باشیم من تو را پیدا کردم و تو مرا در این حال صداي یک اتومبیل 

  .را شنیدم

بدون  دوري از قلب این جمله را کدام احمق وارد زبان هاي زنده دنیا کرده است؟ دوري از چشم

  .شود عاجز بوده در جدایی همه چیز نزدیک می )من( شک او از درك

مثل این بود  .یک احساس تنهایی بدون مقدمه و ناشنا و هول انگیز مرا فرا گرفت .به سالن برگشتم

مرگ - مرگ .کردم فشارهاي روي اطراف قلبم را حس میکه قفسه سینه ام آنقدر کوچک شده که 

احساس کردم نخواهم  .میرم وزنده ماندن بی معنی است یک لحظه فکر کردم می .اعصاب است

  .یک فرو ریختگی عمیقی در وسط جناق سینه ام احساس کردم .توانست تنها باشم

د خوشبختی و شادي را غیر آیا بعضی آرزوها باید به صورت آرزو فقط باقی بمانند؟محرومیت زیا

سال تنهایی در یک لحظه فشرده شده اند  50قابل تحمل می سازد و یا عکس آن مثل این بود که 

آیا اندام انسان با احکام طبیعت تعادل دارد؟ باید چنین باشد رشد معکوس انسان آن تعادل را به 

  . هم زده است
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  فصل بیست و نهم

 

اینجا اول بار یک دوگانگی خاصی احساس کردم این احساس به در  .آمدم وسط سالن ایستادم

احساس  .احساس کردم ابعاد اتاق بسیار کوچک و تنگ شده است. قدري عجیب بود که باور نکردم

یک لحظه قبل که زنبق اینجا بود فضاي اتاق را بسیار .کردم این خانه در آخر دنیا قرار گرفته است 

در برابر این روح تا این حد کوچک است؟یعنی ممکن است  بزرگ و بزرگ می دیدم یعنی جسم

بزرگ و کوچک شوند؟پس آنچه در باور انسان  -ابعاد هم با روح و شادي و مرگ روح و دل

گذرد اصالت دارد در جوامع سیاه روح میمیرد اما بی خبر می مانیم اما اینجا می توانستم این  می

شود و امیدي  نین دیدم یک زندانی که فردا آزاد میتفاوت را حس کنم باید چنین باشد من که چ

دارد دیگر زندان را کوچک نمی بیند پس از زمانی مکث و خیرگی آمدم روي پله دوم طبقه چوبی 

نشستم به قانون طبیعت فکر می کردم طبیعتی که حادثه و رنج است و به انسان جزء اشک و اراده 

آزاد الزم است یا براي جامعه خانواده اي الزم است  چیزي نداده است پس براي یک خانواده جامعه

میتوانستم گریه کنم نه کاش دارویی بود که از حاال تا یک سال . . . که انسان را براي فردا بپروراند

  . . . به خواب می رفتم
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در این حال چشمم در آینه به تصویري افتاد که نشناختم تکانی به من دست داد این که بود؟اما 

راست نشستم و در یک . . . ریافتم خودم هستم؟قوز کرده خمیده شده و سر در گریبانزود د

   .خاموشی فرو رفتم

زنگ تلفن بود که به این خاموشی پایان داد این صدا یک احساس خاص در من برانگیخت میل 

اصله زنگ تلفن قطع شد و بالف. . . داشتم این صدا ادامه یابد یک نوع خود آزاري احساس می کردم

این راه مبارزه نبود از جا بلند شدم و به طرف تلفن رفتم گوشی را برداشتم آه . . . به صدا درآمد

  .نتوانستم باور کنم زنبق بود

  :با صداي طپش داري پرسید

حاال که من با تو صحبت  .رفتار تو را براي مادرم تشریح و تعریف کردم .خواستم حالت را بپرسمـ 

مامان این  .تماشاي تابلویی است که قبل از آشنایی براي من فرستاده بوديکنم مامان مشغول  می

  .بی اراده چندین بار به تماشاي آن می ایستد .تابلو را خیلی پسندیده بود

  .ستامن ناچار بودم بگویم حالم خوب 

اما به زودي دریافتم تلفن زدن زنبق آن احساس جداي مطلق را از بین برده است اگر از من 

  .تظار تلفن از طرف زنبق را نداشتمنمی دانم چرا ان :سید به طور ساده خواهم گفتبپر

  : جواب دادم

  .از جانب من از مادرت تشکر کنـ 
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   :زنبق با یک تغیر صدا گفت

  .من خداحافظی نمی کنم .خواهد با شما صحبت کند مادرم میـ 

  .این صدا شخصیت داشت .نمی شنیده شدیک لحظه بعد صداي خا

او گفت که چقدر  .من خیلی خوشحالم که دخترم دوستی مثل شما پیدا کرده است ، سالم :گفت

من هم او را سرزنش کردم که چرا آمدي خوب می دانم که در بعضی  .از آمدنش ناراحت بودید

یک مقدار الزم است احساسات ما کوفته شود  .مواقع نصیحت نتیجه ندارد حتی درست هم نیست

  . کنیم ما شما را یک دوست خانوادگی می دانیمتا بتوانیم زندگی 

  :جواب دادم

  از لطف شما ممنونم شما یک فرشته و شاهزاده خانم تربیت کرده ایدـ 

  :او گفت

ه اید از دور روي من خوبی و مهربانی و دوستی را ترجیح می دهم از اینکه باعث شادي زنبق شدـ 

  .شما را می بوسم

  :صداي زنبق را شنیدم که می گفت

  !مامان تمام کنـ 

  :مادر زنبق گفت

  .من خداحافظی می کنم .مثل اینکه دخترم حرف هاي واجب تري داردـ 
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  :جواب دادم

  .بسیار خوشحال شدمـ 

  :بالفاصله صداي زنبق را شنیدم که گفت

  .این هم مامان این هم زنبقـ 

  .من گفتگو با تلفن را دوست نداشتم بعضی رسوم باید کالسیک بمانند

   :گفت زنبق

آدمهایی هستند که با ورود به خانه کسی تنهایی او را بشتر می کنند خوشحالم که من از این 

  .دسته نبودم

  .فتم چون می دانستم که بر می گردمدارا من ر

در ذهن و حافظه ام چیزي گمشده بود یک فکر که فراموش میشود براي فکر دوم یک نوع 

  .اندیشه گمشده بر زبانم جاري شد مزاحمت ذهنی به وجود می آورد زود این

  :گفتم 

  .از مامان باز هم تشکر کنـ 

یک تماشاگر ممتاز که اثري او را برمی انگیزد با خالق یک اثر یک تفاوت دارد او فقط هنرمند 

  .نشده است
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کم کم احساس کردم در یک نشاط فرو میروم پس زنبق دوباره آمد گاه شوق از قالب جسم و جان 

   .می کند این جاست که قرار از دست می رود براي صیقل روح مرد زن الزم است بزرگتر جلوه

کنم پس از شام میروم تخت خواب خودم و تا  شنیدم حاال تلفن را قطع می صداي زنبق را می

  . زنیم هروقت بخواهی باهم حرف می

ند انسان را به صدا و نواي زنان از عالم روحانی می آید نه از حنجره آنان این است که می توا

ملکوت ببرد و مرد را از جسم زن دور سازد بدون نوا روح است که می میرد و به اشتباه مرگ 

  . کنیم جسم عنصري تعبیر می

در هجوم این اندیشه هاي شاد پس از مدتی رفت آمد در طول سالن کوچک یک احساسی که باید 

هم علت این بود که پس از شنیدن صداي  دل آگاهی نامید وادارم می کرد از خانه بیرون روم شاید

  . . . زنبق بدون وجود و حضور او بار دیگر زنده شده بودم
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  فصل سی ام

  

توسط یک اثر ملودرام  ؛حتی اگر اصالت عاطفه را عنوان کنیم این عاطفه از خارج باید لطیف شود

ختی تالش است اما خوشب .یک موسیقی شاد و یک آواز لطیف خوشبختی نیز چنین می باشد

این خوشبختی فردي را می توان در راه خوشبختی جمعی نیز به کار  .جامعه نیز باید جواب دهد

  .برد

 می کند در احساس تعکیس وقفه نیز وجود دارد از این نوع یک اسب که میبیند و احساس 

خوشبختی از بی  صاحبش مدتی است به او بهترین محبت ها را روا می دارد و او از کجا بداند این

 . . . وفایی انسان ها به سراغ او آمده است

من در آن روز در سر خیابانی که به خانه ختم می شد پرنده فروشی را دیدم که یک عده پرنده 

زیبا را داخل قفس کرده یا تجسمی تر گفته باشم تپانده و خود بسان زندانبانی جلو آن ایستاده بود 

اد قطعا شعر ویکتور هوگو درباره حق زندانی کردن پرندگان افتادم حقی در این حال بی اختیار به ی

که هوگو از ناحق ها می پرسد و این ناحق ها را به یاد آوردم که چه خوشبخت اند؟ من بارها این 

از قوت و ضعف احساس رنجی کرده و گذشته بودم اما آن روز احساس -نوع صحنه ها را دیده

جهان امروز اگر دیگر انسان خود را کمی گول نزند فکر میکنم نمی در -کردم نمی توانم بگذرم

اما القل باید شعاعی که در آن هستیم و می رویم مطابق و .  . . تواند زنده باشد و زنده بماند
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من نیز روي این اصل اگرچه می دانستم بعد از این هم پرندگانی یا . . . دلخواه ببینیم و بسازیم

احساس می کردم به شدت به آزادي آن ها -اسیرتر وجود خواهند داشت انسان هایی به مراتب

با این قصد پیش رفتم و قیمت یک پرنده را از پرنده فروشی که آدم زیاد بدي هم جلوه . . . دلبندم

نکرد سوال نمودم یکی را ده تومن گفت حساب کردم این پرندگان مجموعا بیست و پنج عدد 

پنجاه هزار تومان میشد وقتی به پرنده فروش گفتم همه پرندگان بودند پس قیمت شان دویست و 

را می خواهم اول خیال کرد با یک فرد غیرعادي روبرو شده اما وقتی اصرار مرا دید پرسید این 

پرندگان را چگونه میخواهید ببرید؟همه را سر خواهید برید؟من جواب دادم با قفس می برم 

. . . مان می ارزد من جواب دادم روي هم سیصدتومان میشودفروشنده گفت به فقط قفس پنجاه تو

حاال پرندگان آزاد شده اند و من قفس خالی را . . . این خرید در کمتر از چند لحظه صورت گرفت

به فروشنده برگرداندم نخواستم و نمی توانستم ببرم کودکانی که ناظر بر این خرید و فروش یا 

آنکه به محض متوجه شدن قصد من خود را آماده کردند اما حتی دقیق تر بگویم معامله بودند با 

یکی از پرندگان را هم نتوانستند بگیرند کسی که زندان را دیده بر آزادي چنان می گریزد این بود 

شب انجام دادم به خانه برگشتم و کنار تخت  8اثر یک تلفن شبانه این کار انقالبی را ساعت 

لند شدم و شروع به قدم زدن کردم آمدم کنار پنجره ایستادم به نشستم بعد از کمی استراحت ب

قول زنبق قفس الزم نیست محبت قفسی است که بر حیوانات باید ساخت می روند اما برمی 

  . گردند
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  فصل سی و یکم

  

خواب چون میان ضمیر و خواب  .خواب یک داستان است که انگیزه ضمیر و رویا آن را می نویسند

گر یک شخصی را که دوست داریم او را درخواب ببینیم میل و عالقه به او یک شدت ا ،گذرد می

یک مقدار آرزو یک مقدار تداعی مواد کافی بر رویا هستند بقیه را ارتباط  .اولیه پیدا می کند

شخصیت با جهان می سازد دونفر یک مقدار طناب پیدا می کنند یکی در خواب می بیند ازیک 

  . دیگري می بیند با آن اعدام می شودکوه باال می رود 

اراده کمی از رویا تاثیر  -آرزو -شخصیت -خواب یک عالم الهوت می باشد اما با این همه آزادي

  . می گیرند

ند نمونه چ .یک نمونه از چند شب خوابی که دارا پس از رفتن زنبق دیده بود بهترین مثال است

  .خاص و زیبا را می آوریم

ایستاده و زنبق روبه  ،رکارگاه پیکر تراشی که در زیرزمین خانه اش قرار داشتخواب دیده بود د

را لمس  روي آن قرار دارد و او می خواهد زنبق را درآغوش گیرد اما هنوز دست هایش شانه او

 .نکرده بود که دید دستهایش روي دو شانه از مرمر قرار دارد و همه اندام زنبق جز مرمر نیست

  .  بارید وهر وقت رعد میزد پیکره را به رنگ هاي مختلف در می آوردباران تندي می 
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و یک خواب دیگر در یکی از میدانهاي بزرگ شهر پیکر سیاه یک مرد ژولیده را پایین می آوردند و 

جرثقیلی به نسبت بزرگ با شاخه دراز پیکر  دختري راکه گویی تند بادي از جلو بر روي تنها 

اندام چهره دختر شبیه زنبق بود پیکره این .  زیده است باال می کشدلباسی که به تن داشت و

  .  دختر را روي پایه قبلی قرار می دادند

می زنبق در یک اتاق آراسته و دخترانه ایی تنهاست فقط یک چراغ کوچک این محوطه را روشن 

چرخد گویی  روي دیوار ساعتی قراردارد که عقربه اش برعکس زمان می چرخد به سرعت می کند 

کوك آن در رفته است و زنبق بدون توجه به حرکت عقربه ساعت از روي تختخواب خود بلند شده 

از زیر در . به طرف پنجره رفت و گوشه پرده پنجره را که به کناري  کشیده شده بود مرتب نمود

درب تا اتاق نوري به راهرو بیرون می خزید و او در اتاق دیگري رو تخت نشسته است دستگیره 

حدي سریع باز شد دختري از تاریکی بیرون آمد زنبق بود هنوز به تختخواب او نرسیده با حالت 

   :خشم پرسید

   ؟سنجاق گلدار مرا تو برداشتیـ 

در این  .پیش می رود ،دارا در یک داالن تاریک و پر پیچ و خم که بسیار سردو خنک می باشد

یافت که از قطعات  ،ه در سطح زمین قرار داشتحال ناگهان خود را باالي یک درب قدیمی ک

چوب درست شده بود و حلقه بزرگی دستگیره آن به شمار می رفت با کمی ترس و بدون اراده این 

حلقه را گرفت ودر حالی که از طرفین درب گردو خاك ناچیزي به اطراف می ریخت آن را بلند 

د دیواره هاي این سرداب از سنگ هایی کرد درب به یک حوضچه باز می شد و گویا یک آبراه بو
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دید  که به رنگ آبی مایل بود درست شده بود ناگهان از زیر این حوضچه مستطیل شکل زنبق را

بی حرکت و آرام در  ،که عریان در حالی که یک روبان پهن قرمز به دور باسن خویش بسته است

  .زدند موها و دنباله روبان در آب کشیده و موج می.  حال عبور است
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  فصل سی و دوم

  

اگر موجودیت را به وجود  ،اگر انسان تصعید شده باشد ،اگر در یک عشق یک نوع همزادي باشد

مردي که اسیر جسمانیت زن است از جسمانیت خویش  .جنس از زن جدا می شود ،ترجیح دهد

عشق پاك این نوع عشق یک . عشق حقیقی و جاودانه چنین به وجود می آید .رها نشده است

مونث این عشق چگونه است؟ او یک پري است پس یک تنه می تواند خالق یک جهان زیبا . است

 - ظرافت -زیبایی -فرم -زن. باشد در یک قاعده کلی هر یک از اجزا زن اخالقی تر از مرد می باشد

. . . نفاست و -منزه -شعف -محبوب -محبت -شفقت -فرشته -رویا -پري -سمپات -حالت

پس نمی توان به این موجود  .این امتیازات کافی است برجنس اوحجاب حساب شود .دباش می

اگر نیاز به اوالد نبود زن بسته می ماند و زن نطفه دان مرد نیست  .گرانبها احساس جنسی داشت

 .درحقیقت اگر زن را درجنس خالصه کنیم مرد احتیاج به زن ندارد. به همان اصل باال اشاره دارد

توسط بشر با دستگاه جنسی و تناسلی زن برابري می کند اما بی روح  س ساخته شدهوسایل سک

اگر یک ایده آلیست نیز نباشیم این موجود که . پس آن چه جانشین ندارد روح می باشد ،است

خلقت را به نمایش می گذارد و یکتا موجودي است که در خلقت با خدا سهیم است او براي انتظام 

س زن سمبل جنس نیست در عشق به یک زیبایی که جنس را نیز همراه دارد بزرگ آمده است پ

بنابراین زیبایی یک . مرد نمی داند جنس او خام مانده است. و جمله باالخره من یک مرد هستم

  .می کند زن ثقل محرك عشق تناسلی او می باشد اما ضمیر ناهشیار آن را عشق خالص تعبیر 
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یک انسان  .ت جنسی بروز می کند که به مالکیت کلی می انجامداین وضعیت یک نوع مالکی در 

می خواهد از قاعده تملک جدا شود این یک اصل کلی نیز  ،اگر حتی نیمه وجود او رشد یافته باشد

در یک قاعده عمومی نیز وقتی عشق یک زن پایدار است که تملک مرد را حس نکند  .هست

نوزاد عشق یک نشاط . یک لذت مردانه استدریک عشق ایجاد خوشبختی در حق یک دختر 

دریک عشق حقیقی یک زن براي یک مرد از . . . تنهایی بزرگ ازبین نمی رود اما. بزرگ می باشد

زن به  .فصل و وصل خارج می شود عشق و حرمت به وجود می آید یک حس مطلق پیدا می شود

او نباید . ند او نباید گریه کندهر نوع حس جبروت آزار او جلوه می ک. صورت سیمایی در می آید

هرجا  .پس خوشبختی او مقدم قرار می گیرد اهریمن عشق ازمیان می رود. . . او نباید، رنج بکشد

پس قوه اولیه با قوه تملک از بین می روداین یا آن  .خوشبختی است و آزاد است آن جا سفر کند

ند و فقط با این رنج بزرگ باید مبارزه نشاط بزرگ را باید فدا کرد اما رنج جدایی پابرجا می ما

 .مادر نباشد دختر خود پرست و برون گرا نخواهد بود ـگفتیم و تکرار می کنیم تا اقتدار زن . نمود

این سکوي جدید برده فروشی باشد تا اجزاء زن ، تا جامعه استثمار برجا باشد تا رسم خواستگاري

- ل آور احکام ایستاد زمان می گذرد خیال پایدار نیستباید به تماشاي مال. . . در حجاب قرار گیرد

پس یک دختر  .دختر مستغرق پیدا نمی شود. زن تجرید پیدا نمی شود دختر عبث پیدا نمی شود

این تعاریف الزم بود زنبق یک پري بود این یک عشق . . . ازدواج خواهد کرد مادر خواهد شد و

 . . . دواج می کرد خوشبخت می شد مادر می شد وپاك بود این نیز یک نوع زندگی بود زنبق از

- جفا-خوشبختی میانبر وجود ندارد اما در این عشق. . . جزم دینی و جامعه مضحک-اقتدار پدر
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دلیل بزرگ عشق پاك بود که زنبق مثال آن به شمار می رفت اما . مصیبت و نفس وجود نداشت

  راه جنگ با جدایی چه بود؟
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  فصل سی و سوم

بر این اساس است که افالطون عالم مثال را بر جهان دهر ) عشق افالطونی(سمیه این عشقوجه ت 

در نظر او مرحله  .افالطون عشق بیش به یک جسم را عشق مجازي می دانست .مقدم شمرده است

سوم عشق عشق روحانی و مرحله چهارم و پنجم و ششم از جسم و جان فراتر می رفت و به 

اما این عشق چه از نظر روانشناسی و چه از نظر تیب شناسی تجزیه و  .امیدحقیقت و مثال می انج

تحلیل نشده است مثال افالطونی است اما افالطون عاشق بدون معشوق به تعریف اندك آن بسنده 

این  .این عشق اگر براي تاریخ دیروز ضرورت بود براي تمدن امروز از واجبات است .کرده است

ادبی نیز به حد روانشناسی آن ارزش دارد تاریخ و ادبیات قبل آن که روان عشق از نظر تاریخی و 

مسیر روانی یک مسئله انسانی و اجتماعی را پیمود فقط علل توضیح داده  .شناسی شناخت شود

باید چنین باشد در مطالعه  نشده این در جوامع بدوي وجود داشته و در تاریخ مدفون شده است؟

تدایی با گرایش او به عالیم غیر محسوس روبرو می شویم این انسان فرهنگ و مذهب انسان اب

ابتدایی به طور مبهم چیزي را می پرستیده که از آن ممکن بود نفع مستقیم عاید او نشود آیا این 

  را می توان عشق مقدس نامید؟

ادي اساطیر یک نوع وادي است که می توان در آن اتفاقاتی ساخت که در زندگی خارج از این و

امکان ندارد اما چون حوادث تراوش ذهنی انسانی است پس در شروع اساطیر انسان تصعید شده 

از طرف دیگر اگر شاخ وبرگ اساطیر را بزنیم اساطیر را بیشتر حقیقی و کمتر افسانه اي  .بود

  خواهیم یافت آیا گاه در زندگی  عادي نیز با وجود انسان شاهد اساطیر نیستیم؟



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    و سوم یفصل س

  
A V A Y e B U F . w o r d p r e s s . c o m ف     و ب ي  ا و آ ی  ت ن ر ت ن ی ا ر  ش ن  151 

خدایان  .شود اساطیري درست بنیان نهاده شده است عشق پاك از اساطیر آغاز میپس روانکاوي 

آید یا اکو عاشق جسم  دریا موج میزند و ونوس از کف هاي موج به وجود می ،دهند فرمان می

نارسیوس بود و نارسیوس از جسم او می گریخت در هجران او اکو که یکی از موجودات دریایی 

و موج او را ربود پس در این عشق او از بین  )ودات دریایی غرق نمی شدندموج( خود را کشت.  بود

نرفت نمه سیس الهه عدالت نارسیس را عاشق خودش کرد و آنقدر او را رنج داد تا به صورت گل 

در رسوم وستا الهه آتش که آن .  نرگس درآمد عطر خاص گل نرگس نشانه این عشق خاص است

عشق جز در خیال و هجران پیدا نمی شد تماس جسمی رسوا می کند  را باید دور نماي دیر نامید

یک الهه وستا و یک راهبه آزاد بود می توانست درباره عشق به خیال پردازد به پرواز درآید به 

  . . . خلوت معشوق راه یابد و دوباره برگردد

خردان  نجات او از بیخرید گاه حمایت است  .در رسم برده داري نیز اثري از این گرایش توان یافت

  . است عشق پاك پترونیوس به یک کنیز زیبا و دو رگه رومی شرقی به نام انیسه نمونه آن است

فلسفه و در راس آن افالطون به قول ویکتور هوگو ناقوس دار فلسفه نامگذاري با شکوه این عشق 

تر از  ه هاي ذهنی جاودانهمی باشد اگر چه این نامگذاري بعد به انجام رسید در فلسفه افالطون دید

واقعیت هاي مادي هستند فلسفه او دوگانگی جسم روح است اما روح در باال قرار می گیرد زیرا 

  . باشد جسم تکاثف است بنابراین سنگین است و روح لطیف است بنابراین سبک می

جود این جا یک گردش تاریخی ضروري است افالطون در دوره اي می زیست که مالکیت مطلق و

کرد ثواب اجتماعی  نداشت اگر همسر مردي به یک جوان مجرد از نظر تکلیف جنسی کمک می
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محسوب می شد همسر خود افالطون یکی از آن ها بود تذکر این نکته ضروري است در این فاصله 

روز هم خوابگی با شوهر ممنوع شمرده می شد تاریخ نام مرد جوانی را ثبت نکرده که پس  40تا 

مدت نتواند از آن زن همسردار دل برکند زیرا این عشق مطلق اتفاق نیست و باالخره واژه  از این

  . افالطون چه در غرب و چه در شرق در نظر عامه داراي ابهت بوده است

در پیدایش ادیان زن چون درست تعریف می شود پس عشق نیز باید درست بوده باشد تن زن 

زن نیامده است در دوره   باشد براین اساس حرمت اندام روح القدس است و زن ثلث مالیکه می

طالیی مسیحیت زن و مرد خواهر و برادر بودند و چهره حضرت مریم چنان ملکوتی بود تصور 

  . بارداري طبیعی که خصلت همه زن ها ست در او بعید می نمود

جزم دینی به  و این آورنده یک روح تاریک می باشد و از  دیر و صومعه یعنی زن شیطان است

مرتد بزرگ مارتین ورگا گیمپ یا سر و گردنپوش را براي زنان باب کرد این . وجود آمده است

پستان زن غده یا تومر موافق طبیعت نمی باشد در حالی که موافق  .تاریک اندیش مخوف اندیشید

کالسی طبیعت بود و هرجا که تدریس میشود و یا مثال زده می شود دختر دانش آموزي به هم 

خودش آرنج معنی دار می زند پس باید آب شوند دختران بیچاره دیر در پستان بند کرباس تب و 

آیینه .  لرز می گرفتند اما این عضو مقدسی بود که خون را تبدیل به شیر یاخون سفید می کرد

جنس گناه شمرده شد مسواك گناه شمرده شد و گفته شد زن هرقدر زشت و .  گناه شمرده شد

شده است چنین بود که به نام مسیحیت که روح حضرت از ، د باشد به قداست و خدا نزذدیکزر

  . کفر به مقررات خدا شروع شد ،آن بی خبر بود
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در یک کالم حجاب به رسم و جزم  حجاب  جزم رشد نمی دهد تهی می کند و تفریط می آورد و

رشد از بیرون به توقف رشد  نداردفساد می آورد این تعریف براي آن آمده که حرمت حجاب وجود 

این چنین است که عشق از دریچه . انسان در جنگ با طبیعت شکست می خورد انجامد درون می

و گاه دیر تبدیل به پانسیونی از  کوچک دیر با سوز و گداز بیرون می آید و پرواز می کند

نامه هاي راهبه پرتغالی   . .  . و آن دختران از کودکی وارد این قبر شده اند ها  می شود شیطنت

 الکفوررادو این راهبه را بانام ماریانا . که شاهکار عشق و ادب خوانده شده یک نمونه از آن است

شناسیم که از سوراخ قبر که یک دیر بود شاهد عبور یک کاپیتان فرانسوي به نام کنت دو  می

آن روشنایی از دالیل اولیه این عشق شامیلی که براي ماموریت آمده بود می شود آیا این تاریکی و 

ولی چند سال زودتر از او ) 1336(، و جنون می باشد کنت چند سال زودتر از او به دنیا آمده بود

جزیره را ترك  ،پس اشتباه نوشته اند کنت بدون توجه به عشق و نامه هاي او). 1715( میرد می

کنیم اما  ه این نامه ها به وجود آمد پرهیز میبارتراز از تکرار از جدل ادبی که دربراي اح .می کند

گوییم آن نویسندگان که این جدل را به پا کردند و یک راهبه مدفون در دیر را سزاوار چنین  می

بر  .به سبب ساختار درست آن نبود ،اگر دیر از لحاظ عشق و نیاز دوام آورد، شاهکاري ندانستند

ابد یک مشغولیت بوده اگر از انسانها همه چیز ضروري  دختران آن زندان دینی یک نگاه مردانه تا

  . شب هاي سپید  می سازد یک دستمال سپید .این نوع قناعت بروز می کند. و طبیعی گرفته شود

تاریخ جهل ارزش را و اثر را نمی داند بنابراین با انواع اعجاز از حضرت موسی و سپس براي برابري 

از پیامبر شعبده باز ساخته که فقط چوب  می کند راموش تا حضرت عیسی ادامه می دهد اما ف

از حضرت عیسی یک موجود تجریدي می سازد اما فراموش می کند شاید هم  .شعبده ندارد
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قوم یهود براساس حکم تورات یک زن را براي سنگسار کشان  .  داند ارزش زن فداشده است می

 . یسی که آن جا بود حلقه می زندآورند زن خویشتن را چون تاك به ساق پاي حضرت ع می

حضرت عیسی خطاب به یهودیان گفت شما یک اندك قبل در بیت عیش با او بودید اکنون براي 

برائت خویش سنگ به دست گرفته اید من نمی پرسم اسم او چیست از امروز اسم او را ازمادرم 

عشق  .ق و غرب نداردعشق نیز مثل حاالت شر .می گیرم زن بد با مدینه بد به وجود می آید

 .باشد خسرو پرویز به زوجه مسیحی اش شیرین یک نمونه با شکوه از عشق جاودان و درونی می

بی گمان این یک عشق چهره اي که تاریخ نویس از . شیرین چنان عزیز است که آزاد می باشد

  . . . است داري و حرمسراپروري سازي و حرمسرا خسرو پرویز ساخته به هم می زند و آن حرمسرا

از نقش زن در عشق  ،نظامی گنجوي در داستان خسرو شیرین .این عشق وارد داستان نیز می شود

خواهد نشان  اما نظامی می ،باشد این عشق اگر چه یک عشق افالطونی نمی .بزرگ غافل نیست

دهد یک عشق طبیعی ولی بزرگ می تواند  چنان پر شور باشد که با همه ارتباط جسمانی جسم 

زن در عشق افالطونی  در نظر نظامی عشق عرفانی تا حدي مرض گونه می نماید .دیده نشود

از آن جاست  ،زلیخا سراسیمه تر دیده می شود ،شود اگر در عشق یوسف و زلیخا خنثی دیده می

این اشاره شاید ضروري باشد که عشق نامه یوسف و زلیخا اثر  .که یوسف پیامبر گونه عاشق است

می گویند آن کس که شاهنامه را  .سی را بسیار محققین از فردوسی نمی دانندفردوسی طو

سراید باید سبک شاهنامه در سبک او جاري باشد فردوسی شاهنامه را در سن خالقیت سروده  می

فردوسی در که اند  اما گویندگان جملگی فراموش کرده.  و یوسف و زلیخا را در سن کهولت
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و در یوسف و زلیخا از عشق سخن می گوید و عشق وطن  کند  میشاهنامه حماسه ملی خلق 

  . باالترین عشقهاست

شاید جواب این باشد که عشق در  ،این سوال که چرا فردوسی به سراغ یوسف و زلیخا می رود

  . یعنی پاك است ،حماسه فردوسی با عشق یوسف و زلیخا یکی است

بعد از آن یک مدت دراز زنان را از خواندن  تا زمان فردوسی بزرگ و .اما اصل قضیه یک راز است

سوره منع می کردند و می گفتند دامن یوسف از پشت سر پاره شده یعنی زن التماس کرده است 

   .اما یوسف پیش زلیخا می رود و اگر امساك دارد سبب آن است که دریابد این عشق حقیقت است

ه قرون وسطی است اما باسیر تاریخ که عشق پاك در ادبیات از اختراعات و ابداعات قرن دوازد

  . باید گفت عشق پاك وجود داشته ولی در قرن دوازده وارد ادبیات شد ،انجام دادیم

به طور مثال گلها باهم گفتگو  .حکایت بالنش پراز این داستانهاي پریان و حوادث روانی است

ر زندگی حقیقی و چه در کنند مثل راز پریان ماري دو فرانس عشق تریستان و اینروت چه د می

این دو با مهر گیاه عاشق هم  .نمونه دیگري است مکتب داستانی که رگ انگلیسی هم دارد

اگر هم افالطونی نباشد معشوقه  .داستان کلیژه نیز یک عشق حقیقی را نشان می دهد .شوند می

عشق می ورزد و هم  یک عاشق را به اجبار به ازدواج یک امپراطور در می آورند او هم به امپراطور

در یک موقع مناسب از قصر فرار کرده نزد عشق خویش  عاشق خویش را دلداري می دهد و

در ادبیات این دوره خرمن علوفه محل عشق بازي و مجامعت نیست منظومه دو الروز که . رود می

غ لذت است نمونه سلیقه اي دوران است شاعري بانویی را که نگهبان با .اثر گیوم دولوري می باشد
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را به باغ راه دهد او  دلداده گل سرخ می شود و گل سرخ عشق را در پنج دستور  راضی می کند او

عطر آن سمبل .  پنج دستور سراسر پاکی است گل سرخ سمبل معشوقه است .به او یاد می دهد

جاودانگی آن سمبل حقیقت است شراب سرخ روح را سرمست می سازد و عاشق زیر   ،عشق است

نفسی  ،بیرون می آید ،نجره معشوقه می نشیند و نی می نوازد و معشوقه پنجره  را که می گشایدپ

اما نباید در این رسم انتظار را .  می کشد و برمی گردد تا گل رز به سوي عشق خویش پایین اندازد

  .  بیش از حد ظوالنی سازد زیرا اثر معکوس دارد

عشق ورزي را باز می گوید و می پرسد شوالیه بهتر عشق  آندره شاپلن در یکی از داستانهایش فن

می ورزد یا کشیش و جواب می دهد شوالیه شنل خویش را به دوش دختري می اندازد تا او 

ازگزند سرما برکنار ماند و صداي کشیش که از زیر با شلق شنل او شنیده می شود دختري را به 

  . سوي خدا می برد

اشعار میکل آنژ در عشق و زن لطیف تر از پیکره هایی  . نداردعشق پاك به رنسانس احتیاج 

عشق ساندرو بوتیچلی  .لئوناردو داوینچی زن را مادرانه می خواهد .باشد که از زن تراشیده است می

اروپا چنان  شبیه کاترین اسپاك ستاره ،به سیمونتا که یک چهره با زیبایی چهارصد سال بعد است

 . ره ونوس را به شکل سیمونتا در می آوردبا مالیخولیا است که چه

کاپیتان بالنش دزد دریایی در غارت یک  ؛یک شخص و اتفاق را نیز در این ردیف قرار می دهیم

این دختر می رفت تا با مردي که نامزد شده  .کشتی مسافري دختري نیز به اسارت در می آید
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کی پیش می رود با آن که می دانست دزد دریایی به خاطر این عشق تا خش .ازدواج کند ،بودند

  . اسیر و اعدام خواهد شد

موسیقی موتسارت ازآسمان می آید و شخص را تطهیر و به  .قرن هجده دنباله این واالیش است

الع مثلث فرماسونري ضلع ضوردي شیر زن فرانسوي که یکی از اعشق شارلوت ک .ملکوت می برد

زن اگر بخواهد .  ل نقاش فرانسوي عشق و تعکیس بودبه رافاع ،عوام پل مارا را با خنجر کشت

  .  تواند با مرد مردانه بماند می

در همه داستان هایش که او را به تک فکري ادبی  .قرن نوزده را با ویکتور هوگو آغاز می کنیم

در نظر هوگو روح  .اما باید دانست ویکتور هوگو عشق و خلوص را جاودانه می داند ،متهم می کنند

بر خالف جسم حرکت کند زشت و زیبا و چهره زشت عوض نفرت تصعید را دامن  تواندمی 

یکی از (لئون لوژال یکی از بهترین منتقدان این وحدت فکري هوگو را در کارگران دریا . زند می

یک ضلع مثلث عشق در این  داند اما فراموش می کند بگوید تکرار در تکرار می) چندین آثار هوگو

زیرا اگر قهرمان مرد داستان عاشق بدون غرض  ؛نقش اصلی را دارد عشق خالص نیستداستان که 

نباید خویشتن را در دریا غرق  ،و عوض قهرمان زن داستان بود و او را به عشق حقیقی اش رساند

می کرد اما قهرمان مرد داستان نتردام دو پاري که یک کوتوله گوژ پشت بود پس از اعدام قهرمان 

حق داشت در قبرستان عمومی و بدون قبر در آغوش او فرو رود و خاکستر شود  زن داستان

داستان که به او  نوایان مهر خالص را می یابد ژان والژان به قهرمان دختر گمان هوگو در بی بی

مهم نیست  .سپرده شده و او بزرگش کرده است سعادت عاطفه را از قاعده عمومی جدا می کند

زیرا نیاز به مهر شاید مهر  .اصل اول مهر او می باشد ،سن و سالی استهمدم یک مرد در چه 
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مرضی چنان قوي است که انسان هر نوع آن را طلب می کند براي این نیاز یک فرشته کوچک 

ن پس از یک ادر بینوایان این مهر چون خالص است پس ژان والژ .آسمانی نیز کافی است

احساس می کند هنوز با او  ،بزرگ کرده است کشمکش درونی در شب عروسی دختري را که

  . است

شاتوبریان هم در زندگی هم در شعر یک جان و  .غزل هاي المارتین سرود عشق پاك می باشند

عشق او به مادام رکامیه و عشق رکامیه به او یک عشق زیبا و  .جنس واال را جلوه گر می سازد

   .  مفتون است

گ از رکامیه به یادگار گذاشته است یک عشق و جذبه پاك را در پرده اي که لویی داوید نقاش بزر

  .  تماشا گر ایجاد می کند

کمی دور رمانهاي خواهران برونته و قبل از همه شخصیت امیلی برونته زیرا خود او و زندگی او 

اثر ادبی است و بلندیهاي بادخیز نمی گذارد این دختر پاك سرشت ازنفرت  .  یک رمانس می باشد

  . حرمان و هجران فرا رودو 

یک  ؟در آنسوي اقیانوسها از ادگارآلن پو نام می بریم اما آیا ادگار آغاز ادبیات بالغ آمریکاست

آمریکایی است یا یک آمریکایی مریض می باشد؟ او به یک نویسنده می ماند که قبل از آن که 

  . یابدرا در  تواند او دوران او رشد کند نوشته است یک آمریکایی  نمی

امیلی دیکنسن شاعره آمریکایی یک مثال مناسب بر تعریف دو نقش است که پیش از این از آن 

سخن راندیم شخصیت او روح او و اشعار او با هم و در هم یک مثلث است که تنها مانده است 
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 بیرون از آزادي قرار دارد یک پدر مستقل تند بداخلالق در یک باغ خلوت از یک موجود لطیف که

زن نام دارد چه می داند ؟و چه می سازد ؟او عاشق یک کشیش جوان می شود این به یقین بر 

شروع یک عشق پاك بوده است و کشیش که نمی دانست عشق خدایی بیش از یک نوع می باشد 

  .  حتی نشانی از خویش باقی نمی گذارد. را ترك می کند او ، را دلشاد سازد بدون آن که خدا

در .  ان شده است چون این اتفاق در جامعه قشري عمومی نیست تنها می افتدگوهري که انس

شود تا ارزش اشعار این حس ملکوتی را در یابد اثر او به صورت یک  زمان حیات او کسی پیدا نمی

دفتر خاطرات پراکنده باقی می ماند یک کس که اشعار این انسان رقیق را می خواند اولین 

د این است اگر کسی پیدا می شد که روح اورا در می یافت و از آن احساسی که پیدا می کن

  . نگهداري می کرد این اشعار می توانستند جان یابند اما حاال تنها مانده اند

.  قرن بیست نیز دنباله قرن نوزده می باشد حداقل پنجاه سال چنین می رود که قرن قبل رفته بود

دیگري نقل می کنند اما انسان می تواند مجنون دیگري  داستانهاي دافنه دو موریه اگر هم قصه

هر اتفاق  .در یک اجتماع اگر رسالت ژورنالیسم گم شود تاریخ ازبین خواهد رفت .  پیدا کند

تواند سکون داشته باشد چه بسا همین حاال که ما این کلمات را می نویسیم عشقی پاك واال  نمی

ما برآن درود . یا در آنسوي دنیا در جریان نباشد اما گمنام در اجتماع ما در همسایگی ما

  .دراین جا ما عشق پاك را خرق تاریخ قرار می دهیم .  فرستیم می

شاید این  .می گویند ایران داراي ادبیات نیست .می گویند شرق از عشق پاك دور مانده است

  . نظرات درست باشد
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  ته است؟رفتار به نژاد سبقت می گیرد آیا شرق مجال پرورش یاف

بنابراین سرنوشت عواطف در هم  .تاریک اندیشی جدید با روشنفکري جدید اشتباه افتاده است

  .  این جا چه جنوب باشد چه شمال هیچ چیز زیبا رشد نمی کند .شوند می

 . . . بعضی منتقدان باختري و ایرانی می گویند ایران از تاریخ ادبیات نوول، داستان، رمان شاهکار و

اما ظرف شعر چنان بزرگ و گود است و چنان از تمثیل و  ،این نظر شاید درست باشد .تهی است

در  . توصیف و حادثه برخوردار است که می توان شعر را به نثر ترجمه و ادبیات داستانی ساخت

  . کنار شاعران معروف شاعران گمنام نیز داریم که آثار آنان در قاعده شاهکار قرار می گیرند

حدي او .ن است که متقدم متاخر می باشدعر ادبیات ایران غنایی است و عجیب آدر جهان ش

وصف زن و زیبایی که به  دیده و در عصر ما بردرنور اي اشعاري می سراید که گویی دورانها را مراغه

  . شکل رمانتیک و ایده آل در آمده سروده شده است

اشعار در جهان نه فقط آهنگ  «: می گوید ،هانري ماسه که از شعر شناسان شعر در ایران می باشد

ضعف زبان نیست بلکه ضعف  ندارند بلکه داراي وجه شعر نیز نمی باشند بلکه نثر هستند و این از

اما کاش به همین جا پایان می یافت اما در قیاس شعر ایرانی با شعر  ».آهنگ دل شاعران ماست

ت و تشبیه در شعر فارسی متشابهات کودکانه شعر در میان بسیار ملل در قیاس با لطاف .  جهانی

 . می باشد

  اما افسوس شعر در ایران به جفا و حرمانه رفته است چرا؟



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    و سوم یفصل س

  
A V A Y e B U F . w o r d p r e s s . c o m ف     و ب ي  ا و آ ی  ت ن ر ت ن ی ا ر  ش ن  161 

تاریخ مارا مثال می زنند که تاریخ خون و . اگر می توانست آهنگ نشاط سراید شعر زندگی می شد

ان می گوید شاعر رنج رنج بوده است اما نه یک منتقد به نام پل شار درباره شعر و شاعر در ایر

اگر حتی با بنیان دینی نیز به جامعه و  او اشتباه می کند.  . . طلب می باشد خود آزار می باشد

زن آزاد است و اگر بعضی احکام مانده یا معجزه  ،خانواده سر بزنیم در دین اسالم شیعه و قرآن

تصعید نرسیده زن را تاریک دیده  نان که بهآ. اما انصاف نیز هوایدا است .  بوده یا فهم نشده است

است یک مدت دراز استثمار مردانه زن را و اجزا زن را پوشانده و جنس را تداعی کرده است سپس 

  .  این فاجعه ناپدید را استعمار ادامه داده است

برعکس  .پس دختر به صورت یک موجود خود پرست درون گرا در آمده و مرد گریز شده است

رون گرا و پسر نیز که در استثمار پدر قرار گرفته در جسم خویش زندانی شده دختر خود  پرست ب

اگر داراي روح سودایی بوده در هجران عشق مانده است جهت حجاب تا به موي زن سرایت .  است

  این زن چگونه از خویشتن بیرون آید؟و شاعر چگونه شاد باشد؟ .  کرده است

درسی وجود نداشته و شعر همه پناهگاه او وهمه فریاد رس پس شاعر از دردسوءاستفاده نکرده فریا

  .  او شده است

یک شاعر بزرگ پژمان بختیاري در خاطرات خویش می آورد میان او و یک دختر فرانسوي که در  

سفارت عثمانی در ایران کارمند بود یک عشق به وجود می آید در وصف این عشق یک قطعه شعر 

می کند دختر عاشق در کمال حیرت و تعجب می گوید در چندین جا می سراید و براي او ترجمه 

  از هجران سخن رفته ما که هنوز از هم جدا نشده ایم؟
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عشق پاك که می توانست به عشق عالی تبدیل شود عشق شهریار، عشق عماد، خراسانی، عشق 

  . عشق حمیدي همه به هجران رفته اند ، رهی، عشق مشیري

در قالب ابیات است غزل . . . وعه از شناخت درست حیات روانشناسی ومثنوي مولوي که یک مجم

انتقادي حافظ رباعیات انتقادي خیام براي رهایی از این جزم مخوف سودي نبخشیده است با 

سعدي اخالق معلق مانده است به قول یک منتقد بزرگ معاصر کیومرث منشی  ز اده اگر با قاعده 

  . ا تربیت می کردند سعدي می شد حاج میرزا آقاسیاخالق بند هشتم گلستان سعدي ر

صادق هدایت یاس  و نامیدي می نویسد .  این قاعده تاریخ و حرمان صادق نیست.  درباره ادبیات

را بنویسد به کودتاي سفید رضا شاه می تازد و  هم که می خواهد کتاب توپ مرواري اما وقتی

 .د ایران به کشور فراموش شده تبدیل  شده بودتعصب قاجاري خویش را بروز می دهد و نمی دان

مادر نیز به رنگ خاکستري در آمده .  فراموش می کند که او خود فداي اقتدار مرد پدر شده است

عشق برنمی گردد ایران به آن لحظه تاریخ خویش  ارونه آویختن عروسک برتوپ مروارياست و با و

  . ک شاه کوچولو اما وطن پرست و ضد استعمار بودهرچند احمدشاه ی. رسیده که قهرمان الزم دارد

. در ادبیات ملل یک دوره و سبک وجود دارد و یک تجرید اما در تاریخ ادبیات ایران چنین نیست

او فصل  فوج وجود ندارد جواد فاضل نیز تنها می رود داستان دختر مدرسه.  گسسته است

فاضل داستان را . به استادش بیان می کندفراموشم مکن قصه دلدادگی یک دختر جوان دانشجو را 

  . در قرن نوزده اروپا قرار می دهد و این یک تاریخ دقیق است زیرا محدودیت برآن قرن حاکم بود
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دختر جوان باالخره از عشق خویش به یک استاد که به سن پیري رسیده پرده بر می دارد اما 

گمان خودکشی استاد براي آن است که  بی .استاد با عقل این عشق را براي او تحلیل می کند

تا براي سعادت او راه  دارددختر دانشجو را با عشق صاف می پرستد و خویشتن را از سر راه او برمی

  . . . یا دختر جوان با خاطره این عشق خواهد ماند باز شود آیا این عشق فراموش خواهد شد؟

ین داستان گرایش استاد گرایش مرضی اما در ا ،عشق اگر حقیقت باشد سن و سال نمی شناسد

  . نیست زیرا انحتار می کند تا یک طرفه این عشق را آزاد کند

فقط رسم خاطرخواهی مانده است آیا خاطر  ،در رسوم عیاري در ایران که آن هم به یغما رفت

  خواهی یک عشق پاك نمی باشد؟

رتجاع ره پیموده است و این یک موضوع غریب در ارزش زن این است که تاریخ شعر ما جدا از ا

را نشان می دهد که همیشه و همگی در یک رنسانس جاودان قرار  واالیی شاعر و استقالل او

در حالی که بسیار استعدادها مستقیم از محیط اثر می پذیرند و این امري است مسلم  .اندداشته

خارج از مکان و زمان قرار  کرد میکل آنژوگرنه رنسانس و رنسانس ایتالیا ارزش یکتا پیدا نمی

شعر ما می توانست یک تنه مارا به واال اندیشی در حق زن .  گیرد اما این سوال بزرگ این است می

  چرا؟ ،و واالیی زن و الوهیت زن سوق دهد اما نداده

می گوییم این جواب  .همگان نمی توانند در احساس شاعر شرکت کنند .اگر کسی جواب بدهد

براي خلق و درك شعر مزاج سودایی الزم است در قلب همه  می کند نع ندرست است ولی قا

گرچه افالطون .  جنایتکاران تاریک که نوا و شعر را حس کند وجود ندارد اما نوا باید مثل غذا باشد
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اما رقت از ضروریات  ،شاعران و نوازندگان را از جمهوري خویش به سبب خلق رقت بیرون می کند

بلی غناحرام شد اما غنا نغمه اي است که غم شمارا مضاعف گرداند وفرح . زندگی انسانی است

  . هرزنی هم که براي فریب مرد به صداي خویش اغوا دهد او نیز مرتکب غنا شده است. راببرد

.  یک منتقد می گوید شرق بهشت را دیگر غرب نخواهند دید زیرا در غرب بهشت به سر می بریم

  .  زیباست اما محتوا ندارداین از جمالت تکملی است 

اگر سکس از حقیقت اشیاء پیروي کند یک انسان نیمه سالم نیز از ضد اخالق بهتر از اخالق تعلیم 

این را نیز بگوییم کمتر کسی آرزو دارد جاي مجنون بود پس سرزنش عشق و نشاط  .می گیرد

  . باختر زمین چندان عاقالنه نمی نماید

اما این روح از جسم . دارد که با نام فروغ فرخ زاد تداعی می شود یک نکته در شعر زنانه وجود

زن  ؟گوید آیا باید این کالم را تکرار کنیم میل مردانه که به غلط و مرض عمومی شده است می

بدون آن که حقیقت را دریابد و دربرابر آن نقش حقیقی خویش را بازي کند از ترس وفا تابع آن 

اما چرا باز مرد را  ،امیال مردانه را شاید هم با اکراه جواب داده استشده و به بسیار اعمال و 

  ازدست داده است؟

یک زن صدمه دیده می تواند یک  .گردد امامرد از مردي خارج می ،زن با صدمات باز زن می ماند

اهد مرد را راه برد اما مرد صدمه دیده را نمی تواند راه برد و چگونه مرد صدمه دیده زن را راه خو

  . برد
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  فصل سی و چهارم

  

تیپ شناسی در پیدایش عشق پاك چقدر تاثیر دارد در اندام شناسی و تیب شناسی جدید که 

واضح آن ویلهارت اشلگل است نوع اعضاء و شکل اعضاء را اصول شناخت رفتار قرار میدهند اما 

تغیر رفتار در مقابل ثبات اندام شناسی جدید از یک فصل غافل مانده و آن اثر روانشناسی رشد در 

رفتار متکی بر شکل اعضاء می باشد ثابت عضوي باعث نمی شود که روان در برابر تربیت رشد 

  مقاومت کند 

موضوع دوم سیر جنین است جنین مذکر در چند ماهه اول هنوز مونث است آیا در تربیت خالف 

بور از این دو گانگی نمی رشد حالت مونث در جنس مذکر بدان سبب است که جنین ذکور در ع

  تواند همه صفات دخترانه را رها کند؟

یک گروه تیپ ها هستند که آن را تیپ مردي شکل و قوي و زمخت می نامند و از جهت نوع 

دست در اثر نوع (اعضاء سرنوشت ساز داراي لگن خاصره استوانه شکل و دست و آرنج پهن است

در مقابل این گروه گروه دیگري وجود دارند ) بت می مانداما قاعده اولیه آن ثا می کند کار تغیر 

که نوعی مردي از شکل ظریف خوانده می شوند که در لگن خاصره با تیپ اول هم شکل هستند 

اما دست هاي ظریف و کشیده دارند احساسات آنها جامع می باشد رشد و خالف رشد روي این 

با وجود کار (ن گروه بوده اند حتی میکل آنژ گروه بسیار موثر می باشد بسیار هنرمندان از ای

  ازدو نوع گروه نیز سخن می گویند.  اندام نه چندان بلند و نه چندان قوي داشته است)سخت
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مرد با تیپ زنی شکل قوي و مرد با تیپ زنی شکل ظریف که لگن خاصره آنها پهن نوع اول داراي 

ه اول را از نظر جنسی متلون و بی وفا دستانی ظریف و نوع دوم داراي دستان چاق هستند گرو

  .  معرفی می کنند و گروه دوم را تنبل و مطاوع می دانند

در برابر این تقسیم بندي مذکر تقسیم بندي مونث را عاري از این دو گانگی می دانند زنان یا تیپ 

  . )زن با عقده مردانگی(یا تیپ زنان مردي شکل می باشند  )زن ترین زن( زنی شکل هستند

که انقالب (این تقسیم بندي چون به این جا می رسد آنان که می خواهند روانشناسی فروید را 

با اندام شناسی تطبیق دهند می گویند نوع تیپ مردي شکل ) روانشناسی را مدیون او هستیم

س این اشتباه را آمار شنا. روانشناسی جنسی فروید را از اعتبار می اندازد اشتباه بزرگ این جاست

آلفرد کینسی مرتکب شده است او می گوید برعکس نظر فروید آنان که در گروه مردي شکل قوي 

که فروید این واالیش را از احکام ضروري بر راه بري جنس می (قرار دارند بدون تصعید جنسی 

مرد مردي شکل  . با فعالیت عادي جنس و تشکیل خانواده افراد بسیار خوشبخت بوده اند) دانست

باز  )جسم جنس روان که برابر هم رشد کنند(در اقتدار مرد پدر از سیر آرام لیبید و ) حتی( قوي

رشد سه گانه را  )دو همسر که در تفاهم قرار دارند(می ماند و در اقتدار زن مادر یا امنیت دو گانه  

او احتیاج به تصعید  .مساوي طی می کند پس در زندگی مادي و عاطفی خوشبخت خواهد شد

این  .براي گروه مردي شکل ظریف است ،اگر فروید از تصعید جنسی می گوید .جنسی ندارد

تصعید جنسی را شاید هم از روي خیانت اشتباه تعبیر کرده اند می گویند محرومیت جنسی نبوغ 

هنر عشق را پرورش می دهد این خیانت هم به روانشناسسی فروید و هم به نو جوان است که با 

فروید از تصعید جنسی . راه رود. . . شد باید در مسیر زندگی و زندگی هنري عشقی وروانشناسی ر
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ضربان .  ارادي سخن می گوید در حالی که محرومیت جنسی مرضی عصبی وضد رشد می باشد

حسی جنسی از تصعید به وجود می آید حبس جنسی به آتشدان جنس در می آید اما محرومیت 

ظاهر می سازد و حتی دستان شخصی را که از جوشش هنري  جنسی وحشت عشق انزواطلبی را

  . برخودار است به زنجیره می کشد
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  فصل سی و پنجم

  

این موضوع  .تاریخ جهل جنسی در تعریف جنسیت زن اشتباه رفته و زن نیز آن را باور کرده است

مبارزه کنداولیا دین که نتوانسته چنان نفسانی عادي و غلیظ شده است که دین نیز نتوانسته با آن 

بس ساده است باور کنیم از درك این تعاریف . مراتب وجود را طی کنند ولی متولی دین شده اند

دین  در .  اندام زن اخالقی است مرد مریض آن را جنسی می بینند . لطیف عاجز مانده باشند

دل اند این دریچه اي که میخواست اندام زن به حرمت نیامده مردانی که جز این می بینند بیمار 

باز شود ولی بورژوازي لیبرال زود بسته است در پیشداري این مکتب بس عجیب است که مذکر و 

قصه . . . هرروز که می گذرد یک نقطه حسی و جنسی در اندام زن پیدا می کنند .  مونث با هم اند

ر جهان حیوانات طاووس نر این نظر شامل کل حیات می شود د. ناف زن هنوز حل نشده است

وشیر نر زیباتر است تا حیوان نر جلوه داشته باشد در بسیار فرهنگها زن را باگربه قیاس می کنند 

 می کند به ندرت جلوه گري )حتی(این یک قیاس صوري است گربه ماده در فصل جفتگیري 

 اس اولیه اش از بین می باهمه غریزه چون می بیند گربه نر این جلوه را با نزدیکی جواب داد احس

اول یک مقدمه می آوریم ساختمان جنسی زن درونی است پس حریم است  چاره چیست؟.  رود
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در اقتدار مرد پدر بسیار انحرافات که در کودك ذکور بروز می کند کودك اناث از کنار آن می 

س گرایش کند اکر از یک مرد نسبت به خویش احسا .دختر از کودکی دنبال جلوه می گردد .گذرد

زن از طریق واژن به لذت میرسد اما این لذت میان  . در این گرایش نیز یک ایده آلیست می ماند

در یک عشق که به جسم او محدود نشود قوه مادري و قوه عشق است  .جسم و روح او می گذرد

 .می مانند که قوه لذت ایجاد می کند و بسیاري از زنان که ازدواج می کنند همچنان زیبایی خفته

زن سرد مزاج است و این حقیقت کلی است تقسیم زنان به سرد مزاج و گرم مزاجی باعث شده 

از این زمان حرکت و نداي کاذب  .زن طبیعت سرد خویش را براي حفظ مرد انکار کند .است

پدر بزرگ میشود هر جایی –مزاج گرم وجود ندارد یه دختر که در اقتدارمرد . سرداده است

و مرد انرا به حساب مزاج گرم میگذاردو انواع  واقسام روکش ها و ادویه هاي فانتزیک که میگردد

این قطعات و ادویه ها یک . مدآتراوش ذهن و اقتصاد مریض بورژوازي لیبرال است به وجود نمی 

تحریک کاذب است وسادیسم است یک مرد احمق که این بازیچه ها را میخرد نمیداند اگر این 

  حقیقت وجود زن است دیگر یک زن چه احتیاج  به مرد دارد؟تعلیقات 

در وراء آن برگشت و حزن و کسالت وجود دارد یک زن نیز با  کنم میچهره روسپیان را که نگاه 

ازدواج که در آن جنس مطرح است وارد این جهان روسپی می شود که این بار عنوان قانونی به آن 

ک فاحشه و زن خانه دار نیست یک زن خانه دار چندین بار بدن داده اند و در اینجا تفاوتی بین ی

در اقتصادي که زنان حقوق ( تهیه کند . . . تا مسکن و پوشاك و می کند خود را به یک نفر عرضه 

تا  می کند و یک زن فاحشه تنها یکبار بدن خود را به چندین نفر عرضه ) و دستمزد عادالنه ندارد

  . تهیه کند .  . .  پوشاك و، به وسیله این عرضه پول
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می یک مرد ایستاده و یک دریاي بی کران یا دریاچه را تماشا  :یک صحنه را به تصویر می آوریم

در  .آید ناگهان از میان آب یک اندام عریان و ظریف و موزون یک زن از میان آب بیرون می کند 

گویی میل جنسی وجود ندارد  .همان لحظه تمام اعتبارات جنسی چنان در مرد دگرگون می شود

و حیرت رویا و عظمت طبیعت و همه اعتبارات زیبایی یک به یک شخص را دگرگون می سازد بر ا 

ین تسکین هیچ راه و روشی وجود ندارد جز اینکه این صحنه روي پرده نقاشی بیاید هیچ 

این پندار  ،پندارندآنانکه پستان زن را اندام جنسی می  .سمبلیسم جنسی در اندام زن وجود ندارد

بنابراین یک شخص که چند نسل  .از تاریخ عیاشی شروع می شود که اصول از حقایق اشیا دور شد

 .طبیعت هیچ چیز خالف  خود نطلبیده است .در بیرون از حقایق اشیاءرشد کرده باور نخواهد کرد

اگر در  .جود نداردهیچ ارتباطی میان قطعات اندام زن با ساختار جنسی او که درونی هم هست و

به سبب ساختار جنس اوست که در  می کند دست درازي احساس جسمانی جنسی در زن بروز 

نرا درخشونت پدر و آباشد که باید  گرایش یک طرفه و مردانه مرض می. حرمت و حریم قرار دارد

  رشد سادیسم جستجو کرد چرا مریض به ساعد زنان گرایش ندارد؟

در جوامع سیاه این صفات زنانه به یک  :ه مکتوم الزم است اشاره کنیمشتبادر این جا به یک ا

در خشونت  .اخالق صوري رانده می شود آن اخالق قشري با حجاب باطن اشتباه گرفته می شود

دین و این جزم چه در خانواده و چه در جامعه باعث رشد دختر از بیرون یعنی حجاب  ، مرد، پدر

.  و پسر را نسبت به کل اجزا بدن زن در شک و تشکیک قرار می دهدشود  منقوله و قور دوله می

میل جنسی پسر در خشونت پدر با عشق تناسلی تثبیت می شود و دختر برعکس پسر در یک 

جسم روان و جنسی متوقف و پیش و ) لیبیدو(در یک ضلع سیر رشد  .مثلث عجیب قرار می گیرد
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جزا و اندام خویش را حتی پوشاك و البسه اش را پس در ضلع دوم حجاب سبب می شود او تمام ا

سمبل جنس بداند و چون پسر نیز مریض شده است در ضمیر دختر این توهم روانی ، بدون روح

در ضلع سوم نارسیسم یا خود شیفتگی . شروع به رشد می نماید که مرد جز جنس او نمی خواهد

 می دهدویشتن را بیزار از جنس نشان درون گرا بروز می کند او هم مثل ظاهرگرایان اخالقی خ

برعکس خود شیقتگی برون گرا که در امنیت روانی ظهور می کند و دختر به حقیقت مونث پی (

عناد با خویشتن به عنادبا دیگران تبدیل می شود ودراین میان بازي با عشق قهر با عشق  )برد می

شري وکاذب است و زود فرو می ریزد و نفرت از عشق مرتبه اول را دارد اما این غرور و اعتماد ق

  . دختر خود پرست درون گرا به تسلط عاجزانه یک مرد تسلط گرا در می آید

زیبایی اندام در مرد کمتر مورد توجه یک زن واقع .  این قاعده درباره اندام مرد نیز صادق است

ل دلخواه زنان یک چهره شوریده یا یک چهره نجیب یا یک چهره سمپاتیک بیشتر کما. شود می

  .  لباس نیز چنین است تناسب در اندام و.  است
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  فصل سی و ششم

  

  . در یک مزاج سودایی که شعر از آن برمی خیزد در مرحله آزمایش نیز عشق را شاعرانه می خواهد

اما جسم و جنس و روان اگر سیر طبیعی را طی نکند یک شخص شاید در بعضی ارکان زندگی و 

  . د اما در امتحان عشق نمی توان پیروزي را چنین نوید دادتمدن پیروز شو

هر قدر در روانشناسی جنسی پیش می رویم سرنوشت از تیپ گسسته می شود گرایش به عشق 

 .از خشونت مرد پدر می باشد )چه زن چه مرد(قبل از تیپ و اندام شخص )مسن پرستی(مسن 

. هم سن وسال آنان را ارضا نمی کند. نددختر دنبال معشوق پدر و پسر معشوقه مادر می باش

دختر پس از طی .  جا نیز تعکیس  را می آوریم تا نشان دهیم این دو گرایش مرضی است این

سنین دخترانه ازاین حس دور می شود و پسر در سن مردي با حفظ زن پرستی نوباوه پرست می 

اگر در . را بروز می دهد یک شخص مریض در عشق بیش از هر چیز دیگر تیره بختی خویش. شود

فراموش نکنیم در دختر ودیعه مادري وجود  .زن و مرد ریشه  عشق پاك یک گرایش خاص باشد

پس زن طبیعی عشق  .دارد او تنها موجودي است که در زمین در خلقت با خویش سهیم کردیم

ی را انتقاد بنابراین آنان که تنسی ویلیامز نویسنده خوب آمریکای .پاك را همراه خویش دارد

کنند که چرا زن را سمبل این عشق می داند و آن را وارد ادبیات  کرده است و ازاین طریق زن  می

زن براي نجات مرد آفریده شده است و نجات روح .  را به ستایش واداشته است اشتباه می کنند
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ی آید این عشق در میل و روان مرد چنین به وجود نم. جنس احتیاج به نجات ندارد ،است

روانشناسی امروز روانشناسی دیروز را رد کرده است اما نظر درست آن بود  که بگوید روانشناسی 

پس  .یعنی مزاج چهار گانه را به منش چهار گانه تبدیل کرده است .دیروز را تبدیل کرده است

م ازنظر اندا.  محبت در مزاج یا منش سودایی بیشتر است ؛روانشناسی دیروز  درست می گفت

عشق جاودانه هنر پیکر تراشی هنر . شناسی صاحب این مزاج مردي با شکل اندام ظریف می باشد

شود به  اقتدار دینی باعث می اقتدار پدر و. این نوع منش بروز و ظهور می کند در. . . شعر هنر آواز

کامل این منش آسیب اساسی وارد شود و در نتیجه دو ضمیر خود آگاه و نا خود آگاه به صورت 

اول مزاج  :اگر این گروه به خارج از خویشتن صدمه نمی زنند به دو سبب می باشد .بروز می کند

اما محبت . دوم یک پناهگاه به صورت یکی از انواع هنر را دارند ،سودایی به خویشتن بر می گردد

ر زن تبدیل به یک رویاي دو .حالت عرضی نیز پیدا می کند ،طلبی که در آنان اساسی است

یک موضوع اساسی تقدم روان بر جسم در عشق پاك است یک مرد با چهره و اندام (شود  می

پس گووژپشت نتر دام دو  .متناسب نیز به سبب سیر وخالف سیر رشد با عشق پاك پیش می آید

اما زن و رویا . )پاري می تواند یک نمونه کامل برعشق پاك که نسبت به دختر کولی دارد باشد

. یک مرمر صیقل یافته است ).اندام جنسی مرد بیرونی است(اندام زن برعکس مرد حقیقت دارد

آلت تناسلی زنانه گویی نقاشی . داراي ظرافت می باشد ،لطیف است ،حالت دارد، موزون می باشد

ولی  .طبیعت است و به همه اشکال طبیعت شبیه است جز زن و در یک کالم زن شعر خداست

 کشد لطافت چنان غریب است که به جنسیت زن حجاب ناپدید می این حسن و. مرد نثراوست

این جا یک پارانتز باز می کنیم هنر به خصوص در پیکر تراشی و نقاشی زنان نقاش از زیبایی (
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پس هنر  .در عکاسی زنان عکاس نیز در ردیف زنان نقاش قرار دارند .زنانه پرده اي نیافریده اند

مسابقات دختر شایسته ملکه عفت ملکه زیبایی ملکه آواز  .ایی باشدمردانه باید در خدمت زن و زیب

مسابقه ملکه ملکوت هستند می گویند زن کاال شده است اما پشت این هاي و هوي چهره گوینده 

کف زدن و تحسین ملکه اندام و زیبایی تقدیس اوست یک شخص اگر حتی کمی  . پنهان است

و زیبایی ملکه زیبایی به عظمت و ظرافت خالق پی می برد تصعید جنسی شده باشد از نظاره اندام 

از جسم این ملکه بیرون می رود و به ستایش خدا می پردازد خدا را بزرگترین و اولین و باذوق 

.  . . ترین پیکر تراش عالم تصور می کند که چنان پیکره اي تراشیده است پستان تناسل باسن و

  ).اکنون پارانتز را می بندیم

می باشد اما دستگاه تناسل  )به خصوص از نظر جنسی(نوجوان با آن که یک مرد کامل این 

همانند  .خویش را هم چون دشنه اي می پندارد که در آمیزش این موجود عالی را آزار خواهد داد

و از زیبایی طبیعی آن می کاهد در یک نظر کلی عشق  می کند شمشیري که گوشت را پاره پاره 

 متانت،، در برابر این زیبایی. با این زیباییی دلکش مغایر و تناقض جلوه می کند. . .  بازي آمیزش و

. وقار، عظمت نفس، شفقت و مهر هر عمل جسمانی یک نوع عدم احترام حساب می شود حیثیت،

زن یک دم عظیم است روح و باطن مرد چنان محتاج این پري عشق می باشد که جسم از بین 

جزم و سیاه به این کمال طلبی دامن نمی زند زیرا دختري پیدا نمی شود که یک جامعه  .رود می

 .این نوع مهر طلبی هیچ وقت جدا از برتري طلبی و واپس گرایی نمی باشد. در عشق پیشقدم شود

آیا  آیا عشق پاك حداکثر تقاضا از زن است؟ آیا عشق پاك یک نشانه از محبوبیت طلبی نیست؟

آیا یک شخص انزوا  ی است؟ آیا نمایش بی نیازي به جسم زن می باشد؟ترس از عدم طاقت جدای



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    و ششم یفصل س

  
A V A Y e B U F . w o r d p r e s s . c o m ف     و ب ي  ا و آ ی  ت ن ر ت ن ی ا ر  ش ن  175 

یا احساس آ آیا جنس پایان عشق و آغاز مرگ است؟ طلب بیش از این نمی تواند گام بردارد؟

ن دگر آزاري را حقارت عاشقانه شخص را به عشق پاك می برد؟ آیا این خود آزاري است که در آ

آیا این  تقالل و تغییر طبیعت است که قاعده آن غلط می باشد؟یا یک نوع اسآباید جستجو کرد؟ 

  غرابت پرستی است؟ آیا این یک صفت قناعت طلبی است؟

ونفس قدس ) من(و گفت در حقیقت پرستش  در این گرایش می توان در فلسفه را نیز باز کرد

ارتباط و اعراض  ؟این همان موجودیت است همان جسم غیر عنصري است ؟مستقل از جسم است

به جان اصلی ندارد و عشق ارتباط به عنصر یعنی گوشت و پوست ندارد که چاق می شود الغر می 

  . . . و شود

که هنوز هم در بسیار نقاط دنیا برقرار (در علل فیزیولوژیکی عشق پاك در سراسر قرون وسطی 

رت یک سادیسم عالقه و گرایش به بکا. ساختار جنسی زن یعنی بکارت را مطرح می کردند) است

آشکار است در تفکرات انسان کمال گرا بکارت ارزش اخالقی ندارد زیرا اخالق به رشد باطن و 

واطن است و این یک نظر فیزیولوژیک درست می باشد زیرا در تقسیم بندي طبی این پرده بعضی 

دهند  ري میاز انواع آن بسیار است در خانواده ها و فرهنگ هایی که به پرده بکارت اهمیت بسیا

در واقع این یک نوع تحریک و تشویق دختران براي سکس مقعدي می باشد جایی که مقعد به 

می گویند این نیز مثل غلفه در مرد است و باید مثل . اشتباه به عنوان جلوه طبیعت تلقی میشود

مایند این غلفه برداشته شود و ازیک نوع دوا تحلیله نام می برند وطرز تهیه آن را نیز ذکر می ن

غلفه باید زود برداشته شود زیرا به بهداشت روان کمک می نماید و برتراند راسل بودن پرده بکارت 

  . را در دختران باعث بروز مشکالت روانی  می داند
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آن را حفظ می کند این یک حجاب کاذب ) پرده بکارت(اخالق به رشد باطن است اما جهل و جهد

  نتیجه خالف کالم معصوم چه می شود؟ دیگر و این بار فیزیوژیک است

اخالق کاذب و ریا ساخته می شود زن یک موجود مطاوع می گردد در حالی که از هر نظر برابر 

این بار اخالق که روانی است به جسم محدود می شود یعنی به جاي . مرد و بزرگتراز اوست

که بودن آن همانند مریم  برداشتن دوخته می شود و پرده از امتیازات محسوب میشود پرده اي

چه جهل بزرگی که ریشه در فرهنگ ها دارد در جامعه ي  می کند حکایت از پاك دامنی و اخالق 

که جزم دینی و جهل فرهنگی در آن حاکم است و زنان آن صرفا جنس تلقی میشود و مردان از 

ر آنجاست که بکارت بیماري جنسی روان رنج می برند چه اندیشه ها که از این بکارت نمیکنند د

در اسالم اخالق بیولوژیک  می کند زاللی و در انتها تنگی واژن ـ پاکیـ یگانگیـ حکایت از اخالق

   .  وجود ندارد و شما با قلب و روان او زندگی خواهید کرد
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  فصل سی و هفت 

  

ه به سبب میزان معصومیت و ظرافت چهره تا چه حد در ایجاد عشق افالطونی موثر استاین قاعد

به عالوه  !در زن داراي دامنه است. . . تعدد زیبایی حالت معصومیت ظرافت پاکی انتزاع پري و

روان زن از جنسیت او جدا می ماند یک درون شاعرانه برچهره شاعره زن اثر تجریدي دارد و چهره 

ان اثر بسیار روسپیان را نگاه کنید این فروش تن و جسم و عشق هنوز بر معصومیت چهره آن

اگر عشق پاك مرض است عشق پاك در . اگر چه واژن آنان زیبایی گذشته را ندارد .نگذاشته است

ضمیر مخفی است اما در عشق پاك یک عامل خارجی اساسی نیز وجود دارد و آن نوع زیبایی 

گر ا. این عامل خارجی گاه چنان است که بدون تصعید نیز عاطفه را بر می انگیزد.  زنانه می باشد

از تاریخ شروع کنیم تصویري که توسط اندروبو تیچلی از سیمونتا به ما رسیده است او داراي یک 

چهره زنانه اسپرت می باشد نمونه این چهره امروز در اطراف ما نیز وجود دارد نمونه معروف آن 

ی زیبایی کالسیک عشق پاك طلب می کند اما بعض. چهره کاترین اسپاك ستاره سینما می باشد

را برمی انگیزد چهره مادام رکامیه زیباي . . . رویا و، حاالت در زیبایی حس جفا، مفتونیت، خیال

یک رفتار کمال کافی است . قرن نوزده فرانسه و اروپا و جهان یک چهره ظریف و رویایی است

 عشق یک مرد به او به صورت پاك در آید مریلین مونرو یک چهره سکسی نبود بلوند بود وکمتر

ستاره و زنی در بلوندي با او برابر می آید گناه از سینما بود که بسیار سعی کرد از او جنس بسازد 
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یکی از  .و این یک بار سنگین بر او بود یک مرد کامل به او احساس جنسسی پیدا نمی کرد

نجم همبازي هاي او دن مواري او را با عشق و رحمت دوست داشت امروز او مرده است اما در ماه پ

 :مسئول قبرستان هنر پیشگان می گوید .هر سال یک شاخه گل سرخ به روي قبر او دیده می شود

  »تا؟ دن مواري آمده است سینما از؟«

جنسیت در زن باهمه مادگی داراي ظرافت جنسی است اگر باطن و .  پس پري جنسی وجود ندارد

کسی نمی تواند یک ستاره چون . واطن زن پاك و انسانی باشد پاکی تا پوست او خواهد رسید

کاراکتر و  .سوفیا لورن را جنسی دوست داشته باشد چهره او چشمان یک مرد را شستشو می دهد

شارون استوان یک قواره  .شخصیتی که درونی هست یک نوع حجاب باطنی و ناپدید می باشد

ی ماند محلل این یک نمایش است که آب دادن به چشم م ،اگر او نمونه جنس است .جنسی است

سیاحت است شایان تماشاست اما در وجود او یک استفراق وجود دارد .  منظره است ،جنس است

  . که تماشا و تفکر راباهم به وجود می آورد

می در این ترکیب حسی عشق و هوس ازبین می رود نگاه او نگاه یک زن بالغ است پس وسوسه ن

براي فرزندش مادر  او .مرد کامل احساس می کند یک.  و  نوع عشق به نیت زن وابسته است کند 

این .  او جز نادر ستارگانی است که سیگار می کشد. او زن نجات است .کامل و رشیده خواهدبود

رسم و مسکن یک بار در تاریخ عمومی شد و آن در مدینه ملکوتی بود دختران انگلیسی یا 

در این سوي اروپا بد شمرده می شد و حاکم فرانسوي با حسرت از آن یاد می کردند زیرا این رسم 

کامل نشده  ،این عقیده بود یک دختر بالغ ویا یک زن که سیگار نمی کشد آن شهر ملکوتی  بر

این یک واقعیت در روانشناسی کمال  دم اوست به او اعتماد کنید وایک زن که سیگار هم .است
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جامعه امروز ما مرد کامل تربیت نکرده  اگر زنانی مثل او تنها می مانند براي این است که .است

  .است

 ،انگلستان که دو قرن از فرانسه درباره زن و زیبایی عقب بوده نمی توانست با دنیا همگام شود

انقالب فرانسه رابراي واپس گرایی در فرانسه راه (. دنیارا می خواست با خویش همگام سازد

و زیبایی را مثل سیاست وسعادت درست  خانواده و جامعه جزم انگلستان چون زن ).انداخت

مثل سیاست موذیانه زن رانیز موذیانه مطرح کرد جامعه جزم انگلیس در جسم زن و  .نشناخت

پس تعجب ندارد ستاره اي هنرمند با چهره تجریدي به نام  .گودي و برجستگی آن وامانده است

در  .مید در سکس قرار داده استکریستین اسکات توماس که باید اورا گرتاگاربوي جدید سینما نا

عارفانه و حسرت گونه است واو کمال  ـشاعرانه  ـحالی که زیبایی او سکسی نیست بلکه مادرانه 

نیت  د افکار زیبا و.برابر رفتار از توان تحریک می افت جسم در .یک عشق مالیخولیایی می باشد

  .جاودان  اثر دارد عشق پاك و در ،زنانه بیش از جاذبه هاي جسم حتی اگر مجهول اشکار شود
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  فصل سی و هشتم

  

در میان حیوانات و پستانداران فصل جفتگیري است و جز این فصل بقا حیوانات در آرامش جنسی 

 باشد؟ آیا در انسان ابتدایی نیز چنین بود و ازدو اج  براي جنس ناخوشی تمدن می .به سر می برند

؟ و سپس روانشناسی جنسی وارد قاعده ضرر را باور کرده خوشی اینو زن نیز بی خبر از این نا

  شده و تسلط جنس را عنوان کرده است؟

می تشکیل شده جسم عنصري زن را رشد . . . زن نطفه دان مرد نیست و نطفه که از مواد قندي و

یا و هرنوع رابطه و پیوند بر اساس عشق تناسلی اتفاق افتد یا به سردي یا جدایی می انجامد ا دهد

دلیل آن را در این اصل ضمیري مرد درباره زن باید جست جو کرد که این رابطه جنسی چندان 

یک مرد کافی است داراي  .طبیعی نیست زن یک موجود فراجنسی با جسمانیت اخالقی است

با این موجود گرانبها ارتباط جنسی و تخلیه جنسی را نمیتواند توجیه کند  .مقداري منش باشد

که هر قدر بیشتر باشد حالت غیر (در یک نوجوان ذکور اگر با توقف و توقف طوالنی  سیر لیبیدو

همراه نباشد که این سیر مالیم در اقتدار مادر میسر می ، )طبیعی عمیق نیز وسیعتر خواهد شد

باشد عشق تناسلی بروز نخواهد کرد زن بسیار به نباتات و جمادات و اشکال طبیعت شبیه است تا 

لم زن را چون حورالعین میبیند این است که بر چشم مرد حرمتی وجود ندارد این جا زن مرد سا

در کارت شهر سالم مرکز جنسی وجود ندارد زیرا شهر  .ضروري است به عشق آزاد  اشاره کنیم
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شهري سالم خواهد  ،تربیت مادرساخته شود شیرمادر، سالم اگر بر اساس مزاج مادر، مزاج رحم،

و در شهرسالم  مرکز جنسی وجود  می کند پدر و جزم دینی عشق تناسلی بروز بود و در خشونت 

غدد وجود ندارد و شدت جنسی از اضطراب روانی . ندارد پس آرامش جنسی یک قاعده کلی است

د  عشق تناسلی چهره زن را یک ثقل .است که در خشونت پدر و ضمیر ناخودآگاه به وجود می آي

ت با هر چیز حتی توسط عالیم و .که اسیر عشق تناسلی شده اسیک مرد  . جنسی فرض می کند

بنابراین تحریک با یک چهره یکی شدن جنس و چهره خواهد  شود میسمبل تلقین نیز تحریک 

بود اما فرد مریض باید متوجه این قاعده باشد که با دفع شهوات از جسم و چهره خالص نمی شود 

یف روانی با زیبایی جسمانی مشخص میشد چهره و جسم اگر روش تصعید انجام میشد این بار تکل

چون موسیقی جذب عاطفه میشد یا ستایش را برمی انگیخت یا چون یک شاخه گل زیبا جلوه 

 می کند بروز  . . . عدم توانایی و، آشفتگی روانی، کرد در خشونت پدر در کودك ذکور و اناث می

ترکیب امتیازات . میبینند تا کودك اناث اما از نظر هوش و تحصیل کودك ذکور بسیار آسیب

قدرت خلق یک عشق پاك را دارد زیرا ) آوا(رویایی در زنان وسیع است صداي زن در مرحله هنري

اثر ملکوتی دارد و این صدا براي گفتگو آفریده نشده است یک ساز در دست زن مثل فلوت است 

ل انگیزي را به وجود آورد ساز چنگ گویی با این که احتیاج به نوع دم دارد تا نوع صدا پرده خیا

اکنون فرض کنیم در یک جامعه چه قوانین دینی چه عرفی و چه .  براي زن ساخته شده است

حقی رعایت نشود اندك زمان اگر جزم بروز کرد عامل و فاعل جرم جوان ذکور و مرد خواهند بود 

هد کرد این خبر از اصالت و سکون زن در همان مدینه تا یک دهه با آن شبهه قوانین مدارا خوا

تباهی آن جامعه را فرا گرفته  ،اما اگر زن مجرم هویدا شد و پیش از یکی هویدا شد می دهدمونث 
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است و اگر او را اعدام کنید تباهی جامعه را به آخر خواهید رساند باید برگردید و مدینه را از نو 

دیگر زن مجرم با جرم خویش که اغلب با  به عبارت .جز این طوفان سیاه خواهد آمد .بسازید

عاطفه سروکار دارد ناقوس جامعه ممدوحه و مذمومه را به صدا درآورده است و فراموش کرده اید 

که مجري اعدام مرد می باشد و این نوع دیگري از تبعیض است و مرد زاده زن می باشد بر این 

  . اساس اعدام زن جایز نیست
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  فصل سی و نهم

  

رین عشق ها آن است که به ازدواج خاتمه پذیرد اگر ان نوجوان ذکور که بیمار جنسی است بهت

نوجوان  .شود این بار در اقتدار مادر بزرگ شود با همان مزاج و منش سودایی سرنوشت او عوض می

و بلوغ به  می کند لیبیدو بدون توقف در یک ردیف رشد  .می کند روانشناسی کمال را طی 

 .شود شود و عشق و شادي یکی می ولد فرخنده در می آید و عشق تناسلی پیدا نمیصورت یک ت

یک شخص آن هم داراي منش سودایی عشق به کودك را آن هم  از یک عشق و یک واقعه بزرگ 

اگر دختر باشد مرد همسر دوباره کودکی زن  .شود پندارد از یک مهر دو یا سه مهر زاده می می

زود زبان باز کردن  .زیباترین صحنه بازي مادر با نوزادش می باشد .شود همسرش را نظاره گر می

در مرحله مرضی   .کودك و اشتباهات در اداي کلمات که علم اشتقاق عاجز از تعریف آن است

ضمیر مخفی می گوید بگو من از ازدواج می ترسم من کودك را دوست ندارم اما همه این حقایق 

رفع و دفع ) که نمیتواند جانشین حقیقی باشد( رمان و جانشین حجفا، طبیعی را جز با تعکیس،

نوجوان ذکور  .گیرید در روانشناسی رشد تصعید یا واالیش جنسی درست انجام می .نتوان کرد

 .اگر مجرد بماند این تجرید ارادي است .این بار هنر را به خالقیت می برد .مسلط بر جنس است

زیرا  ؛تواند اراده و دست او را زنجیر کند ضمیر ناخودآگاه نمی .پس هنر یک پناهگاه خراب او نیست

در  ،اگر بگوییم آمیزش با یک عشق یک حرکت زیبا نیست .وجود ندارد یا نتوانسته وجود پیدا کند
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 جاذبه، شیوه، لطافت، حسن، خیال انگیزي، .شوند یک انسان سالم این امیال و اشکال عوض می

مثل حرکت دادن سر براي  .کت عادي و کوچک او نیز پیداستسحاري زن در یک حر دلربایی

این خیال انگیزي زن چندان ارتباط به چشمان مرد که در پشت آن . . . جابه جایی موهایش و

می گویند امروز نباید شاعر تغزلی فکر کند جامعه را  .مستقل است ،می کند سودا قرار دارد پیدا ن

زن گاه چنان  .ما روح براي پرواز به شعر عشق نیاز داردبا مثنوي می توان به تعریف آورد ا

زن براي تماشا کردن  می کند بدون قیمت می نماید که شخص فکر  مافوق طبیعت، انگیز، خیال

این افسانه قدیمی که در تکمیل زن هفت فرشته حضور می یابند دور از واقعیت  .آفریده شده است

ین است که او با همه لطافت و طنازي، متانت را نیز جلوه نخواهد بود تفوق اصالت زن بر مرد در ا

پس زن عریان باز داراي حجاب است زیرا تماشاي یک  .زن یک قسمت از طبیعت است .می دهد

 .غزال است و یک پرنده بهشتی است ،چشمه است ،زن عریان تماشاي یک گل و دریاچه است

در  .عقل زن براق می ماند .ی استروانشناسی اساطیر یک نوع مذهب بر اساس حقیقت خارج

الهه و زن بود ژونو شکوه ) الهه عقل(ایران باستان در دوره اي اساطیر رم و یونان آتنه یا آتنی 

در اساطیر اعراب و اسالم مالیک مونث اند ماري جوري نیکسون  .آسمان و عالیه خدایان زن بود

توانند در بعضی  اگر زنان نمی که دکه یک نویسنده بزرگ است این نظر جدید را بیان می دار

بعضی روانشناسان .  ها و رشته ها مثل مردان شاهکار خلق کنند دلیل آن است که زن ندارند حرفه

این بیان در ظاهر زیبایی تکلمی دارد و اگر زن مجموعه خلقت است و  .به این بیان ایراد گرفته اند

پس با داشتن زن اثري ظاهر نخواهد  .خورد می ستایش را فرو در آزادي از نظاره زیبایی خویشتن،

زیرا خودش یک اثر کامل است در آزادي تا آن حد به تکامل میرسد که مقداري از آن را باید  .کرد
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رود تا اینجا نقش زن با عشق افالطونی برابر  به مرد بدهد و این چنین است که به سوي مرد می

 عشق تریستان به ایزوت، .رود د این برابري از بین میاما چون به عشق و اتنخاب در می آی .آید می

عشق رمئو به ژولیت عشق پاك بوده است در این  عشق اکوبه به نارسیس، عشق مجنون به لیلی،

اما این عشق چه در داستان و چه در زندگی وقتی براي  .میان جنس نقش سوم را بازي می کند

ل اگر ژولیت با آرتور یکی از قهرمانان داستان به طور مثا .شود خوشبختی او نفر سوم پیدا می

رمئو تا کجا میتوانست ژولیت را ببخشد؟ مالکیت ترازوي عشق افالطونی است از . خوشبخت میشد

یک سو دنیا گیري است و دور از آزادگی حقیقی و عشق میان جنس و تملک و روح می گذرد در 

فس در برابر حس مطلق محو می عشق پاك موجودیت بر وجود تقدم می گیرد پس جنس و ن

اگرچه اول به سبب (گردد پس هرقدر تملک،جنس و نفس را حقیر بشماریم به سبب این عشق

فدا کاري در راه ) روان و بعد معاش که هردو توقف کرده اند یک عشق را نمیتوان خوشبخت کرد

آخر عمر با حرمان این عشق،یعنی او با مرد دیگر و خانه دیگر خوشبخت شود آرزویی است که تا 

  .خیال را جانشین حقیقت خواهد کرد ولی با هر مثال زنده خواهد شد همراه خواهد بود،
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  مفصل چهل

  

در اقتدار پدر و دین بیشتر صدمات در جنس بروز می کند و سپس انحراف جنسی بر بقیه حاالت 

مگر  .عشق و پیوند گذشتاما باید از  ،هر چند سخت است .وردآانسان اثر مضاعف به وجود می 

در غیر این صورت  ،این که قبل از تثبیت شخصیت با خواب درمان از این راه انحرافی برگشته

مجرد و  .اما خوشبختی به وجود نخواهد آمد .صاحب اوالد شد تواند عاشق شده ازدواج کرد، می

روسی یا عروسی عشق و عروسی در وقتی که به خواب رفته ایم خواب ع. متاهل یکی خواهند شد

  !در خواب

  آیا التفات را می توان جانشین عشق کرد؟

  زندگی،وجدان،مودت،نوازش،رفاقت به حساب آورد؟، یا نوع عشق

در خارج از . . . این مذهب، حساسیت و، این احساس مالیم،این احساس باطنیه،این تاثیرات قلبیه

ک قاعده اساسی است یک ستاره تعکیس عشق و عشق جانشین براي زندگی اجتماعی و دوستانه ی

سینما تاتر،آواز جز با این مذهب احتساسبه نمیتوان خواست بسیار نادر است انسان ایده آل خویش 

پس در این  .شود را در یک زن پیدا کند که همسر دارد و مانع است که گاهی عشق تعبیر می

غرض و عوض و شایبه از د و شو مخالصت یاري و امتزاج و عالقه تبدیل می موقعیت عشق به توجه،

  .بین می رود
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پوستر یک ستاره یا یک زیبایی را  ،یک روح و جسم که تا حدي در نیمه راه تکامل قدم برمی دارد

هنر با  سینما، در یک موضوع عمومی ملکه آواز، .می دهدبراي زیبایی در چهارچوب قرار 

 .دزدد ن مرد مریض است که آن را میای .شود وارد خانه ها ي طرفتارانشان  می) عکس( پوسترشان

از یک نوع تملک دیگر نیز سخن   .چندبار از تملک سخن گفتیم .در این عشق تملک پیدا نیست

عزا و جزا را به آزمایش  مطاوعت، انسانیت، این تملک جان،. گوییم روسپیگري یا واسطه گی می

امتیازات گرفته شده و چیزي  گذارد و کنیز دیروز و زن امروز هیچ چیزي عوض نشده است و می

وقتی جوان کامل نساخته ایم درك نخواهیم کرد روسپی در آغوش او از  .جزء جنس نمانده است

یک مرده  ،او جسد است .کشد این یک تملک است که همه چیز را می .ترس پول پنهان شده است

این را  ؛ی نبوداست من تعجب می کنم چگونه عشق و میل زنده می ماند؟ کاش که او یک روسپ

شود و اگر یک  دختر خوب اغفال می .بسیار از کسان در همان اول آشنایی با زنان بر زبان آورده اند

این جامعه  .تطهیر یک فاحشه تولد دوباره است. تعجب انگیز نیست ،دختر به فاحشگري روي آورد

اد ودیعه مادري در است که باید مرد راستین بسازد تا از روسپی کودك تقاضا کند و او به ی

گویند درد بزرگ دستان مشتري  بسیاري از روسپیان می. وجودش می افتد که فراموش شده است

واژن ما فرود می آید و جامه از تن ما می درند و  و بر سینه هاي ما ،دستانی که بر بدن ما، است

ا این مشتري زنگ شماریم و فقط ب یک مشتري که با اندام ما کمتر کار دارد او را یک آقا می

احکام و قوانین هرز زمان به جزم رفت یا خالف حقایق افتاد افراد خواهند خواست . استراحت داریم

یک  .تقلید و افراط عمل خواهد کرد این بار هرکس به غلط، .از آن بگریزند یا علیه آن برخیزند

ر دین و مذهب رشد پدر و اقتداـ  لطیف دارد در اقتدار مرد حساس، کودك که مزاج سودایی،
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شخص به فردیت خویش  .عصبیت را در بر دارد رشد اضطراب، .شود لیبیدو در او مختل می

خویش ارضاء خواهد شد و در  این نوجوان، بسیار آسان است تصور کنیم این شخص، .رود می فرو

خواهد  از جنس وحشت ،برابر زن که جامعه جزم او را استثمار کرده و اخالق ریا بروز کرده است

این غرض یک نوع خودآزاري و  .داشت و عشق پاك را آغاز یک ایده آل مطلق خواهد شمرد

شد سیر لیبیدو درست انجام  مادر بزرگ میـ  اما اگر این کودك در اقتدار زن. دگرآزاري است

یک . ارادي و اختیاري پیدا می کرد در این صورت عشق پاك یک صورت تصعیدي، .گرفت می

جامعه شناس و تاریخ شناس روسی به نام پفدوتوف  در کتاب مارکسیسم و روانشناس و 

اگر حقایق را بدون تعصب مطالعه کنیم قانع خواهیم شد این غریزه جنسی  :روانشناسی می گوید

نیست که رفتار بشري را در کنف خود دارد بلکه برعکس شخصیت انسان به وسیله شرایط تاریخی 

یک و دو، سه سبب به ذهن این فرد  .تار و کردار او را معین می کندو اجتماعی به وجود آمده رف

اما نمی داند یک کودك که در امنیت روانی بزرگ  می کند روسی رسوخ کرد و همان را تکرار 

نشده باشد در بهترین شرایط اقتصادي و اجتماعی قرار دهید شور بختی به قوت خویش باقی 

ان روانشناسی رشد و کمال برقرار شود روحیه خاص به زودي خواهد ماند اگر حاکمیت براساس بنی

طلوع خواهد کرد و جامعه خاص به وجود خواهد آمد و جامعه سالم کودك سالم خواهد ساخت 

اگر همه چیز جبري است پس چگونه در جوامع  .شود پس مبداء از رشد و خالف رشد شروع می

یک زخم روانی با ابزار  .ت وجود نداردشود غدد سرنوش جبرگرا سعادت اجتماعی مشاهده نمی

بیمار احساس خواهد کرد که  روانی بیرون کشیده میشود و بعد از تصویه روان ناخودآگاه بیمار،

چهره زن میزان عشق پاك است و زنبق رانمیتوان با میل جنسی دوست . دوباره متولد شده است
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مادري و انتظار تولد جنس را به یک  داشت اما اگر رشد و تصعید در مرد درست انجام گیرد شکوه

اصالت خونی فاصله طبقاتی را . ظلع ناپدید می راند اما بقیه زندگی با مهر و شیفتگی می گذرد

ازبین میبرد در یک جسم که ضمیر ناخودآگاه مسکن گزیده است اگر عشق کمی خوشبختی باشد 

دفع ضمیر مخفی جذب عشق ازدواج بدبختی خواهد بود خوشبختی یک امر روانی است قبل از 

شدن یک اشتباه آشکار است گریه به حال دیگران یک نوع مایه کوبی است این گریه به حال 

دارا چنین بود در کودکی بارها براي کسانی که اغلب کسی بر آنان . کشد خویشتن است که می

ی نیست اما دشواري انسان در زندگی این است که بیش از یک .اشک نمیریزد بسیار گریسته بود

در جهان امروز غم آن سوي فرد آن سوي دنیا را که حتی ما را  .شمارند حوادث اطراف او بی

گوشه یک آرزوي کامل اگر یک آرزو  اما این خوراك زندگی است یک آرزو، .خوریم می ،شناسد نمی

دلیل یرسیم  کنم اگر به آرزو نم گمان می .با واقع گرایی باشد سبب خشنودي کامل خواهد شد

اصل . خواهیم کلی این باشد که پس از کسب و تسخیر به عوض خشنودي مقداري بیشتر می

تصعید در قلمرو جنس تا به آنجا قدرت دارد که یک عشق را از یک حال به حال دیگر برد فرق 

براي گذشت و تحمل کلی اول باید بتوانیم مال و . که زنبق عشق دارا باشد یا دختر او می کند ن

اولین تمرین براي همه بخشش هاست دارا زنبق را مثل یک چهره  .و پول خویش را ببخشیدثروت 

دانست که یک روز از پرده تکان خورده،حرکت کرده و آمده و در کنار  و اندام روي پرده نقاشی می

زنبق یک پروانه بود . خواست او را ببیند از نزدیک ببیند یا  خودش دیده شود او نشسته است می

آمد و رفت آیا زنبق واقعی بود یا خیال و تصور دارا از دختر ساخته شده ذهنش بود؟ آیا پس از که 

  .ی؛دیدار تکرار شده بود؟ نمیدانیماولین آشنای
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انتقال  پیش گویی ها،، در طبیعت اثیري یک جریان رقیقی باید وجود داشته باشد وگرنه الهامات

تور صورت در  . ه در خالء امواج قوه حرکت دارندهمانطور ک .باشد احساسات  امکان پذیر نمی

. لباس عروسی زیباست اما زیبایی آن وقتی پایدار است که عروس با دستهاي خویش آن را باال زند

 .دامن عروس اگر کوتاه تا باالي زانو هم باشد باز زیبا خواهد بود اما یک شرط را باید رعایت کرد. . 

لباس عروسی باید هنوز هم کمی آستین . . . هم بسیار بلند باشدتور عروسی از پشت سر باید باز 

اهل ادب خوانده اند در قرون وسطی در فرانسه خاطرات اشیاء البسه  و متعلقات . . . داشته باشد

یک عشق که از دنیا رفته بود نگه می داشتند آیا توان روان انسان دیروز در کمال قدرت بود؟ هر 

گذارد  یرا ساختار طبع طبیعت و هستی و نیستی را به نمایش میجدایی هم چون مرگ است ز

امروز نیز تقسیم مزاج چهار گانه طب قدیم به قوت اولیه باقی است فقط اصطالحات عوض شده اند 

گوشه حیاط،یک نیمکت مخصوص،یک صدا معین،حافظه را بعد   بر یک مزاج یا منش سوادیی یک

بنابراین در تکرار یک  .  از شکل جذب سودا می گردداز تخیل قرار می دهد صدا چون زودتر 

دارا هر وقت آن نیمکت را که چند بار زنبق روي آن نشسته بود می دید .  یادآوري سودایی است

توان  در میان  غم و توهم و تصور قرار می گرفت در این جا حافظه نقش ندارد اما حس را نمی

ما آیا در یادآوري و اسارت ذهنی ضمیر نا خوداگاه چنین راحت کنار نهاد حافطه شرط عمل است ا

امراض حافظه نشان می دهد  نقش و خاطره را تند و تیز نمی کند؟حافظه مطلق وجود دارد؟

حافظه مطلق موجودیت خالص دارد و نمی توان به طور کامل آن را با زیست شناسی به تعریف  

  . آورد
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از همان ایام کودکی ظهر بر او یک زمان غم انگیز  ظهر بود. یک روز بعد از چند روز،دارا گریست

صداي . جلوه می کرد صداي گریه یک کودك از دور می آید در حوالی ظهر بیشتر دلگیر می کند

یک پرنده در نصف روز نیز چنین است و صداي دوره گرد نیز بی اثر نمی باشد آیا شوق سحري به 

کمدي و (این یا آن علت فکاهی سر داده بود  نیمه نرسیده است؟صداي آن دوره گرد بود که به

و اگر یادمان نرفته زنبق در حق این فکاهی سرایی او سکه اي به ) کمیک از کسادي عصبیت است

دارا بسیار وسایل منزل .  آن دوره گرد داده بود اما حاال صداي او سبب یک گریه پر سوز شده بود

در این  حراج  یک قوطی تا حدودي بزرگ و بسته را یک یادگار می دید به این دوره گرد فروخت 

نه خیلی زود،یادش آمد داخل آن یک پیراهن زیبا وجود دارد خواص شایعه . بندي شده پیدا کرد

را می بندند عام شایع را باز می کنند نقاب ناپدید از اسباب زندگی اجتماعی  است  درد و زخمی 

نیست پس باید گاه نقش بازي کرد یک نفر که نیست که نتوان توضیح داد اما گفت هست،شنود 

دارا را مردي می دانست که با این دستور ازدواج کرده است اول عشق بعد ازدواج اول عشق تند 

بعد ازدواج در آخر پسته فندق می شود اما اول ازدواج بعد عشق مغز فندق می گرددیک شخص 

ت یک پیراهن و رویایی زنانه براي خانم که نسبت دور با او داشت و دارا را صاحب همسر می دانس

خیالی دارا سوغات اورده بود او ان را باز نکرد در یک چمدان تا حدودي بزرگ  که آماده کرده بود 

قرار داد،لحافی را که گلهاي درشت داشت و زنبق آن مهمان عشق در چند شب با آن خوابیده بود 

تمام عطر داخل آن را روي آن ریخت آیا در چمدان قرار داد سر شیشه عطري را باز کرد و 

؟ در یحه آن را گرفته بود از بین ببردخواست عطري را که زنبق مصرف می کرد و لحاف را می

یادآوري نقش حافظه را تحلیل کردیم اکنون یک مثال مناسب داریم غدد بویایی با حافظه مطلق 
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ی است رایحه یک کاغذ که خطوط آن ارتباط دارد و داراي قوه باز آوري شدید می باشد حتی خیال

پس عشق افالطونی تا حدودي زیادي  .شود از بین رفته است با رویت همان کاغذ در شامه پیدا می

در عشق افالطونی  .بیماري است فقط یک عالقه و دوستی یک امر انسانی و اجتماعی می باشد

این حالت در یک عشق طبیعی  ضمیر تا حدودي شبیه ، مفتونیت ، جفا ، حرمان ، جدایی ، پیوند

ولی اگر عشق افالطونی است باید آن را در خاطرات کودکی  .شود است نیم رخ رقیب نیز ظاهر می

   .کنند اشتباه نمی ،پس آنان که کودك را بزرگ می گیرند .جست جو کرد
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  فصل چهل و یکم

  

توان عاشق  چگونه مییک روز به یک شخص که خویشتن را انسان حساس معرفی می کرد، گفتم 

یک آواز خوان شد و پس از او صداي او را شنید و زنده ماند؟ جواب داد زمان و عادت مانع 

بی شک او طوفان را با باد صبا اشتباه گرفته بود اشتباه فاحشی که بسیاران مرتکب . شود می

...   عادت و الیق، خاطرات،ع تاثیرات، ذوقیت، ابدیت، عواطف، در یک اتفاق که احساسات، .شوند می

در قرن هیجده فرانسه در رسوم . را در بر دارد و باید از مجمع احساسات کاست نه اینکه افزود

پس از مرگ یک عشق البسه هاي مخصوص او  .اشرافیت صندوقچه حرمت و خاطرات وجود داشت

 اشک اشیاء خاص که در زمان حیاط مورد عالقه آن عشق بود همراه شیشه مثل لباس عروسی،

در آن صندوق نگه میداشتند تا با باز کردن در صندوق و  )مقدار اشک نشانه مقدار وفا بود(

 این یک نوع جدال با قوانین طبیعت است رسم مومیایی، .یاد عشق زنده شود احساس هواي عشق،

  .از قهر طبیعت به وجود آمده اند همه این رسوم مردانه بود . . . تندیس و رخدیس،

  . . . وفاي مردانه و ه،اشک مردان
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زیرا بار خاطره به حد کافی سنگین است که  ،اما یک احساس رقیق باید این احساسات را دور کند

 در یک اتفاق و هجران اگر مالکیت وجود از بین برود یک  قرار و پناه . به صندوقچه قفل ابدي زند

ا نیستند انسان باید وجود در وجود درد و رنج تنه .وجود داشته باشد) . . . هنر،پیکر،ادب،شعر و(

خویش باشد فرار امکان دارد انتهار یک عمل خالء است انسان میزان  دقیق بر تشخیص حوادث 

  اشک یک حربه کوچک است اما زمان چطور؟. القل براي مقابله با آن در اختیار ندارد

دین بار به کنند در طی عمر خود چن کسانی که به زندگی و طبیعت بدون تالش نگاه می

هاي اخالقی خویش تسلیم شده و در صدد انتحار برنیامده یا به آن نیندیشیده و بعد مردد  بیماري

در آخر هفته مایل بود زنده  ،آن شخصی که روز اول هفته انتحار کرده بود .و پشیمان نشده باشند

یماري است که از انفعال ولی باید دانست که فقط یکبار میتوان انتحار کرد و انتحار یگانه ب .بماند

انسان چرا دریا؟ چون در . دارا از میان درمان و دارو سفر دریایی را انتخاب کرد .اثر می پذیرد

پناه بردن به فضاي باز دراین  .زندگی اجتماعی و مادي از طبیعت دور افتاده و فشرده شده است

اسی وجود دارد که جاودانگی عشق و اما اینجا یک دوگانگی اس ،دنیا تغیر دنیا را به وجود می آورد

اگر حتی کودك ذکور از منش  .در اقتدار پدر اگر مادر در تحریم نباشد ،سعادت در کنف آن است

خالف رشد جسم،جنس و روان و یا عدم برابر رشد هرسه (سودایی برخوردار باشد، در توقف لیپیدو 

یا قدرت آن  می کند ز حرمان عبور کودك در عشق تا حدي ا) در یک زمان و باهم و درهم و ازهم

اما اگر خشونت پدر و تربیت کیفري و جزم دینی حاکم باشد و مادر به یک  .را دارد که عبور کند

کودك اگر در خفا شاهد کشاکش عاشقانه و عوامانه پدر و مادرش باشد  .موجود مطاوع درآید

ودك هراس جنس به طفولیت نماید و در ک کودك و شخصیت او در شش یا هفت سالگی بروز می(
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 ،اگر پدر در رفتار روزانه نسبت به مادر فرزند ذکور خویش پرخاشگر نباشد) .نشیند و عقب می

این رفتار پنهان پدر و مادرش نیز یک نوع  .می کند کودك که از جنسیت اطالع ندار تصور 

در مورد مادر او  خشونت است اما کودك نآگاه در دوراهی قرار می گیرد چرا این رفتار کیفري

پنهان به انجام میرسد؟ دوم اینکه چرا این رفتار تا حد زیادي به رفتار کیفري شبیه نیست چون 

مادرش بود مادر را نیز در ) تا آن زمان(در برابر تربیت کیفري پدر درباره کودك یکتا پناهگاه 

زد اما این قدرت وجود  مطاوعت میبیند پدرش او را نیز از کودك گرفته است پس پدر را باید پس

ندارد بنابراین نفرت از پدر تثبیت میشود و بعد که وجدان الشعور در کودك ظهور و بروز کرد به 

این خانه رانده میشود و جزء محرکات وجدان الشعور قرار می گیرد اما از مادر نیز تا حدودي نفرت 

اضطراب  عصبیت مرضی، ارضایی، شود عقده ادیپ اگرچه برخالف خویشتن پیدا و با او بیگانه می

هنوز در قلمرو  .کودك که نوجوان شده است) حدود ده سال بعد از بلوغ( می کند اساسی دیر بروز 

اما بعد از آنکه ضمیر و وجدان الشعور و هوشیار گشوده  .می کند عشق به یک چهره گرایش پیدا 

میدان بر ضمیر هوشیار باقی  باید در نظر داشت پیش از پنج یا شش درصد وجدان الشعور(شد 

و سپس عقده ادیپ ظاهر گردیده و نوجوان کم کم احساس خواهد کرد تا آن یگانه ) گذارد نمی

و بالفاصله  شود میاگر درون گرا باشد هر چهره بر خیال او مسلط  .شود چهره در عشق بی رنگ می

هیچ ارتباط به تعدد  این حس .جانشین آن می گردد) حتی با اندك تفاوت خطوط(چهره دیگر 

تمام آن را در جنون چهره گرایی درونی و در انتها  .زیبایی در زنان ندارد و از بیرون اثر نمی گیرد

شود میان او و انتخاب او در وجدان  مادر هاله اي می .آن را در عقده ادیپ باید جست جو کرد

مان آن جز با روش خواب تلقین الشعور دنبال مادرش می گردد این بیماري از انحراف اساسی و در
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 جوان، نوجوان،. سرگردانی انتخاب به قوت خود باقی می ماند از بین نمیرود اگر حتی مادر بمیرد،

مرد از دور و در خیال می تواند یک عشق را انتخاب و بپروراند اما اشخاصی که داراي منش خونی 

به همان شدت که  .فاجعه بی وفایی استاین شروع  .هستند از خیال فراتر رفته و انتخاب می کنند

تا نیمه راه عشق نباید  .شوند عاشق شده اند به همان شدت نفرت پیدا می کنند یا بی تفاوت می

  . پیموده شود

ادیپ چون یک رقیب عشق میماند از این سبب اول باید به جنگ با آن رفت و آن را دشمنی 

یداري دارد  و مضمون رویا را در شخصیت فرد بسیار بزرگ گرفت ادیپ در خواب نیز نقشی چون ب

اگر در رویا دختري را که دوست دارید در جریان یک واقعه مشاهده  ، به خواب رفته باید جست

اگر در خواب نیز به او نمیرسید از عقده ادیپ است اما ادیپ نمی داند با این تالش موذیانه  ، کنید

اگر به وجود عقده . ک هشدار و پرهیز به حساب آوردسازد که این را شخص ی خود را نیز رسوا می

ادیپ در خویش آگاه باشیم هرچند حرمان یک حادثه ساحرانه و انحصاري و بزرگ  چون عشق و 

پیوند باقی می ماند اما ضمیر هوشیار و شناخت ادیپ از بار آن می کاهد ادیپ به قلمرو خیال راه 

آگاه منتظر نشسته است پدرعوض فرزندگرایی دیگر ندارد همچون یک موجود آگاه در ضمیر ناخود

اگر در نظاره یک کانون خانواده توسط یک  .شود و از ضمیر هوشیار کاري ساخته نیست گرا می

شخص که داراي عقده ادیپ است احساس شرکت در آن محفل وجود او را فرا می گیرد اثر چند 

تعکیس خواهد انجامید اما خود این آرزو درصد هوشیار ضمیر آشکار می باشد و بیشتر از این به 

یک احساس طبیعی و ضروري هستی و حیاط است و شدت آن با محرومیت شخص در دوره 

یک وجدان پنهان که با چند آرزو برآورده  .کودکی در یک خانواده سرد ارتباط مستقیم دارد
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اطره این اتفاق که شود و هنوز خود وجدان الشعور خارج از صحنه قرار دارد و براي حفظ خ می

دریا را یکتا محلل درون می پندارد این مقدار از قدم بعدي  ، سپید و محال هم بود ، زیبا

زیبا، چند صحنه  ، جلوگیري می کند و باید در این یک مورد از ناتوانی ضمیر هشیار استقبال کرده

ل آن که زیبا هستند ولی در برابر طبیعت و اشکا. از یک آرزو، حقیقت کامل و بسیار تلخ بهتر است

پایان آن به مجازات می ماند یک مثلث وجود دارد کودك می آموزد که با حوادث باید روبرو شد تا 

برخوردار بود شکوفا شوند و جامعه مردمی به این ) . . . هنري،دانستنی و( اگر از استعداد بلقوه عالی

  . نیاز و تالش جواب خواهد داد

بق یک روز که به آینه نگاه کردم جا خوردم دو خط عمیق دو طرفه گونه چند روز بعد از ورود زن

 ام از بین رفته بود و چون زنبق رفت دوباره این پرسش پیدا شدند انتظار یک عشق که دري را به

  . صدا درآورد روح اثر می باشد
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  فصل چهل و دوم 

  

 .ی کرد قطار یک حالت کهن داردیک قطار، شهر بزرگی را با چند مسافر کوچک به سرعت ترك م

یک مخروط آشکار و  .سازد ریل یک عمق و خط خاص در جاده می ،حتی اگر فوق مدرن باشد

قطار هنوز هم آن ظهر زیبا و باصفاي ایستگاههاي  .سازد عمق ساده است که افق را نمایان می

ود زیرا از لحظاتی قبل از دارا مجبور شده بود زودتر از خانه خارج ش .غرب امریکا را زنده می کند

صدایی که به طور یکنواخت کسی را به اسم  .رسید فاصله دوري به طور مرتب صدایی به گوش می

 .شد که از این فاصله این اسم نوعی شباهت با اسم زنبق داشت که با هجا تلفظ می .صدا می زد

ظه به احساس او چنین حالت صدا یک صورت ندایی و حزن را پراکنده می کرد شاید هم در آن لح

او ، می آمد و این مثل یک انعکاس فرساینده بود فرساینده عصب و قلب، این خروج زودتر از موقع

را در خیابان ها سرگردان کرد ولی چه اهمیتی داشت او تمام عمر سرگردان بود و وقتی وسیله ي 

 .ول بار او را در آنجا دیده بودپیدا کرد که بتواند به ایستگاه قطار برسد در مسیري قرار گرفت که ا

 .در زمانی که در گوشه آن خیابان بساط حراجی برپا بود یک نوع تیر غمی از پیشانیش گذشت

حالت خلوت و نمناك این قسمت از گذرگاه پیش از هر چیز علت این تداعی بود وضع روحی 

 .هاست ریق محل و مکانسنگ ها یعنی اینکه کجا و چگونه قرار گرفته اند علت اساسی تداعی از ط
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با این حال و با این سنگینی احساس می کرد در یک نوع بی وزنی و پرواز قرار دارد شاید به آن 

خاطر که کسی به بدرقه اش نیامده بود، در واقع جدایی میان چهار دیوار راحت تر از جدایی در 

انده شدن توسط یک وسیله یک ایستگاه و بندر می باشد همچنین با پاي خود رفتنن دشوارتر از ر

است این دو حرکت و این دو جدایی به ظاهر شبیح هم هستند ولی هرگز باهم قابل مقایسه 

زیرا در اولی قدرت اراده  پاها مطرح است جدایی حتی براي یک پیروزي  نیز جدایی  ،نیستند

ثل آواز که صدایی م  .چه خوب که جدا از عشق و عاشقی مانده است ؛یک لحظه فکر کرد  .است

هومر گفته دریانوردان در برابر آن نوع نوا تاب  .شد گویی از قعر یک جاه می آمد شنیده می

گویا گرداب آب همان گرداب نوا بوده هر چیزي براي خود ورطه اي دارد گاه   .مقاومت نداشتند

حاال کسی نبود بگوید  .ورطه ي  یک چیز احساس خطرناك تر از ورطه ي یک اتفاق طبیعی است

گوشه خیابان را زنده می کند که در  چه وقت چنین آهنگی است؟ دانسته نبود چرا این آهنگ آن

این چنین نوایی از یک مغازه فروش موسیقی به گوش  .آن دارا اول بار که زنبق را دیده بود

حتی آن  نوا زود در عاطفه میرود .قوه بازآوري خاطره در نوا و با نوا یک دلیل بیش ندارد .رسید می

را ایجاد می نماید نوا آدمی را به سبکی صدا برمی دارد و دست به محلی می برد که این نوا  زمانی 

  !آنجا شنیده شده بود با تمام جزئیات آن لحظات

دارا احساس خاصی داشت و می خولست آهنگ را که روحی داشت جسمی پیدا کند بعضی 

د این نوا اندامی هم پیدا کند تا حس شنوایی به نمی توان فقط شنید آدمی می خواه ها را آهنگ

  بخشد؟ حس بینایی نیز مربوط شود آیا کلمات و نوا یک زیبایی عتیق را تجسم می
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ها  دارا که چشمانش را بست حاال می بایست گوش هایش را نیز بگیرد در غوغاها و شب زنده داري

دارا  .شوند دها غیر عادي میمیشود و فریا و امراض روحی، گوش پیش از چشم به خطا دچار

چنین وضعیتی قرار داشت در این قیل و قال درونی در قسمتی از ساحل از مدتی قبل دختري  در

ناخواه وجود او میتوانست شخص را از اسارت افکار برهاند به یقین موقعیت  شد که خواه و دیده می

یک ساك بزرگ فندقی رنگ  این دختر .هاست که وجود آهنگی یا موجودي را موثر می گردانند

اما نه آتقدر بزرگ که در دست دختران کم سن و سال نوعی جذبه جدید حساب (در دست داشت 

رسید پوشیده بود که زمینه اش آبی و خال هاي سفید  یک پیراهن که تا زیر زانویش می) .شود می

ت جالبی آن را شد که از نقش همین پیراهن بود و به صور یک روسري در سرش دیده می .داشت

حال و حالت کسی را داشت که تنها  .اما پریشانی زلف هایش را نتوانسته بود بپوشاند .بسته بود

رسید این  به نظر می .در قسمتی از ساحل ایستاده بود که جمعیت اطراف  او زیاد نبودند ،نیست

جزئی بر زیبایی و همه  مردم راه باز کرده بودند تا ونوس بر کشتی عشق بنشیند که این تصادف 

شد جاي این دختر زنبق همان دختر خیالی  یک لحظه فکر کرد چه می .خیالی صحنه می افزود

  جایی براي رفتن داشتیم؟ قرار داشت به کجا میرفتیم؟

ترکیب این صدا و آن صحنه اثري را به وجود آورد که می توان آن را یک نوع ارتعاش عواطف و 

امعه سالم جامعه ي است که غم و شادي را باهم داشت باشند در رابطه اش با اشک نامید یک ج

جامعه ارتجاع نه تنها شادي بلکه اشک نیز می خشکد و این به کدورت روح انسان می انجامد یک 

زمان الزم است تا غم به مرحله اشک برسد اگر نشاط را بتوان با یک روش ساده به بیان آورد غم 

 . . . افسردگی و ، محنت ، اندوه ، اتیک سخن میرود این نوع غمیک اثر بسیط نیست از غم درام
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و  نیست غم مستقیم نیست غم براي غم نیست یک نوع غم است که به اندازه نشاط مفید می باشد

به یک انقالب در روح می انجامد روي قطعه سنگی نشست و دست روي صورت گرفت و هاي هاي 

اي بندر بود که صداي گرییستن او را پنهان می کرد از گریست گویی که مادرش مرده بود این صد

روزي که با زنبق آشنا شده تا آن زمان که زنبق را گم کرد این اولین بار نبود که می گریست چرا 

غم را مضاعف میسازید؟چرا عزا برپا  . سیاه میپوشید؟ چرا با رنگ سیاه که رنگ ظلمات است

  دارد؟ بر دارید؟مگر نمی دانید قلب غسل برنمیدارید؟ مگر شما از ماورا و مقدر خ می

دو نفر در یک قدمی دارا باهم صحبت می کردند یکی می گفت بعضی ها یک نوع بیماري خفته 

ارزش بر آنان عوض آنکه به خودشان برگردد به شخص مقابل برمی گردد بنابراین شخص با  دارند،

به بعد کار او باید تالش بر خواباندن دوباره او از این  می کند عمل خویش او را که خواب بود بیدار 

دیگري میگفت آیا سعادت در  می کند باشد چه مصیبتی که شخص خوشدل براي خویش درست 

این است که انسان نمیداند فردا چه خواهد شد؟ وعمري در آینده زیبا به سر می برد و از بین 

ص جمع شد باید با همین مقدار بتواند میرود و حال آنکه مقداري از آینده وقتی در گذشته شخ

تشخیص دهد چه از نظر بخت و چه سعادت چه نوع آینده اي در انتظار اوست سرنوشت آدمهاي 

بزرگ شاید در آسمان باشد اما سرنوشت امثال من بیشتر در زمین است بسیار سرنوشت ها در 

یشوند سرنوشت را جریان طولی با یک جریان عرضی و تعیین نشده و با عقل سلیم عوض م

خودمان خراب میکنیم و در آخر میگوییم این بخت ما بود مردي که کمی چاق بود و از همین 

این موضوعات بحث سر چهار راه نیست ! جمع بود به صدا درآمد لعنت بر شیطان، سبحان اهللا

ذشته بحث در هواي آزاد و سرپا نیست مقداري آینده وقتی در گ . برنامه و صندلی الزم دارد
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شخص جمع شد بازهم نمیتواند آیا عقل سلیم بر او مسلط می باشد ؟ یا او به عقل سلیم مسلط 

  . می کند است در چه جامعه اي قرار  دارد آیا جامعه به طرف او می آید؟ یا از او فرار 

ما از پشت  .یک سیل که جاري شده و تا همسایگی ما رسیده .ما مرغ و خروس خانگی هستیم

 ،شویم فقط وقتی پشت در مسکن و بیت عزیزمان رسید دست به کار می .کنیم قط نگاه میچپزها ف

مظلوم نمایی ما تا به آنجا رسیده که با طناب پوسیده خود را دار میزنیم ولی  . اما دیر شده است

با تو ! چه کسی گفته فقط با طناب میتوان خودکشی کرد؟ تو مستی: نمی گوییم خواهند گفت 

  .  . . بارك باده هم شروع کنیم باداباد به روز مبادا تبدیل میشود و شاید هم بهاگر با م

شد نیم رخ  پیش رفت و خود را به زاویه ي رساند که می ،دارا بعد از کمی مکث از کنار آنها گذشت

کشید نگاه کرد چنین دختري که چنین لباسی  کشتی دومین سوت خود را می .  آن دختر را دید

خره شکار کرده الامثل یک شکارچی بود که پرنده اي را ب .شد در آن حلقه دیده نمی داشت باشد

 .سراب هاي براق در اشعه آفتاب کمی مکث کرد .باشد اما دیگر نداند کجاي جنگل افتاده است

مردي از چند لحظه قبل به او پیوسته بود از  .دوباره توانست شکار را درمیان سگان تشخیص دهد

این دومین بار است که با چنین شخصی روبرو  .می کند ود که آدمی با دیدن آنها فکر آن آدم ها ب

شاید این بدان جهت باشد که چهره آنان یک   .اما نمی داند بار اول آنان را کجا دیده است .شود می

حدود پنجاه سال داشت و  .رسید باید پدر این دختر باشد مرد که به نظر می  .عمومیتی دارد

د دانسته نبود روي کدام حس یا احساسی دارا بسیار .به رنگ شن هاي ساحل پوشیده بو لباسی

 .رفت این پدر و دختر نیز از مسافرین کشتی  باشند که او نیز مسافر آن به شمار می .عالقه  داشت
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بیشتر مسافرین از اسکله ي که باز شده بود سوار کشتی  .کشید کشتی سومین سوت خود را می

  .و این مرد مسن و آن دختر جوان نیز در میان این مسافرین بودندشدند  می
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  فصل چهل و سوم

  

کشتی یک شهر کوچکی است که از یک ملک جدا شده و به طرف  .نزدیک غروب کشتی راه افتاد

تا چشم  .ن زمان که دیگر ساحل در قوس دریا پیدا نبودآپس از چند ساعت درست از  .آب میرود

این  .شد دایره اي عظیم و لرزان به شعاع افق دور تا دور کشتی را فرا گرفته دیده میکار می کرد 

توانست در آن اصطالح روانی ترس از اماکن وسیع را با تمام وجود حس  لحظه اي بود که آدمی می

دید انسان به خاطر اینکه  .گیرد در همین لحظات بود که دارا احساس کرد دریا دارد او را می .کند

اما در دریا چنین  .سمان مرزي ندارد و  افق زندگی شهري و حتی صحرایی محدودیت داردآ

تري  آیا دریانوردان روحیه صادق .این یک مزاج دریایی می سازد  .آب و دیگر هیچ ، افق .نیست

زیبایی و اوج  ،دریا تخیل است .نسبت به خشکی نوردان دارند؟ قدرت چشمان آنان زیاد است

صطالحات شامخ و با عظمت بیشتر می توان در دریا و تخته سنگ هاي آن مثالی پیدا براي ا .است

در مشاهده یک اقیانوس بزرگ است که  .این قسمتی از سطح زمین است که گود افتاده .کرد

زمین شناسی دریا می گوید زمانی که زمین نرم بود  .می دهدجنبه خیالی ) الو(انسان به نظریه 

این  .وس کبیر جدا شده است و آنگاه بارانهاي سیل آسا این گودال را پر کرده اندماه کوچک از اقیان

صحرا  . ن نیز نوعی زمزمه ي هراس انگیز داردآحتی آرامش  .قسمت از زمین همیشه باصداست



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فصل چھل و سوم

  
A V A Y e B U F . w o r d p r e s s . c o m ف     و ب ي  ا و آ ی  ت ن ر ت ن ی ا ر  ش ن  205 

انسان کوچک در برابرهمه یزرگی   .شاید بدان جهت که دریا قعر ابدیت است .چنین حالی ندارد

هیچ . یا شاید بدان خاطر دریا یک  بعد چهارمی نیز دارد شود و مت قسمت نمیقس .آن قرار دارد

شود آدمی به  چیز در دریا به اندازه امواج آن غریب نیست موج یا گریز آب یک لحظه ساکت نمی

اما در دریا  .می کند در طبیعت انسان خود را مسلط حس  . گوید این نیرورا از کجا آورده خود می

سان ان .باشد این بسیار خودخواهانه می ،عقید انسان برتر از طبیعت است می کند انسان احساس 

دریاست که   .اما اثر روانی دریا بر روح انسان  همیشه باقی است ،اگرچه دریا را نیز مهار کرده

در حقیقت دریا مانعی  بوده که  .انسان را واداشته براي حرکت سفاینی به عظمت دریا بسازد

سفاین را میتوان به عجایب  هفتگانه افزود این جزیره اي . سان به صورت غول درآیدواداشته ان

است که انسان  براي عبور از طوفان ها بادهاي بیکران ساخته است با همه این  بازانسان از دریا 

بر  وحشت داست کریستف کلمب بدان سبب معروف شد که اول بار توانست از ساحل دور شود و

دریا ودریاهاي آزاد تاریخ ملل رادرخود نهفته دارند آنجا مدفن خمره هاي . الب ایدترس بسیاري غ

طالي سفاین سزار و افسانه پریان دریایی است که گاه ازدریا به خشکی میخزیدند وجود دریا 

سیادت ملت هاست دریاها افسوس راه استعمار را نیز هموار کرده اند دریا پراز افسانه ملل است 

آتشفشان ها وزمین . . . . . . یقی ها مصري ها یونانی ها رومیان ایرانیان واسکاندیناوي هاافسانه فن

افالطون در کتاب تیمه از شهري به نام اتالنتید نام  . لرزه هاي دریایی طوفان نوح را در خود دارند

اورده  و این افسانه شهر گم شده را به وجود می کند میبرد ولی وضع جغرافیایی ان را روشن ن

دریا و اقیانوس دنیاي . وچشم کاوشگران را هزار سال است که به دریاي سیاه متوجه کرده است

ان سطح قعري دارد که دران حیاتی درحال تکوین وجنب وجوش میباشد جغرافیاي . پنهانی است
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حیاتی به طرف دریاست در خشکی حتی نمونه ان را نمیتوان یافت تمام رنگ هاي  طبیعت در 

دریاست از این همه حیات است که اول بار زندگی از دریا آغاز شده است این هنوز نبض  حیات

آفرینش است حیات شناسی که در دریا شامل موارد شیمی واعمال جسمانی میشود علم مخصوص 

به خود است طالي ان مروارید است دریا طبیعت را توانسته در خود حفظ نماید دریا آزادي 

ت عظیم خشکی زود از بین رفتند اما دریا این غوالن مخصوص خود را با خیاالت است حیوانا

عنکبوت خشکی در دریا  می کند امانت  حفظ کرده اند نظریه ال مارك این جا تحقق پیدا 

اختاپوت نام دارد این  حیات افسانه اي است که اساطیر را در خود جمع کرده است سر غول و تن 

گیري لباس نقره اي به تن می کنند کثرت اشکال، کثرت اعضاء و مار، مار ماهی ها هنگام جفت 

اختالف اشکال همه در دریا موج میزند اینجا عشق در حد عالی صورت عارفانه دارد در آنجا زندگی 

اجتماعی و انفرادي بهتر از خشکی است راز طبیعت و راز وجود و الینتهاهی در خشکی گویایی 

اقیانوس و سر و صداي آن دایم این نیروهاي .  ما در دریا چنین نیستندارد؛غوغاي اولیه را ندارد ا

آورد و حال انکه خود چیزي جز مقدار سیال و مقداري اصطکاك  مرموز طبیعت را به یاد می

بعد (اگر انسان کوچک  . دریا نوردان شاید از این نهیب بود که اغلب به دعا پناه می بردند. نیست

و اتفاقات طبیعی نه همه بلکه یک سبب اولیه گرایش به خدا و ) زرگبعد ب(و جهان بزرگ )کوچک

اگر انسان . اما علت و معلول در هم اند. این انقالب درونی در دریا بسیار قابل لمس است دین است،

اول از ترس به خدا پناه می برد بعد براي آرامش دل او را می خواند اما این یک تلقین عمومی و 

تا اواخر قرن نوزده که  .می کند عروف که واسکو دوگاما از دریانوردان بزرگ یاد دعاي م. ساده است

و نباید پنداشت که پایان عصر (شود  خوانده می) طوفان اتحاد(سفاین تکامل یافته اند قبل از 
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چون  .بادبانی که سفاین یک شی طبیعت به نظر می آمدند و آغاز دانش کار این دعا را برانداخت

و ابعاد آن با ابعاد طوفان و موج برابري می ) خود حرکت(کل دینامی سفاین و قدرت به ظاهر ش

کرد و با اقیانوس تناسب داشت و به قلب انسان نیرو میبخشید بلکه باید پنداشت که انسان از 

اي صاحب جهان اگر بدکرداري میان ما هست که از  :شد این دعا چنین شروع می) .ایمان دور شد

رون رفته او را بخاطر بی گناهان ببخشا اگر انتظام بزرگ تو را در تکاثف دنیایی از نفس خویش بی

  . . . یاد برده ایم اکنون پیش از این طاقت امتحان نداربم

واسکو دوگاما دریانورد بزرگ از کشور پرتغال گفته این دعا بسیار مواقع طوفان اتحاد را چنان 

 ،ون به اینجا رسیدیم براي اینکه مطلب کامل شودچ . کرد که گویی از غضب افتاده است می

آیا حوادث جوي با معاصی خاص ارتباط دارند؟ باران که لطافت است بر سر اشخاص  :پرسیم می

فغان و نفرین یک فرد که میان آدمهاي مثل خویش ولی خارج از خویش در عذاب  .لطیف می بارد

سمتی از این عمق حیات را شناخت و هرروز انسان ق. است به تباهی مدینه ستمکاران می انجامد

که می گذرد جهان تازه پیدا میشود و در این عمق بالن هاي عظیم الجثه غول آسا پیدا میشوند و 

از عمق دریا  .شود که گفته شود افسانه مارهاي عظیم الجثه دریایی حقیقت دارند همین باعث می

رهاي عظیم اثري نیست شاید بدان علت باشد که اما اگر از این ما ،چیزهاي تازه اي به دست آمده

ناخدا کشتی دیدالوس از وجود مارهاي عظیم دریایی یاد می کند که  .قالب هاي ما کوچک هستند

گوید زنانی را در دریا دیده است  و می می کند پیردومدین از افسانه اي یاد  .به رنگ قرمز بوده اند

 .واقعیت دارد ،فسانه هاي قدیمی زن را از دریا گرفته اندااین که ! که جزء دوزیستان ها بوده اند

حتی خشکی نیز نتوانسته  .حداقل در اندام هاي او آن پیچ و تاب هاي ماهیان اساطیري وجود دارد
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گفتند  ماهیگیرهاي قدیم اعتقاد داشتند زن را از شن هاي ساحل گرفته اند و می .آن را بخشکاند

جسد زن را به دریا ! به دریا برگردند دنیا به چه شکلی درمی آیددعا کنید اگر دوباره بخواهند 

به  .شد بی شک از شکل و شمایل زن ناشی می .رسم بود 81بسپارید که میان دریانوردان قرن

حقیقت زن بیش از هر موجود، دوزیستی جلوه می کند ماهی المانتن چیزي جزء زن نیست 

ه اش در آب می لغزند شاید همین ها بوده که پستان هاي یک زن را دارد که در طرفین سین

در زبان دریانوردان قدیم خود مارماهی چیزي از زن  .بعضی دریانوردان را به شک انداخته است

جمالتی نظیر مارماهی زیر صخره سرخ و گرفتن مارماهی از دم او در اصطالح دریایی به  .بوده

زند که حوالی  ناخدا فالوا از زنی حرف می . یعنی بوسه از پیشانی ، معنی بوسه مقدس می باشد

بنابرابن روموراکی یا  .برده فریفته و به دریا می غروب عریان از آب بیرون آمده و ملوانان او را می

شدند و شکل زن را داشته اند نباید دور از  ماهی هاي افسانه اي که بر سفینه ها دامی حساب می

رسیده و  که از آن نجواهایی به گوش می می کند صحبت همین ناخدا از غارهایی  .حقیقت باشند

زن و  .وقتی یکی از ملوانا ن شجاعت به خرج داده و داخل این غارهاي پر از برودت دریا شده است

زنانی را در حال عشق بازي با مردانی دیده که نصف بدنشان به صورت دم ماهی بوده است شاید 

حالت و شمایل زنانه داراي جذبه و روح شاعرانه می باشد فلسفه استحمام و شناي زن نیز از این 

  . ونوس از کف هاي دریا آفریده شده است

نچه از دریا گفتیم قسمتی از تصورات او بود اگر روحی آ .دارا در چنین افسانه هایی قرار گرفته بود

اشیم که در حتی اگر دریک کشتی ب .توان به قعر تاریخ و زمان هاي دور سفر کرد باشد همیشه می

اینجا و آنجا ابرهاي پایین افتاده اي جلب نظر می کرد تا جایی  .آن کمتر چوب به کار رفته است
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نمود به زودي به این ابرها رسیده و از میان آن ها خواهد گذشت و آن ها را  که آدمی خیال می

ا همه چون برف به صورت گلوله با دستان خویش خواهد گرفت سفینه یک شهر کوچکی است ب

خصلت ها ي یک شهر بزرگ مثل یک دهکده بیگانگی اجتماعی را از بین میبرد گرچه این قرابت 

باز به روح مسافران آن وابسته است و اینکه این آدم ها از کدام جامعه هستند وضع محیط طوري 

بود حتی کسی نمی خواست به مسافرت رود حاال ممکن بود احساس کند نمی خواهد برگردد در 

جامعه با نظام خوب و همسایه هاي خوب در سفر نیز همسایه هاي خوبی خواهیم داشت در  یک

اوایل مسافرت دارا احساس کسالت و افسردگی می کرد اما این حال تا حدودي نه زود از بین رفت 

در اکثر مسافرین شوق و شوري احساس میشد چیز تازه چنین اثري دارد تا دیروقت مردم در 

دند از مدتی قبل نسیم شبانه دریایی شروع به وزیدن کرده بود آنان که دوراندیش عرشه کشتی بو

بودند با خود باالپوشی به همراه داشتند اما در جمع هرکس هرچه دم دستش رسیده بود خود را با 

آن پوشانده بود این شور و شوق به حدي بود که حتی با وجود اعالم ساعت صرف شام در سالن 

کشتی در مسافرین رغبتی به صرف شام حس نمیشد چیزي که در این جمع عمومی و کوچک 

فکر دارا را به خود مشغول کرده بود این بود که هنوز آن پدر و دختر از کابین خود خارج نشده 

گرچه  .چیزي که به طور مبهم او در این لحظه احساس می کرد یک نوع حس جدایی بود .بودند

ت اما این حس جدایی به حدي بود که به احساس جدایی جنبه در این سفر بازگشتی وجود داش

جدایی از وطن و فرهنگ و هویت را شاید اول بار بود که حس می کرد در این افکار  .کلی می داد

بدون آنکه خود بداند به قسمتی از نرده کشی کشتی کشیده شده بود که پشت قسمت میان دو 

بخاطر موج خاصی که از حرکت کشتی به وجود می آمد این جا شاید  .داد پل کشتی را تشکیل می
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بچه هاي زیادي جمع شده بودند و مرغان کاغذي به دریا می انداختند اما به زودي این بچه ها نیز 

آویزه هاي کشتی کم کم روشن میشد زیرا ، آنجا را ترك کردند جزء چند بچه با جرات و شیطان

ار می کرد دریا و سیاهی بود اینجا و آنجا سر و صدا شب در دریا زود فرا میرسد دیگر تا چشم ک

مسافرین به گوش میرسید که به اسم بچه هاي خود را صدا میزدند دریا در زیر پاي او مثل یک 

قیر مذاب به نظر می آمد و فقط مختصري از سایه کشتی را منعکس می کرد از دور از افق به نظر 

بود که او احساس می کرد تغیر شکل پیدا می کند در می آمد نجواها شنیده میشود این لحظاتی 

افکاري غوطه ور بود که شکل و قالبی مشخص نداشت تا نیمه هاي شب در این گوشه  خلوت 

کشتی اسیر این افکار بود اما آرامشی حس می کرد بیشتر مسافرین به کابین هاي خود رفته بودند 

شدند با این که نصف مسافرین از  نی خاموش میدیده میشد چراغ کابین ها به فواصل تا حدود معی

ملیت هاي مختلف تشکیل شده بود اما این خاموشی مرتب چراغ ها گویی عالمتی بودند که 

به  .تواند بخوابد اما دارا احساس می کرد که نمی .خواستند بگویند بیشتر مردم مثل هم اند می

 .نهاد چه مدت آنجا ماند معلوم نیستسپس آن را در جیب خود  .شماره خوابگاه خود نگاه کرد

آهسته آهسته به طرف کابین خود راه  ،فقط هنگامی که احساس کرد خستگی بر او غلبه کرده

  . افتاد

تفاوت منش تحت ( .یک شخص اگر یک مقدار رشد روانی برخوردار باشد تمایل به همرنگی دارد

ی کرد با  زنبق در این ایی بیشتري مدارا در این جمع احساس تنه) .تاثیر این تمایل در می آید

می در یک مجلس که خانوادگی است یک فرد تنها که یک خانم او را همراهی ن ، ؟ نهعرشه باشد

شود ما که  اصل عادت باعث می . ساي خویش را گم کرده استعبه پیرمردي می ماند که  کند 
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جالب  ، ز انتقال به یک محیط تازهپس ا .ماهها و سالها را در یک محیط گذراندیم روزها، هفته ها،

از  .یا بزرگ حداقل صبح روز بعد با احساس و حال روزها و سال هاي قبل چشم از خواب بگشاییم

تصادف آن حال قدیم و این شکل جدید احساس خاصی خواهیم داشت دارا چنین حالی داشت 

ال جبري وجود دارد و یک سو . یک روح غریب و منزوي در برابر این شکل جدید مقاومت می کند

آن این است آیا طبیعت می داند این یا آن انسان دردهاي بزرگ را می تواند تحمل کند پس درد 

بزرگ خلق می کند یا این که درد بزرگ اول آفریده میشود و ما ناچار از تحمل آن می باشیم به 

  . نظر میرسد میل افراد در این مورد بی تاثیر نباشد

  

  

   



 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تراژدي خوشبختی   

  

  

  چهارمفصل چهل و 

  

خواب دید کنار . دید ،صبح قبل از بیدار شدن یک خواب کوتاه که خواب صبگاهی می نامیم

مرد  .ساختمانی که متعلق به خانواده زنبق بود و یک عده کارگر مشغول خراب کردن آن هستند

ي چاقی کمی دورتر ایستاده و در فکر فرو رفته است در نظر او مثل این بود که یک عده دیوانه برا

ویرانی آن خانه آمده اند هر پتک مثل این بود که به احساس او فرود می آمد یک قسمت از 

بیشتر دیوارها هنوز سالم بودند هنوز داخل حیاط استخر و مرغابی که از سیمان سفید  ، ساختمان

مانده بود اما یکی از بال هایش شکسته و در آب حوض که کمی پر از گرد و  ، ساخته شده بود

دیواري از یک اتاق در طبقه باال دیده میشد که به دیوار اتاق یک ! به نظر می آمد شناور بود خاك

نوجوان شبیه بود یک آینه دیواري و یک پوستر در آن قرار داشت کارگري ایستاده و در آینه 

. دکنار مرد چاق ایستا ، موهایش را که آب زده بود شانه می کرد مرد قد بلندي که حاال آمده بود

کسی که این جا را چنین ساخته بی مروت فکر نکرده که یک روزي بنده : دارا شنید که می گوید 

این اندیشه از ذهن دارا گذشت این مرد اگر می خواست آن . خدایی شاید بخواهد آن را خراب کند

حقیقت  هراس از! خانه را بخرد و در آن زندگی کند ایا باز هم این عقیده را میتوانست داشت باشد

 .شود به یک اتفاق لطیف تعکیس می دهد بنابراین ویرانی عشق به ویرانی ابعاد و اشکال عوض می

یک شخص که داراي دو ضمیر است عوامل فیزیولوژیک را در نوع خواب او نباید زیاد جست و جو 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فصل چھل و چھارم

  
A V A Y e B U F . w o r d p r e s s . c o m ف     و ب ي  ا و آ ی  ت ن ر ت ن ی ا ر  ش ن  213 

ر یک شخص که داراي ضمی .کرد بلکه باید در نوع شخصیت او که به خواب رفته جست و جو نمود

هوشیار و ناهوشیار است دیدن یک چهره در خواب عالقه او را نسبت به آن چهره در بیداري دو 

ادیپ در مردي که عمیق است در رویا  .خواب یک دهلیز طبیعی بر ناخودآگاه است .برابر می کند

ند چهره او را به یاد نمی آید یا چهره ها را جابه جا میبیند خواهر حتی مادر را جاي عشق میبی

رود در بیداري  رویا در یک شخص با دو ضمیر در ضمیر پنهان او می گذرد و از آن بیرون نمی

  . دلیل اول آشفتگی روحی او خواهد بود
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  فصل چهل و پنجم

  

روشنایی در پس آن  ،براي شخصی که شب را در این کشتی به سر برده بود .آفتاب زود دمید

از زمزمه هاي اسرار  .تاریک و ظلمانی و آمدن به روشنایی بودتاریکی مثل عبور کشتی از یک تونل 

حتی از  .شد از طیف رعب و از تنهایی مطلق شب گذشته اثري در این کشتی حس نمی ، آمیز

دریا به جاي آن اثرات ظلمانی تاثیر زیبایی  .تکان هاي گهواره اي و محدود کشتی کاسته شده بود

ی آینه طبیعت باشد زیرا در آن یک شکل واقعی طبیعی می بخشید ظلمت شاید پیش از روشنای

شفق و نسیم صبا  ، حالت صبح ، سحر در دریا به خاطر طلوع خاص خورشید از افق .شود دیده می

خورشید در آن چنان برمی آید که گویی از میان آب ها بلند  .چیزي مثل راه بهشت حس می شود

در باالي کشتی  ، ر این زیبایی هاي افسون کنندهدر این صبح عالوه ب .شود و بیرون می آید می

چندین پرنده دریایی در پرواز بودند و در روي آب شاخه هاي شبیح به شاخه ي بزرگ و قطور 

شناور بودند و چند پرنده روي این شاخه شناور  ، درختی که همراه برگ هایش کنده شده باشد

نشان می داد در این حوالی اثري از خشکی نشسته بودند از این سواري چه احساسی داشتند این 

مسافرین در سالن کوچکی که شب قبل شام خورده بودند اینجا و آنجا مشغول صرف . وجود دارد

سفر چیزي است که در آن اول باید قیودات را شکست وگرنه انسان دوباره خود را . صبحانه بودند

اصل بسیاري از مسافرین به خاطر آنکه  در میان قرارادادهاي اجتماعی اسیر خواهد دید روي این
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آن را در کنار نرده هاي کشتی صرف می کردند جزء چند  ، غذاي صبحانه حالت سرپایی داشت

نفر حتی برخی خانم ها و مردان مسن نیز به این جمع پیوسته بودند دختر کوچکی که دستش 

صبح آن روز نیز مثل شب قبل آن . لرزیده و نان صبحانه اش به دریا افتاده بود جیغ و داد می کرد

مرد و دختري که همراهش بود که ما آنها را پدر و فرزند تشخیص دادیم نه در سالن غذا خوري و 

نه در سالن تفریحات و نه در عرشه کشتی دیده نشدند ظهر نیز خبري از این دو مسافر نشد بعضی 

شتی دیده بودند اما هنگام شب از مسافرین آن مرد را در حال خروج از اتاق مخصوص ناخداي ک

آنها را مشاهده کردم که در گوشه سالن غذا خوري زیر نور آویزه اي که به زحمت محوطه میز آنها 

را روشن می کرد مشغول صرف غذا هستند مرد همان لباس خاکستري روز قبل را به تن داشت 

رنگ شیري با گل هاي  اما دختري که همراه او بود لباس خود را عوض کرده بود پیراهنی با

صورتی و دامنی به رنگ گل هاي پیراهنش به تن داشت خیلی کم باهم حرف میزدند گاهی 

صحبت هایی بین آن دو رد و بدل میشد که از این فاصله نمیشد فهمید درباره چه موضوعی 

صحبت می کنند در یک محیط اگر انسان آشنا به هنر گفت و گو باشد یعنی غناي درونی داشت 

باشد میتواند با همه روح انسان گریزش با مردم بنشیند دارا از این روح برخوردار بود اما نه در آن 

روز و نه در روزهاي بعد نتوانست سر صحبت را با کسی باز کند با این حال احساس می کرد کمتر 

ت این تا حدودي میان این دیروز و امروز فاصله اس می کند اسیر افکار گذشته است و احساس 

حالت را تا حدودي بدون اراده به دست آورده بود در حقیقت احساس می کرد اگر بخواهد این 

احساسی داشت و آن این بود که  .شاید تالش بیهوده اي کرده است ،فاصله را به هم وصل کند

خواست خاطرات خود را به صورت کتابی به رشته تحریر در آورد حتی شکل خوابهایش عوض  می
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و تمام مسافران آن را عروس هاي  می کند د خواب دیده بود که در سفینه ي حرکت شده بو

جوان تشکیل می دهند و سفینه شبیه سفاین قدیم دریایی است از زوج هاي جوان گرفته تا ناخدا 

در این سفر دارا . و کارکنان کشتی همه عوض شده اند و البسه هاي قرون قدیم را به تن دارند

تصمیم گرفته بود آنها را به دریا بسپارد  .  . . د آورده بود مثل آن لحاف و پیراهن وچیزهایی با خو

این طریق جدایی بیشتر میتوانست در فراموشی گذشته موثر باشد و نوعی تلقین روحی به حساب 

هر چند دستانش قدرت رها کردن این ابدیت را نداشتند با این ! آید تا عمل شاعرانه و گاه مسخره

نزدیک صبح توانسته بود این کار را انجام دهد و پیراهن و لحاف را به دریا بسپارد اما صبح حال 

موضوع . ناگهان با کمال تعجب مشاهده کرده بود هنوز آن پیراهن و لحاف همراه موج کشتی است

 عجیب در این اتفاق جدایی ناپذیر بودن این قطعه پارچه از او بود که چنین چیزي در رویا اتفاق

می افتد گویی آدمی موجود جان خواري را هر قدر تالش می کند از خود بکند امکان چنین کاري 

محال می نماید و او همانطور به پوست و گوشت آدمی چسبیده است مسافرینی چند که شاهد آن 

بودند با نگاهی نه چندان معمولی این دو قطعه را دنبال می کردند لحاف که نقش آن را گل 

کیل می داد چون زمینه آن کم رنگ بود به نظر می رسید یک دسته گل هاي پراکنده درشت تش

ولی کنار هم روي آب پخش شده اند اما حرف هایی که بین مسافران کشتی رد و بدل میشد در 

موضوع پیکره اي بود که میگفتند شب قبل دیده اند از باالي سفینه به آب سقوط  ، این باره نبود

می دانست این پیکره جاندار بوده یا بی جان اما می گفتند شبانگاهان ونوس کرده است کسی ن

بعضی خانم هاي مسن با آب و تاب به هم نقل می  .سفیدي را دیده اند که در دریا فرو میرفته
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کردند که حتی تکان خوردن پستان هاي آن را و حتی احساس برودت را نیز در آن پیکره مشاهده 

  .کرده اند

شایعه ساز خوبی هستیم ممکن است در اثر افتادن آب چیزي سخت در آب موجی به  ما مردمان

وجود آید و این موج را به لرزش آن جسم تعبیر کنیم دارا با قطعه سنگی که در کاروانسرایی دیده 

بود گرچه در خیال ساختن پیکره اي از زنبق افتاده بود اما هرگز چنین پیکره اي از او به صورت 

نساخته بود اگر هم ساخته بود آیا آن را با خود میتوانست بیاورد ؟ آیا براي او و براي تمام قد 

  جدایی از او پرداخت بهایی به اندازه پول بلیط سفر دریایی یک انسان امکان داشت ؟ 
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  فصل چهل و ششم

  

 ه خواب،گرچه محدود می شود ب. می کند در یک محیط بسته،زندگی صورت ضد قراردادي پیدا 

زندگی و دغدغه ، برخوردي با جامعه. اما حسن مسافرت با کشتی همین است ،خوراك و تفریح

در یک سفینه پیش از هر جایی می توان . این جا یک مدینه فاضله است.  مسائل آن وجود ندارد

من هروز صبح که از خواب بیدار می شدم احساس می کردم زندگی . یک نا کجا آباد بنا نهاد

از ساعت ها قبل صحبت از اولین توقفگاهی بود که کشتی ما قرار بود در . ري را شروع کرده امدیگ

گویا دماغه کلمبو در نزدیکی سیالن .  آن لنگر انداخته و مسافرین را براي گردش کوتاه  پیاده کند

ه شوق و شوري بین مسافرین  احساس می شد و این شوق حتی در موجودات  دریایی نیز ب.  بود

از لحظاتی قبل دو سه عدد از بالن هاي دریایی در فاصله به نسبت نزدیک به کشتی .  نظر می آمد

مثل این . ما حرکات جالبی را انجام می دادند که به یک رقص باله در دریا بیشتر شباهت داشت

در  ،نهاستآاین موجود عظیمی که در برابر ، بود که این حیوانات دریایی فهمیده اند این کشتی

با تمام حقارت و غرور این حرکات را انجام  . داخل آن هزاران نگاه به آنان خیره شده است

.  رسد دادند که گاه از بعضی بچه هاي حساس و حقارت زده در مقابل بزرگان به انجام می می
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از چند ساعت قبل از دور در افق . صداي جابه جایی آب از این فاصله به شدت به گوش می رسید

ی نمایان بود که چشم غیر مسلح نمی توانست ان را تشخیص دهد اما من یک دوربین کشویی خط

یک صافی رنگارنگی که در روي عدسی خارجی آن .  همراه داشتم که خودم درست کرده بودم

از پایین . وجود داشت تصاویري که از داخل آن دیده می شد صورت خیالی به خود می گرفت

ین دوربین می شد مناظر جالب آن نقطه را که براي یک چشم غیر مسلح قسمت دماغه کشتی با ا

در داخل میدان دوربین دختران محلی در داخل چرخ هاي بزرگ . بیش از خطی نبود؛مشاهده کرد

دراز کشیده و خود ، الستیک ماشین هاي باربر  که با تمام سلیقه خود به گل و گیاه آراسته بودند

موج آرام آرام انها را به این طرف و آن طرف می برد و در این حال گاه  .را به ساحل سپرده بودند

به گاه نسیمی که می امد  و دامن هاي لباسشان  را در بر می گرفت تا باالي زانوانشان عریان 

. دوربین چیزي مثل یک جام خیالی است به خصوص اگر کانون متغیر داشته باشد. شد می

روي این حساب هر وقت دوربین را از . وربین نشان می دهدمناظري را که چشم نمی بیند د

خیال می کردم خواب  ن صحنه ها را دیگر نمی توانستم ببینم،آچون ، چشمم دور می کردم

سه . بینم یا همه این صحنه ها خیالی بیش نیستند که فقط داخل این جام سحر آمیز شده اند می

این ساحل خلوتی بود . می دیدم از نزدیک ببینمساعت طول کشید تا چیزي را که از این فاصله 

که در آن دختران بومی بعضی دست ساز هاي خود را براي فروش اماده کرده بودند و به مسافران 

از این طرف و آن طرف به مسافرین و کار کنان . کشتی هایی که زودتر رسیده بودند می فروختند

این . ایستاده بودند که غیر قابل استفاده بود، دختران در یک اسکله سیمانی. کشتی گل می دادند

از دخترانی که روي این الستیک  . سکوي دراز تا پنجاه قدم از ساحل به طرف دریا رفته بود
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از ان مسافرانی . من بسیار دلم میخواست بدانم ناخداي سفینه ما کیست. خوابیده بودند اثري نبود

باالخره ناخدارو دیدم،یک ! ت آنها را به دست داردنبودم که اهمیت نمی دهند که چه کسی سرنوش

چهره و رفتار عادي داشت اما متفاوت جلوه می کرد از دور ماهیگیرانی چند با قایقهاي کوچک 

گویا از صید ماهی برمی گشتند قایق هایشان در قسمت جلو شکل سر مرغان را داشت و این 

غان باز بود و هر دفعه که قایق ها باال و معلوم می کرد ساخت صنایع دستی هستند مثل دهان مر

پایین رفته و پیش رانده میشدند گویی دهان این مرغان مقداري از آب را می بلعیدند و چون 

بنابراین آب از مقابل و  ، ممکن نبود همه این آب در حفره دهانشان که زیاد هم گود نبود بماند

رسید این آب را خود این مرغان بیرون میریزند ازاین وضع به نظر می. طرفین دهانشان بیرون میزد

منظره جالبی بود در ساحل اسبانی که اسبان تیراژ نامیده میشدند مشغول چرخاندن اهرم تیراژ 

بودند تا بدین وسیله بعضی کشتی ها را به ساحل اورند زیرا بدن آنها را مواد دریایی پوشانده بود و 

رت از سرعت آن ها کاسته میشد این رسم تا چند سال در الزم بود پاك شوند چون در غیر این صو

ساحل کلمبو مرسوم بود یک قرن قبل این کار را آدمها انجام میدادند بعد جایشان را اسبان 

گرفتند سپس ماشین جاي هردو را پر کرد در کنار ساحل حدود صد قدم دورتر خانه هایی از گل 

د وسط دو ردیف خانه ها تشکیل کوچه و گذرگاهی سفید دیده میشد که در مقابل هم قرار داشتن

 .شد را میداد که به شهر امتداد می یافت در میان مردم ساحل نشین کنجکاوي چندانی حس نمی

. ساحل نیز جهان دیدارهاست .این ساحل نشینان تا به حال چه تعداد کشتی را بدرقه کرده اند

ش پرداخته بودند بعضی در عرشه کشتی بیشتر مسافرین پیاده شده و در اطراف ساحل به گرد

کنار نرده ها ساحل را ورانداز می کردند چند نفر از مسافرین در جلوي سایبان بزرگی که به 
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نارگیل هایی را که با کاردهاي خمیده پوستشان را  ، صورت یک  مغازه بزرگ ساحلی دیده میشد

خریده و مشغول  ، رده بودندبه صورت مشبک گرفته و سر آن ها را به صورت دهانه اي درآو

نوشیدن شیر آن بودند مرد مسافر و دختر همراه او جزء مسافرانی بود که در میان بوته زارهاي 

ساحل با اشتیاق بسیار از لحظات لذت می بردند یک نوع شور و شادي وجود دارد که به نظر 

خاص که شاید یک احساس . میرسد کسی که چنین شوري دارد عاشق است یا عاشق عشق است

بتوان گفت عناد است باعث میشد احساس کنم عالقه ي ندارم با این دونفر آشنا شوم تا به نشاط 

عادت نکنیم اغلب از نشاط با آن که اثر دارد ناخودآگاه دوري می کنیم دلیل دیگري نیز میتوان 

از این صحنه عنوان کرد اگر اصل تعکیس روان را قبول داشت باشیم به حتم دلیل احساس آزار 

این بود که این دو نفر مثل یک آرزوي برآورده نشده جلوه می کرد کاش جاي این دختر زنبق بود 

این سفر می توانست براي من سفري از نوع دیگري باشد تا حدي به  ، یا زنبق جاي خواهرم بود

افوق نظر میرسید طبیعت نیز چنین اندیشه ي دارد در حرکت کشتی چیزي اتفاق افتاد که م

تصادف میشد نامید و این بازي طبیعت را پیش از پیش نمودار میساخت انسان در برابر آن به 

من دیدم یکی از  ، جاي حیرت به قهقرا می رفت در لحظه ي که کشتی از ساحل فاصله می گرفت

دختران ماهیگیر لباسی به تن دارد که من چند ساعت قبل آن را به آب سپرده بودم و همان 

گویا این دختر آن را در ساحل شناور دیده و از آب  .بود که به قطعه شاخه اي چسبیده بود لباسی

این رسم  .پوشیده بود ،گرفته و پس از خشک کردن که به نظر میرسید کامل خشک نشده است

دریا که همه چیز را به ساحل می آورد خصلت خوبی است آن دختر ماهیگیر بدون آنکه از داستان 

ن ساتن خبر داشته باشد آنجا ایستاده و براي مسافران دست تکان می داد شاید هم براي این پیراه
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عشقی که در این دیدار کوتاه پیدا کرده بود حرکتی حاکی از وداع انجام می داد اگر به یک پرنده 

اي که گوشت لذیذ و پرهاي زیبایی دارد گفته شود علت اینکه این همه شکارت میکنند از گوشت 

و پرهاي زیبایت است خوشحال خواهد شد؟ هرگز، آرزو خواهد کرد کاش نه چنین گوشتی  لذیذ

داشت و نه چنین پرهایی، حال من در آن لحظه چنین بود به حدي که آن دو مسافر نیز متوجه 

این تصور در همه ممکن ! آیا اینجا نیز نباید بگویم کاش او به دنیا نیامده بود؟ .تغیر حال من شدند

آن را زنبق پوشیده و آنجا ایستاده  ، ه وجود آمده باشد یک لحظه به آن پیراهن فکر کردماست ب

اساطیر و خیالی جلوه می کرد سبب آن بود که چندتا سکوي  ، سینایی ، است اما این صحنه بدیع

آب دریا حدود یک بند انگشت این سکو را با  ، بتونی که مقداري در دریا پیش رفته بودـ سیمانی 

دختر که آنجا ایستاده بود  ، زه اي دریایی یک روکش مایل به رنگ سبز پیدا کرده بودند پوشاندخ

  .شد مثل این بود با پاهاي برهنه روي آب ایستاده است چون سکو دیده نمی

  

  

  

   



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فصل چھل و ھفتم

  
A V A Y e B U F . w o r d p r e s s . c o m ف     و ب ي  ا و آ ی  ت ن ر ت ن ی ا ر  ش ن  223 

  

  

  فصل چهل و هفتم

  

یم شنیدم که در قد ،در این بندر از یک پیرمرد که زمانی ناخداي یک کشتی تفرجی شخصی بود

یک نوع رقص در میان دختران سیالن رواج داشت که بسیار مشکل بود و هرکس نمی توانست این 

) عصر سفاین بادبانی(این رقص را دریانوردان قدیم اروپایی  .رقص را به آسانی و زیبایی یاد بگیرد

گویی در فاالرول میگفتند کسی که آن را اجرا می کرد می بایست با آنچنان مهارتی انجام دهد که 

بدنش چیزي به نام مفصل و استخوان وجود ندارد این رقص در حالت خوابیده ولی سرپا ولی 

قسمت به قسمت انجام می گرفت قسمت مشکل این رقص بلند شدن از زمین و دوباره خوابیدن 

روي زمین بود نرمی این حرکت نمی بایست از بین می رفت این رقص به حالت خزیدن مار و غلت 

اگر . دلفین شبیه بود در حالت سرپا نیز مثل این بود مار قد طولی خویش را باال میکشد زدن یک

زنبق را  ، چه این سفر در تغیر روحیه من موثر شد اما در هر گوشه کنار این کشتی یا سواحل

اگر در  .دیدم در یک صحنه اگر دختري حضور داشت فکر می کردم باید مثل زنبق باشد می

می توانستم به یاد زنبق نباشم در شب و خواب این گریز ممکن نبود اگرچه بعضی ساعتی از روز 

هم انسان را به  ،خواب ها رویایی و شیرین بود اما رویا یک درد دو طرفه است هم واقعیت نیست

خواب یک رمز مستقل .  روي این اصل تکرار آن یک آزار ذهنی بود .شدت به یاد واقعیت می اندازد

خواهید کسی را در خواب ببینید هرگز نمیبینید،اما اگر اراده را آزاد بگذارید یا از اگر ب. دارد
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خواب اشخاص بیمار ترکیب ضمیر ناخوادگاه با . موضوعی بگریزید ؟در خواب با آن خواهید بود

  . آن قسمت از محیط که ضمیر ناخودآگاه با آن سازگار می باشد. محیط است

  .  یک خواب داستان گونه از آن نوع دیدم، دمیک شب که دیر وقت خوابیده بو

.  در مجموع رنگ کشتی به بلوطی می زد. در یک کشتی قدیمی بادبانی بودم که سه دکل داشت

بیشترین نقاط کشتی از تماس دست هاي ملوان . این یک کشتی بود که زمامدار جلوه می کرد

اصطالح دریا نوردان زبانی چون ماري در باالي دکل مقدم یک پرچم نواري یا به . صیقلی شده بود

در ساختمان این کشتی زینت دماغه  آن بسیار . . . در میان نسیم به حالت خزیدن در اهتزاز بود

این قسمت با یک پیکره که به اندام دخترانه یک زن می ماند . عجیب و جالب به نظر می آمد

بین رفت و با پیدایش انقالب صنعتی این زینت پس از دوران سفالین بادبانی از . مزین شده بود

این زینت در آن زمان با این که در آتش سوزي یک کشتی یک . زیبایی مکانیکی جاي آن را گرفت

سمت از حریق را دامن می زد اما به سبب شکوه در بسیاري از سفاین جزو واجبات به شمار 

و سفید و با استین گشاد به لباس بلند . این پیکره دستهایش به طرف کشتی گشوده بود. رفت می

قسمتی از پیراهن پیکره طوري بود که گویی در برخورد با آب چین هاي حلزونی و . تن داشت

آب و ، ترکیب لباس. بیشترین لباس بدون چین به اندام پیکره چسبیده بود. زیبایی پیدا کرده

راشی را که چین با چین داراي چنان تقارنی بودند که می شد درباره حالت آن اصطالح پیکر ت

این پیکره گاه مثل یک اندام طبیعی به نظر . تقارن و مقاطع طالیی گفته می شود به کار برد

رسید و گاه بلورین می نمود طوري که می شد تا آن سوي گوشت و پوست را دید مثل یک  می

. ندارد در شخص این توهم به وجود می آمد که چنین موجودي وجود عینی  . رویا جلوه می کرد
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هر بار دماغه کشتی  در دریایی ك طوفانی بود فرو می رفت،وقتی دوباره باال می آمد به نظر می 

چهره پیکره هر بار که اندامش در . رسید آبشاري از روي صورت و پستان هاي پیکره فرو می ریزد

آنچه !ودسیماي پیکره به طور محسوسی شبیه چهره زنبق ب. می نمود  آب فرو می رفت سربی رنگ

عجیب بود حاالت متغیر پیکره بود قسمت آستین پیکره که با آب برخورد نداشت با وزش تند باد 

حرکت مواجی پیدا می کرد گویی این پیکره میخواست از دماغه کشتی جدا شده و به پرواز در آید 

دن کشتی مه دودي رنگی همه جا را فراگرفته بود حتی نوك دکل ها، قسمتی از ابرها را می سایی

داخل مه میشد و بیرون می آمد تمام ملوانان و کارکنان کشتی در دور دکل وسطی جمع شده 

بودند این دکل از دو دکل دیگر بلندتر بود از این دکل مثل این بود که تمام قطعات و بازوها و 

ج پیدا بادبانها را باز کرده بودند در آن دوران رسم بود که اگر یک کشتی غارت میشد یا یک گن

اگر یک شی گرانقیمت در میان این غنیمت دریایی وجود داشت، آن را باالي دکل وسطی  ، میشد

می انداختند سپس دکل را با یک روغن ماهی و پیه چرب می کردند طوري که اگر کسی لخت 

توانست به آسانی خود را به باالي دکل برساند  شد و جزء شورت چیزي به پا نداشت، نمی می

رسید آن شی گرانقیمت به او تعلق می گرفت به این بازي کوکاین  ه نوك دکل میهرکس ب

بعضی مواقع هم که دختري یا زنی به اسارت دریانوردان  ) jeu de cocagne(. گفتند می

آمد، آن دختر یا زن از نردبان طنابی باال میرفت و در غابیه نزدیک نوك دکل که سه قسمت  درمی

ی نشست و هرکس که میتوانست خود را به انتهاي دکل برساند دختر و یا آن نرده کوتاه داشت م

این .  زن به او تعلق می گرفت و اگر آن گروه موفق نمی شدند آن زن یا دختر را آزاد می کردند

اکثر . در آن شب در این کشتی شیطان زده این رسم برگزار شده بود. . . . یک رسم بربریت بود
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هستند و با هیاهو و عربده مردي را که سعی داشت از دکل باال رود تشویق ملوانان می دیدم مست 

ملوانی که تا نیمه دکل رفته بود چند بار سر خورد و آخرین بار به سبب صرف نیرو . . . می کردند

بالفاصله داوطلب دیگري جاي .  فریاد همراه خنده ملوانان بلند شد. بر کف کشتی پاي دکل افتاد

در میان این قیل و قال من در نقطه اي قرار داشتم که     چهره ظریف و جذابی داشت او را گرفت که

با آن دامن سفید که سیاه . ناگهان چشمم به زنبق افتاد. می توانستم به راحتی باالي دکل را ببینم

و روغنی شده بود و از قسمت دوخت پاره و چاك خورده به نظر می رسید؛از این زاویه او را 

آن بلوز . م و باسن او بسیار زیبا دیده می شود و در آن حالت نشسته کمی پهن شده استدید می

کفشی به پا . یکی از استین هایش نخ نما شده بود. آبی را به تن داشت که از طرف یقه باز بود

باد تندي که در باالي دکل می وزید . آن باال به حالت مغموم با موهاي اشفته مانده بود. نداشت

با دو دست محکم نرده هاي دو طرف غایبه را . . . . ن بود که گویی می خواهد او را با خود ببردچنا

می ملوانی که می خواست باال رود کم کم می دیدم چهره اش به من شباهت پیدا .  . . گرفته بود

نبق به من میان این مه و فریاد چشم ز. . . . اما می دیدم خودم نیز ناظر باال رفتن او هستم !کند 

می دیدم نمی توانم کاري انجام . دانم چرا سعی داشتم مرا نشناسد اما او مرا شناخت نمی. افتاد

زنبق  اما تا خواست با دست نرده اطراف غابیه را بگیرد، آن ملوان تا زیر غایبه باال رفته بود،. دهم

  . . به صورت یک پرند سپید در آمد و پرواز نمود

  .دیدم پیکره زینتی دماغه کشتی نیز نا پدید شده است ه سفید پرواز نمود،در این لحظه که پرند
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  فصل چهل و هشتم

  

  

نهار را هم توسط .  در سه روز توقف کشتی در بندر، صبح تمام مسافرین کشتی را ترك می کردند

ه کارکنان کشتی نیز از این برنام. یک راهنما در رستوران هاي نزدیک به بندر صرف می کردند

در طبقه پایین کشتی  )و به نوبت(پیروي می کردند اما از آن جهت که بدون راهنما بودند یک نفر 

صبح اخرین روز . اما شب بیشتر مسافرین در کشتی بودند. به عنوان نگهبان در کشتی می ماند

ما من دانم ا دیگران را نمی. این تمرین براي ترك این محیط الزم بود. اقامت، من در کشتی ماندم

من آن روز در پالژ . توانم از آن دل بردارم گیرم و دیر و سخت می زود به چیزي یا کسی انس می

دانم که در این کشتی یک پالژ در عقب و یک پالژ در  این توضیح را الزم می( عقب کشتی بودم

هاي یک ردیف صندلی با میز چسبیده به کف کشتی در پالژ عقب و جلو با رنگ . جلو قرار داشت

این دو پالژ از نظر . این دو سالن کوچک در هواي آزاد بود. شاد و به ترتیب زیگ زاگ دیده می شد

در پالژ جلو شخص احساس . دید و احساس با هم فرق داشت یا من چنین احساس می کردم

ارامش و شادي می کرد زیرا حرکت به جلو بود اما در پالژ عقب شخص احساس دیگري داشت 

من روي یکی از صندلی ها نشسته .  آفتاب در افق دریا باال می آمد) .د دور می شودزیرا می دی

گاهی به چیزي فکر .  در آن نوع اندیشه فرو رفته بودم که رخوت و خیرگی نام دارد. بودم
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در آن حال متوجه خانمی شدم که با دختر کوچکی از پله . . . . کنیم اما اسیر اندیشه هایم نمی

 .سیماي خانم نشان می داد سنی از او گذشته است. بین مسافران باال می آمدندهاي مخصوص کا

 . اما جذابیت و زنانگی او همراه با یک نوع شخصیت حفظ شده بود ،نمی شد سال آن را حدس زد

خانم مسافر ساکی که در روي آن گلی چون  .بوي زنانگی او بینی مرا سخت تحریک می کرد

رنگ لباس مثل این بود که به رنگ . لباسش ساده بود.  ه دست داشتفتابگردان دیده می شد،بآ

دختري . کفشی که به پا داشت کتانی و به رنگ لباسش بود. صورتی کمی رنگ قهوه اي زده باشند

این دختري بود زیبا با یک چهره عروسکی اما . که همراه او بود،هشت یا نه ساله به نظر می آمد

پیشانیش مثل پیشانی .  پخته و زیبایی خیره کننده ي داشت دماغ کوچک ولی، عروسک جذاب

لب باالیی طوري کودکانه . لب هایش کودکانه و خوش حالت بودند. عروسک از نیم رخ مقوس بود

یش روشن موها. باال قرار گرفته بود که به نظر می رسید نتواند به لب پایینی به طور کامل بنشیند

موهایش را به حالت دم اسبی پشت . کستري کمی طالیی زده اندمثل این بود که به رنگ خا. بود

شلوارش طوسی و بلوزش سفید نخی و . یک کفش سفید به پا داشت. سرش جمع کرده بودند

می شد حدس زد چند سال بعد یک . اندام ظریف کودکانه ولی کشیده داشت. کمی گشاد بودند

کودك دختر بیش از از کودك پسر داراي .  . .زیبا و جذاب و محرکی خواهد شد، دختر خوش اندام

بیش از یک کودك . او بیش از کودك پسر سیر زندگی را به نمایش می گذارد. مراتب می باشد

تنوع لباس را از حاال در تن او به زیبایی می توان . پسر به فرشته کوچک خانه شبیه می باشد

می باشد تنوع حرکات و مهربانی  حالت و حرکاتش دوست داشتنی تر از کودك پسر. مشاهده کرد

خاص او نسبت به کودك بیشتر است هرچند کودك پسر در بعضی اتفاقات عینی و روانی، حالت 
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خواهد زبان بگشاید و این باعث  درونی عکس العمل خارجی خاص دارد به طور مثال زود می

ین شکل تلفظ را شود کلمات را غلط ادا کند و در این غلط گویی شیرین ترین و با صداتر می

در یک کالم کودك  .این چنان است که علم ترکیب لغات را از اعتبار می اندازد. می کند انتخاب 

دختر کوچک کمی عقب تر از خانمی  .شود و بزرگ می می کند دختر عروسکی است که زندگی 

می که دختر کوچک رو به خان ،وقتی میان دو پل کشتی رسیدند .که با او بود قدم برمی داشت

در  .آمد، کرد و چند کلمه بر زبان آورد که من نشنیدم خانمی که همراه او بود ،شاید مادرش بود

سپس بلند شد و به تنهایی به طرف پله  .برابر او نشست و با دختر کوچک به گفت گو پرداخت

در وسط راه برگشت نظري به دختر کوچک انداخت و لبخندي زد سپس  .متحرك کشتی راه افتاد

من  .خواست تا آمدن مادرش در کشتی بماند و بازي کند حدس زدم دختر کوچک می .پایین رفت

کم کم بیرون آمده و به فکر  .م بودادر این گوشه از دیدن این دختر از تخیالتم که خارج از اراده 

نیا همه در یک د ،فکر کردم دنیاي هورفلیا یک واقعیت است که اشتباه تعبیر شده است ، رفتم فرو

دنیاي یک آدم عادي هر  ، دنیاي فیلسوف ، اما دنیاي کودك .در کنار هم قرار داریم .قرار داریم

کدام دنیاي دیگري در این دنیاي واحد است کودکان دختر این امتیاز خاص را دارند که می توانند 

خود  خود همبازي خود باشند میدیدم این دختر کوچک در میان دو پل در حالی که زیر لب با

حرف میزند دستانش را حرکت می دهد و می رود سپس دور زده برمی گردد حرکت دستانش 

.  چنان بود که گویی موضوعی را به کسی میخواهد تفسیر کند و از دستانش نیزکمک گرفته است

  .  . . چیزي توجه او را جلب نمی کرد
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ل این بود که جلو خورشید مث. دراین اندیشه بودم که ناگهان سایه اي روي سرم احساس کردم

به فاصله یک چشم بر هم زدن یک پرنده بزرگ و سیاه شبیه . چتر زرگ و سیاه رنگی باز شد

 دختر کوچک چون برگشت و.  . . . کرکس به حالت سقوط آزاد به طرف دختر کوچک فرود آمد

رف دماغه این سایه را دید در یک لحظه از سکون دنیاي کودکانه خود جدا شد جیغ زنان به ط

من زود توانستم تشخیص دهم که این یک کرکس ژیپانیت یا به زبان محلی .  . . کشتی دوید 

خودمان اوشاق قاپان می باشد که آن قدر قدرت در پاهایش وجود دارد که یک کودك بزرگ را به 

 دزد کودك دریانوردان قدیم می گفتند این کرکس فقط به کودکان حمله می کند و. آسمان ببرد

نمی توانم بگویم دویدم به حالت غلطیدن خود را به دختر کوچک رساندم و مثل چتري .  می باشد

پاهاي کرکس به پشت .  . . این حوادث در یک دم اتفاق افتاد.  . . روي دختر کوچک قرارگرفتم

سپس احساس کردم .  آواي زوزه مانندي از حلقوم حیوان در اطراف طنین انداخت.  من نشست

می دانستم این کرکس به این آسانی طعمه اي که پیدا کرده رها .  به همان حال ماندم. رفتاوج گ

این حرکت را دوبار .  این حدس من درست بود.  حدس زدم دور زده برخواهد گشت.  نمی کند

کرکس آن قدر اوج گرفته بود .  من به همان حال سجده ماندم سپس آرام سربلند کردم. تکرار کرد

.  . این کرکس ازنوع کرکسی است که به کودکان حمله می کند.  کالغ بزرگ شبیه بود که به یک

  . اوست ي طعمه ،اما شاید اغراق باشد هر موجودي که کوچک است. 

رنگ پریده و . را به صورت نهاده و به همان حال مانده بود دخترکوچک دست ها.  بلند شدم

ار شیرین و دوست داشتنی می نمود و هم در احساس این حالت سجده مانند او هم بسی.  لرزید می

داشتنی  با همه این رقت شخص دربرابر این حرکت دوست.  شخص یک نوع رقت به وجود می آورد
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 .او نمی دانست چه عکس العملی انجام دهد تا رضایت خاطرپیدا کند یک غذاي لذیذ را می خوریم

در برابر این حرکت .  . . خندیم کمیک می  یک عطر خوش بو را با دم فرو می کشیم به یک حرکت

تنگ در آغوش می گیرد یا با احساس مادري در حال  ؟را بقاپد آیا او.  احساس سرگردان می ماند

 ،غش و ریسه اورا مشت و مال دهد؟ این حرکتی بود که میل خوردن را در آدمی بر می انگیخت

  . که چنین اندبعضی زیبایی ها هست . اما او مثل لقمه خوردنی نبود

  :مشستم و آسمان را نشانش داد و گفتمقابل او ن. من کمک کردم تا او بلند شود

  . دیگر بر نمی گرددـ 

  :دختر کوچک رنگ به چهره نداشت و همین او را زیباتر می نمود گفت

  . می خواهم برم پیش مامانـ 

  :من که نمی دانستم مادر او کجا رفته پرسیدم

  رفته؟ می دانی مامان کجاـ 

  :جواب داد

  . نهـ 

  چرا با مامان نرفتی؟ـ 

  . مامان گفت زود بر می گردم .می خواستم بازي کنمـ 

  . پس بهتر است این جا منتظر مامان بمانیمـ 
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.  دختر کوچک آسمان را نگریست و سر پایین انداخت و چیزي نگفت و شروع کرد به گریستن

  :فکر کردم گفتم.  توانستم اورا ازاین حال خارج کنمچگونه می .  خیلی زیبا و کودکانه می گریست

  می خواهی ماهی گیري کنیم؟ـ 

  . دیگر نمی گریست. دختر کوچک به حالت دوست داشتنی با سر اشاره مثبت کرد

دراین سفر من یک اسباب بازي خریده بودم که عبارت بود از دوازوه ماهی رنگارنگ که باد 

وقتی به آب .  شان پولک هاي نقره اي از فلز قرار داشتدر یک قسمت از سطح بدن. شدند می

بایک چوب ماهی گیري مخصوص که سرنخ آن آهن .  انداخته می شدند روي آب شناور می ماندند

.  . این مجموعه در یک کیف خوش رنگ قرار داشت. ربا بود می شد یک یک ماهی ها را شکار کرد

ازدوازده ماهی شش .  هردو کنار نرده ها رفتیم.  را آوردم رفتم و از کابین خودم این اسباب بازي.    

خواستم کمک .  عدد راباد کرده به آب انداختم سپس نخ چوب ماهیگیري را به دختر کوچک دادم

این میل یک نوع .  کنم احساس کردم می خواهد خودش این کار را بدون کمک کسی انجام دهد

.  اولین حرکت یک ماهی صورتی رنگ به آهن ربا چسبیددر.  استقالل بود بنابراین کنار ایستادم

  :دختر کوچک به حالت فریاد شادمانه گفت

  .  یکی را گرفتمـ 

چهار تا ماهی دیگر را نیز توانست بگیرد اما ششمین ماهی زیر کشتی گم . ماهی را باال کشیدیم

  . . . شد
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اتفاقات خاص  در ضمیر آنان نیز  اگر سالم باشند شاید.  کودکان زود اتفاقات را فراموش می کنند

هراس از پدر و فقدان امنیت و بالعکس آرامش ورشد روان  و آزاد اتفاقات را . نقشی نداشته باشند

از هیچ،  دریاي مغشوش درون . پس می زند زمینه را براي گشایش ضمیر مخفی فراهم نمی کند

من . . . را فراموش کرده بود ساخته می شود این دختر کوچک نیز به کلی حادثه یک لحظه قبل

  :وسایل ماهی گیري را که تاشو بود جمع کرده و در کیف گذاشتم و گفتم

  . این مال توـ 

این حاالت (دختر کوچک با خوشحالی و نگاهی  که در آن اعتماد مرحمت و لطف موج می زد 

نشست و کیف  را کیف را از من گرفت و رفت لبه نرده کشتی )تنها از نگاه یک دختر بر می آید 

  .در روي زانوان خود نهاد و حالت منتظر به خود گرفت
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  فصل چهل و نهم

  

پس از صرف شام بیشتر مسافران به عرشه . مده بودندآنزدیک غروب بسیاري از مسافران به کشتی 

دیدم که دست مادرش را  ادر بین جمعیت دختر کوچک ر. کشتی حرکت کرده بود. آمدند

جایی که من ایستاده بودم یک چراغ روشنایی به صورت آویزه قرار  .ا نشان می دادکشید و مر می

یا این حیوانات آفکر می کردم  .مگس هاي رنگی کوچکی اطراف چراغ در پرواز بودند. داشت

  :کوچک می دانند در سفر هستند و چراغ ساکن نیست؟در این حال صدایی شنیدم که گفت

  .  سالمـ 

  :من فقط توانستم بگویم .  دخترش بود ن خانم باآبرگشتم 

  . سالمـ 

  :گفت

  . آیا راست است. دخترم می گوید یک پرنده بزرگ به او حمله کرده بودـ 

  :جواب دادم

  . یک کرکس بود. بله خانمـ 
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  :می گوید 

  . کرکس اورا می برد ،اگر شما نبودیدـ 

  :جواب دادم

  .  این همه ناز و زیبایی نباید نصیب یک کرکس شودـ 

  :مادر زیر لب گفت

  !. . . . واي که اگرـ 

  :من گفتم 

  . با یک اسباب بازي سعی کردم این حادثه رو از یاد ببردـ 

  . کمی به سکوت گذشت

  :من گفتم

  . از حاال داري جاذبه و رویا است. خانم دختر زیبا و خوش اندامی داریدـ 

رضایت از داشتن چنین دختري . بود در چهره مادر لبخندي به وجود امد که نشان رضایت و لطف

  . و لطف از این که من توانسته ام این امتیاز را حس کنم

  . کمک و ان اسباب بازي قشنگ باید تشکر کنم، از شما براي همه چیزـ 

  :کمی سکوت کرد و سپس افزود
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  . اما این کافی نیستـ 

  :از کیف دستی خود یک کارت در آورد و گفت

شما .  خوشحال می شوم در بازگشت خدمتی براي شما انجام دهم.  تممن یک دندانپزشک هسـ 

  در کدام شهر زندگی می کنید؟

  :جواب دادم

  !در پایتختـ 

  :گفتم. نگاه کردم مطب او در یکی از خیابان هاي پایتخت بود. کارت را از او گرفتم 

ي بی اراده انجام در چنین لحظات فداکار، خانم هر قدر هم یک انسان عادي تربیت شده باشدـ 

  . .  . می گیرد

  من اینطور فکر نمیکنم کسی که احساس نداشته باشد در این نوع مواقع بی تفاوت می ماندـ 

  این را گفت و دست پیش آورد و با من دست داد

موضوع اصلی  .اول بار این حق و حکم را حس کردم .اول بار بود که خانمی با من دست می داد

گوشت و پوست یکی است و هیچ تفاوتی بین  .می کند ثر تماس را عوض نیت ا ، تماس نیست

 ،گوشت و پوست مرد و زن نیست آنچه گوشت زن را تحریک آمیز می کند ذات این گوشت نیست

  . بلکه تربیت نادرست جامعه و جزم دینی و خشونت پدر و در نهایت ذهن بیمار مرد است
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م که برداشتند دختر کوچک برگشت و دو باره مرا مادر و دخترش از من جدا شدند اما چند قد

  !نگریست مثل اینکه او میداند با یک غریبه روبرو شده است 

این دست دادن در من یک اثر اجتماعی خاص به وجود آورد اندیشیدم که این یک حرکت کوچک 

  .  نیز تحول ژرف در زندگی زن ایرانی در نیم قرن اخیر است
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  فصل پنجاهم

  

در خیابان با یک صحنه روبرو شد که قبل از اشاره  .ا به تهران بازگشت، پایان فصل تابستان بوددار

اگرچه این اتفاق ارتباط مستقیم با ( ؛خواهیم از یک موضوع اجتماعی جنسی دفاع کنیم به آن می

ا حتی درام یک نویسنده واقع گرا و ی ،داستان ما ندارد اما چون از جنبه زیبایی و اخالقی اثري دارد

خواهیم از یک نوع  قبل از دفاع از این موضوع انسانی و اجتماعی می ) .تواند آن را نبیند نویس نمی

روش بیان انتقاد کنیم و آن روش کالم است همانطور که در فلسفه قدسی مذموم شناخته شده 

وه می باشد زیرا درباره تحلیل مسایل اجتماعی نیز یک روش یا .است درباره ادبیات نیز چنین است

  .پایین و باال بردن الفاظ است و بس

این  .بسیاري از مردم شرق و غرب در سالهاي اخیر چند قدم بیشتر به سوي تمدن برداشته اند

 .تنها حرکت درستی است که خودآگاه انجام یافته اما به پیشتازان آن خودآگاه لعنت فرستاده اند

نیا گریز انجام شده که شاید خودشان نیز از این حرکت این حرکت توسط دو انسان با شهامت و د

گاه خود را سرزنش کرده یا در برابر سرزنش دیگران جوابی پیدا  .و ترقی بی خبر مانده اند

اگر تعجب نکنید می گوییم این دو نفر یکی روژه وادیم هست دیگري بریژیت باردو و  .اند نکرده

  .ونسومی یک عکاس با ذوق به نام آقاي سام ل
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این سه نفر مردم را با ظرافت با زیبایی  .زن مطلق تعریف آن است و تمدن یک وظیفه اساسی دارد

اسم این کار را بی حیایی نام  .زنانه و خدایی آشنا کرده اند آنان که در فلسفه کالم مانده اند

 .مت استاند اما با روش ضد کالم می گوییم این یک حرکت انقالبی بوده است این یک شها داده

این یک رنسانس جنسی اخالقی است که به تنهایی انجام شده است آنان می خواهند بگویند رازي 

وجود ندارد هرچه هست زیبایی هست جنس آورده دست بشر است قبایل بدوي را ببینید از نظر 

ن همزیستی جنسی بسیار متمدن تر از ما هستند یک کارت پستال از برژیت باردو که آقاي سام لو

برداشته و در گوشه یک روستاي دور افتاده در روي دیوار گلی آن به چشم میخورد خود یک 

اهلیت است یک قدم به سوي آزادي می باشد افراد آن خانه کمی متمدن تر از افراد خانه مجاور به 

  .نظر می آیند که دیوار اتاقشان خالی است

از یک نظر  .شد و در قرن نوزده کامل گردیدکولتاژ لباسی که از قرن سیزده مد  :یک مثال بزنیم

پستانها جدا از هم و طبیعی  ، زیرا خارج از حقایق اشیاء می باشد در خلقت اندام زن ؛زشت است

د دکولته چون آنها را خالف حقایق اشیاء کنار هم می فشارد حس را از حالت طبیعی .می نماي

  .اگرچه سمبلیک نیز نامیده اند ،خارج می سازد

لیمو و زعفرانی به وجود نمی آید یک مقدار از  ، تمدن با موهاي نارنج ، برعکس نظر یک عدهپس 

تمدن چیزي جز اهلیت جنسی نیست شاید هم تمام زیر بناي آن است پس هر قدر اشکال مدرن 

 ، همه چیز را ببیند ، شویم آن اخالق اخالق درست است که ببیند طبیعی ببینیم بیشتر اهلی می

 ، تعویض لباس و تطبیق با فصل .از برزخ اخالق بگذرد عادت کند و دوباره اخالق بیاید .دینزیاد بب

پس  .توانیم از خود دور سازیم مشکل است چون لباس فصل قبل را به خاطر اصل عادت دیر می
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کنیم و دیر در می آوریم و این یک حالت دائمی در آغاز فصلها و پایان فصلها  همیشه دیر به تن می

این وضع احتمال هست و در بعضی اشکال و فصول، تلفیقی بسازد و زیبایی و سکس  .ی باشدم

این تلفیق در هر اصل وجود دارد در یک فصل که فصل سردي هست یا دقیق تر گفته  .بیافریند

باشیم آخرین فصل تابستان و اولین فصل پاییز است و هر شخصی لباس هاي تابستانی را کنار 

همه لباسی پوشیده که مخصوص فصل پاییز است این تصویر را بسازید ناگهان گذاشته است و 

کسی را خیال کنید که یک لباس ظریف و نازك با مد بدون آستین با سینه باز و دامن کوتاه به 

سکس را به حالت خاص، تازه و ) که رنگ گرما بخشی است(تن دارد و رنگ پوستش سبزه است 

کرد گرمی را در این به شدت احساس می نمایید زیرا از دیدن این به صورت کمیابی حس خواهید 

و داغ است این نیز چون خارج از  می کند تن این تصور به وجود می آید که او احساس سرما ن

حقیقت اشیاء است اثر معکوس دارد اما اگر این صحنه را کنار دریا ببرید از اثر می افتد در تعریف 

این آزادي تلبس  می کند انواع آزادي است  تنوع رنگ روح را زنده  آزادي آزادي تلبس نیز از

فرد باید خود تعیین کند آزادي تا کجا آزادي است این  می دهدفردیت را در برابر جامعه قرار 

پرورش مسولیت فردي است چون در جوامع در حال تحول یک ضلع سوم به نام دین نیز وجود 

بود اما در جوامع باختري پشت تحول صداي غیبی استعمار  این ضلع جهانی: دارد خواهید گفت

وجود نداشت ولی چرا نمی گوییم همه چیز را سعی نکنید با ادله دین حل کنید که حتی چنین 

و تفسیر وحی است و عقل سلیم که شرع می باشد  ، و تفسیر ناطق. نیز نمیکنید که قرآن صامت

به چه   ، اصالت فرد است سپس گذشتن به نفع جمعدین را از نیمه شروع کردیم اما حقیقت در 
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کنید آیا شما یک نوع روح دارید خواهید گفت نه پس  پوشید و عروسی ارتداد برپا می یکسان می

  کنید به چه اطراد می

اشاره به یک نمونه افراط شگفت انگیز ایراد نا به جایی است در قضاوت اجتماعی باید این اصل را 

آزادي بعضی از افراد به هوس ارتجاع می افتند این آدمها در ارتجاع اولین در نظر داشت که در 

گروهی خواهند بود که فریاد آزادي سر می دهند زیرا ارتجاع مشکالت خاص و غیر قابل قیاس 

  . . . دارد

در یک جامعه کامل، مرد کامل این تفاوت را یک نوع تنوع خدایی می داند زن باید زنانه جلوه کند 

حاالت تجریدي جالب و نو خلق ، آزادي سلیقه، زم بر روح زندگی است درلباس نیز چون هنراین ال

درلباس نیز جنبه تفنن و مرحله ممتاز وجود دارد آن شخصیت که کت ودامن در یک زن به . کند

کراوات را شارل بودلر افسار تمدن می نامید و می .  وجود می آورد ازعهده هیچ لباسی برنمی آید

احساس می کنم می خواهم بی ادبی )زیرا اعصاب راحتی ندارم(هروقت آن راشل می بندم گفت 

پس ما اگر بعضی اشکال یک جامعه مترقی را نمی توانیم تحمل . راشروع کنم اما باید شل بست

اما  . کنیم اشتباه است اگر دست به یک انقالب اجتماعی بزنیم ما به یک انقالب درونی الزم داریم

ل یک جامعه ارتجاع که ملت را از ترقی باز نگه داشت و جامعه در حالت سکون مانده باید در مقاب

دست به یک انقالب اجتماعی زد و شعار انقالب درونی در این جامعه فریبی پیش از جانب 

استعمار نیست نه اجازه می دهند ملل خود راه خرد را دنبال کنند نه خردي که برملل تحمیل 

رد می باشد تمدن غرب بیمار است و اگر چنین پیش رود بیمارترنیز خواهد شد این کنند راه خ می

بیماري مسري نیز می باشد این پرتاب به خودشان نیز برمی گردد انسانگرایان می اندیشند این 



 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تراژدي خوشبختی   

بازگشت مانع پرتاب خواهد شد ولی نمی دانند آنان دیوانه شده اند بنابراین ملت خویش  رانیز 

یک دولت ملی بایستی درفکر ساخت مرد باشد دختران خودبه خود  . ا می کننددراین راه فد

جنس .  ساخته می شوند اگر ساخته نمی شوند باید دید فرهنگ مذکر تا کجا رخنه کرده است

مونث برتراز جنس مذکر است اوست که هم مرد می سازد هم خانه را اداره می کند احتیاج به 

ر تاریخ دیروز کار می کنند در شناخت تمدنهاي بزرگ گمشده اند آزمایش تمدن نیست آنان که د

گویند ابزار الزم بر کاوش را در اختیار نداریم ابزار الزم نیست  اغلب می شنویم یا می خوانیم می

اگر شعبده . کافی است بدانیم و قبول کنیم  در آن تمدنهاي سالم وبزرگ زن در تقدم بوده است

از شعبده و تر دستی دست بردارند بسط وفرهنگ غرب این جا و آن جا  بازان بین المللی امروز

بدون .  جنس مونث اثر خویش را ظاهر می سازد بیمارستان بدون پرستار به قبرستان می ماند

  جلوه امتیاز است که مخصوص جنس مونث است پاییز جامعه فراخواهد رسید 
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  یکمفصل پنجاه و 

 

  

حتی آن اتاق خاطراتش ، دوباره بخریم ،قبل داشتیم و فروخته بودیماگر یک خانه را که مدت ها 

اشکال زود .  که حساس ترین لحظات زندگی را در آن گذرانده ایم نیز نامانوس جلوه خواهد کرد

احساس راهم که درباره کنج خانه اي و گذرگاهی .  شکل می بازند فقط روح است که می ماند

درت باز آوري خاطرات درما ویا از روح اشکال آن گوشه متاثر داریم از مقدار حساسیت ما یا ق

این .  بنابراین دراینجا نیز باز آن سنگ هایی مطرح اند که داراي حاالت روحی می باشند.  شود می

این سفر دور و دراز  دارا روز بازگشت از  . درباره طبیعت مصنوعات آن وحتی چهره زن صادق است

این احساس عدم انس را درباره  )ش کردیم زیرا قصد ما یک مسافرت بودکه ما اورا در دریا ترک(

خیابان ها را دودآلود می دید گویی در مه . خیابان ها اشکال و حتی خانه خود حس می کرد

آیا آن گذرگاهی که خاطره هاي آن باعث شده بود به این سفر پناه ببرد می . رفته بودند فرو

سازد؟موضوع تغییر روح در یک سفر وابسته به مقدار حساسیت و توانست روح خاطره ها را زنده 

آدمی وقتی اسیر تمدن ورفتار یک جامعه دیگر می شود اورا نمی توان .  تاثیر پذیري شخص است

عشق وطن .  نسبت به محیط خود بیگانه نامید با این حال وفاهاي ثابت باید وجود داشته باشد

نمی دانم شماهم .  ار جاویدان خودرا از دست می دهدعادت این جا اعتب.  چیز دیگري است

اجتماعات تمام کشورها با هر نظام سرمایه داري یا عدالت اجتماعی، باهر .  متوجه شده اید یا نه

نیمه مردمی  و نیمه ملی یا ، نوع مردم اجتماعی و ضداجتماعی، باهر نوع دولت، دولت نیمه وابسته
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گاه یک زمانی کوتاه از طول حرکت اجتماعی آنان وجود دارد  -میهنی و ترقی خواهـ دولت ملی 

پولدارش  .یعنی درتمام طبقات نوعی شادي رفاه دیده می شود .که شبیه یک مدینه فاضله است

گویی شادي ها را بهم قرض داده اند یعنی آن نوع  .نیز شاد است و کم پولش نیز دلخوش می باشد

برخورد مردم ، شادي دیگران شادند،اجتماع خوب می چرخدرفتار عالی اجتماعی را دارند که از 

. شود جنایت کم اتفاق می افتد، بعدازظهرها گذرگاهی توسط کسبه آب پاشی می، مناسب است

این .  به طور کلی مشکالت به حداقل رسیده است.  یعنی همکاري اجتماعی راخوب درك کرده اند

سن  پول، تعادل، عصب و، نظام  ، جتماع،  دولتآیا دریک زمان کوتاه از طول حرکت ا از چیست؟

زیرا در همین جوامع بعد شاهد انقالباتی ، بی شک بهترین مرحله خود افتاده است؟ مردم همه در

بوده ایم گرچه دست پنهان استعمار در کار بوده اما چنین حالی ده سال قبل از انقالب کبیر 

نمی توان چنین لحظه اي را براي همه جامعه و  آیا. فرانسه درخیابان هاي پاریس مشاهده می شد

براي بقیه نسل ها گسترش داد؟این امکان وجود دارد به شرطی که در آن جامعه عدالت اجتماعی 

انسانیت و استعداد صفات . و حساسیت ودقت حکومتی و عالقه مردم به جامعه وجود داشته باشد

و سنتی جوامع را استعمار ازبین می برد اما  به گمان ما تمام آن صفاي کوچک .  انحصاري نیستند

چه کسی با دست خود درختی را اره می کند که خود باالي آن .  به پاي رهبران آن می نویسد

افسوس رهبران .  اما یک یا دواشتباه جامعه برانداز نیست.  نشسته است؟ خواهند گفت حماقت

وجسم است که اغلب ساده لوح و وطن  بیش ازدو چشم ندارند و جامعه داراي مقدار زیادي روح

استعمار با سیاست حیله یک ملت را می فریبد اما این را  حماقت سیاسی یک ملت .  گریز هستند

زندگی فردي وجود ندارد .  در زندگی گاه آنان که فریبکار نیستند فریب می خورند.  نام می گذارد
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و عجیب این جاست که در میان آنان که  در اجتماع یک عده زیاد می دانند و یک عده نمی دانند

پس عقل سیاسی، سواد قابل ! زیاد می دانند افرادي وجود دارند که ازسواد کالسیک بی بهره اند

یک علم ناس الزم است تا بتوان .  اگر غیر این بود مرتجع  باسواد به وجود نمی آمد.  تبدیل است

آیا . است که منافع عام و خاص را حفظ می کنداین علم ناس یک علم پایه .  در جامعه زندگی کرد

مسلم  از حرکات غیر عادي جامعه می توان تشخیص داد دست استعمار هنوز نخشکیده است؟

  .  . . . هیچ چیز ناگهان خراب نمی شود.  است جامعه نیز مثل طبیعت می باشد

این موضوع غریبی است . دارا زمانی که پا به این شهر گذاشته بود، شهر در چنین لحظه قرار داشت

زیرا بعد این وضع ممکن است طوري به هم بریزد که آدمی به خود بگوید آیا این همان میدان 

گ ها نیز با آدم ها گویی سن تو. . . این همان سبزي فروش است ؟ این همان راننده است؟ است،

عضا ظاهري سالم نگاه کنید به یک چشمی که از نظر ا.  روح چیز دیگري است ؛جان می یابند

  آیا چنین چشمی شادابی و روح آن یکی چشم بینا را دارد؟. است اما نمی بیند

زندگی تیره را از نظر زمانی و حساسیت از حافظه می شوید و در . گذر زمان آثار عظیم بر روح دارد

ه اگر چه این آهی است که کشیده شده و رها نگشت.  یک دورنماي غیرقابل دسترس قرار می دهد

عقده ادیپ قاتل خود نیز هست فقط باید از دور  .  با این حال جرقه ها قدرت احیاي آن را ندارند

مراقبت شود حادثه اي وجود دارد که با احساسات تند آدمی روبرو نیستند پس زود فراموش 

و کار شوند و زمان می تواند این نوع اتفاقات را گم کند اما حوادثی که با روح و غرور آدمی سر می

شکست ها وحتی  ، دارند نسبیت زمان را باز می آورند گویی همین دیروز اتفاق افتاده بود ؛دردها

انتحار پلی است که اگر بتوانیم از آن عبور کنیم و خودرا به این سو برسانیم آنگاه که برمی گردیم 
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مانی یک دیوانه  و به همان سو نگاه می کنیم خودمان اولین کسی خواهیم بود که خواهیم گفت  ز

  !کامل بودیم؟

تصمیم گرفته بود حتی خانه کوچک اش  . دارا در بازگشت همیشه از نقاط تداعی دوري می کرد

اما درعشق گاه وسوسه بر اراده حکومت . . . رابه یک زوج که تازه عروسی کرده بودند ببخشد

را که زنبق در خانه او جا مانده  او یک روز بی اراده خودرا در مکانی یافته بود که شانه اي. کند می

. بی اراده نشسته و به کندن خاك پرداخته بود.  بود وقبل  از رفتن به سفر آنجا خاك کرده بود

چه معماي  !آیا دزدیده بودند؟. بادست هایش خاك را کنده بود اما اثري از آن شانه نبود

  !اي جاودانه

. سنگ ها نیز حسی دارند. زل زنبق نیز کشانده بودناگاه اورا به کنار من ، این عدم مقاومت و کشش

هم . یک خانه اي که براي یک مدت ترك شده، حالت آن این وضع رابه شدت نشان می دهد

چنین منزلی که براي همیشه متروك شده باشد با بی زبانی می گوید اگر این در را بزنید کسی 

شکل ظاهري فرقی باهم ندارند و دوتا  درحالی که هیچکدام ازاین دو ازنظر، جوابی نخواهد داد

همانطور است وقتی که در خانه اي کسی باشد و یا نباشد که این بودن و نبودن را . دربسته هستند

حتی از وضع دري که همیشه بسته است می توان حس کرد و همانطور است اجزاء اتاقی که 

  . توان درك کرد صاحب آن همین حاال باز خواهد گشت یا نه می
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چنین انسانی به .  اگر امنیت روانی وجود نداشته باشد ضمیر ما دشمن ماست و همیشه با ماست

آیا این بدان سبب است که در درون ما فنا وجود دارد یا این که . اشکال منفی بیشتر گرایش دارد

  اراده تقویت نشده است؟

ن ویالیی وجود داشت دارا پس از یک کشمکش درونی یک روز خودرا در کوچه ایی دید که در آ

یک طبقه کوچک بر آن اضافه کرده .  اما این ویال تغییر کرده بود که زنبق در آن زندگی می کرد

آن کوچه کم عرض پشت ساختمان .  حیاط ونرده اطراف آن به همان شکل حفظ شده بود. بودند

ه باز می شد که مثل سابق یک در به آن کوچ.  نیز در طراحی دوباره ساختمان محفوظ مانده بود

گاه در طرح دوباره روي یک طرح قبلی به طور معمول اثري از طرح قبلی به جا .  دو پله داشت

این یا به سبب ارزش طرح قبلی است یا اینکه آن قسمت از ضروریات هروسیله می باشد .  ماند می

  . مگر این که یک طرح انقالبی و جدید روي طرح قبلی به وجود آمده باشد

هر نوع خاطره تلخ و شیرین اگر . برعکس تصورش احساس کرد وارد یک داالن مرگ می شوددارا 

. اجزا آن حضور داشته باشند حزن آور می باشد اما نوع خاطره تلخ در مقدار حزن اثر مستقیم دارد

مثل کسی بود که رقیق ترین احساس هارا داشته باشد اما . دریک یاس و حرمان جانکاه قرار داشت

. در آستانه عشق گذر مرگ را ببیند. از جامعه ترس داشته باشد اما محزون باشد.  س بماندبی ک

   .  . . این درپشت ساختمان همان دري بود که سال ها قبل زنبق روي پله هاي آن نشسته بود

 شد؟ آیا اگر ساختمان خالی نبود از تاثیر منفی آن کاسته می.  ساختمان خالی به نظر می آمد

به یادش .  لحظه آن چه عجیب جلوه کرد این بود که زخم کوچک دست زنبق به یادش آمددراین 
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آمد زنبق بایک وسواس عصبی دخترانه دائم  با دو ناخن خود با این زخم بازي می کرد وسعی 

  . داشت آن را بکند

انسان باهمه  ،اگر طبیعت قانون و شکل دیگري داشت یعنی زیبایی و زشتی را باهم نداشت

در ایام قدیم کو آن  و کو آن زیبایی؟ کو آن وجود ؟.  حساسات نسبت به حزن بیگانه می ماندا

حتی یک مخترع که دریک قسمت سخت یک ابداع تنها می ماند و به نا امیدي دچار  صدا؟

یاس انسان از ذات حاالت .  شود اینها چون به مرگ شبیه هستند چنین جلوه گر می شوند می

این را نیز بگوییم که ارزش مطلق گاه در مرگ نیز . ین حاالت به نیستی استنیست از شباهت ا

بسیار ناچیز می سازد و حتی قابل  رنگ می بازد و در نزد بسیار افراد بعضی چیزها مرگ را

دراین احوال غریب بود که در صدا . استقبال جلوه می دهد مثل ارزش عزت نفس در برابر مرگ

رادي کرد اما ماند درست مثل خواب که آدمی می خواهد بگریزد اما دارا یک حرکت غیرا.  کرد

آیا این بدان جهت است که بیننده خواب خود اسیر تختخواب است و خواب در چهار (نمی تواند 

از وضع تلبس و حالت او .  یک خانم مسن در آستانه در ظاهر شد.  در باز شد)چوب مغز می گذرد

بدون آن که به دارا .  به اطراف نگاهی انداخت. به عهده دارد می شد حدس زد نگهبانی خانه را

  . نگاه کند یک قدم به عقب برداشت و در را بست

آن ستاره .  نه دریک عشق بزرگ بلکه در مرحله کلی حس و عاطفه دل بستگی ها یی وجود دارند

او که یک  قرار دارد؟ در چه حالت و زیبایی. را که جوان بود سیر عمر اورا نمی توانیم دنبال نکنیم

  زندگی خوش و مالیم دارد؟ زمان باعث شادمانی ما می شد حاال کجاست؟
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هرکس هنري داشته باشد و آن را در شادمانی هم نوع به کار برد وجوب بر عمر و نیکی او 

آنگاه طبیعت جا به جا می شود و در یک عشق .  افزاید شما احکام و خویشتن را جابه جا کنید می

را بخواهید  قه وجود عنصري یک فرد را نخواهید زیرا وجود عنصري پایدار نیست موجودیت اوو عال

 )من(چگونه نمی دانید . اکنون شما به زمان غلبه کرده اید. دراین صورت عشق جاودان خواهد ماند

  دراو نمرده است؟

از صحنه بزرگ یک نوع خالقیت هنري و نظامی نیست که .  عشق به عواطف و ظرایف ارتباط دارد

دارا ازاین خانه شروع کرده بود تا بتواند به آن مجموعه مسکونی که خانواده زنبق در . شروع کرد

آیا زنبق در آن مجموعه خانه دارد؟این حادثه که زنبق صاحب .  آن آپارتمان داشتند قدم گذارد

به سبب ظرافت  این محال به سبب تعکیس روحی نبود بیشتر.  بچه شود در تصور او نمی گنجید

شکم زنبق .  آیا می توان با زنبق همبسترشد؟ باور نمی کرد. اندام و حالت خاص اندام زنبق بود

  آیا اغراق باعث این تصور غریب بود؟  چنان بود که شکل آبستنی را نشان نمی داد

هر .  دیک نوع شوق و امید که عجیب جلوه می نمود اورا وادار کرده بود به آن مجتمع مسکونی برو

فکر می کرد یک نوع خیال خوش )او این فاصله شهري را یک سفر می دانست(بار که به این سفر 

شور و شوق را نیز می توان اراده نامید .  در خویشتن می یافت  اراده وجود دارد اما خالص نیست

شوق . ه بوداین حرکت از یک ترانه از یک خواننده به وجود آمد.  عضالت را نیز اراده توان خواند

اول انقالب خون در فرانسه  از . که دارا احساس کرد یک نوع امید پیدا کرده است )هرچند ناپایدار(

آیا موسیقی شوق  و عواطف را رشد  چرا قطع شد؟. ظهور ناپلئون آواز اپرا و موسیقی قطع شد و تا

 وم نشد به نفع فرانسه است؟این انقالب باالخره معل. این به ضرر گردانندگان انقالب بود و داد؟ می
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. این جنگ خانگی به نفع گربه هاي فرانسوي هم نبود به نفع ملت است؟ به نفع کارگران است؟

پس از اعدام پادشاه دیگر گربه ها همان گربه نبودند ؟ احساسات گاه به انسان دوستی و وطن 

ها که با روش پتک و آتش  دارا در کنار ساختمان بزرگ در کنار نرده. بگذریم. دوستی می پیوندد

چند کودك در حیاط . درست شده بودند که چند اتومبیل نیز  در آن توقف کرده بود قرار داشت

شلوار .  شلوار کوتاه با بلوز(یک دختر کوچک با چشمان آبی کمرنگ و لباس زیبا .  بازي می کردند

و موهاي بسته دور از آنها ) نگاز نخ به رنگ نارنجی بسیار روشن و بلوز شبیه نیم تنه به همان ر

دارا . مثل اینکه حرکت حیوان کوچکی نظرش را جلب کرده بود با احتیاط خم شده نگاه می کرد

هشیاري و کودکان به سبب آنکه هنوز روان مطلق . چقدر دوست داشتنی بود.  اورا نگریست. ایستاد

وجه دارا شد با یک تردید کوتاه به زیرا کودك تا مت. دارند زود دریک جریان اثیري قرار می گیرند

  . ودو میله را گرفت و با دقت چشم به او دوخت. طرف او دوید

  .  تو چقدر خوشگلیـ 

  . دختر کوچک جواب نداد

  . سکوت ادامه یافت

 صورت،، اصل، وحدت مزاج رحم، تشابه زمان و مکان ، روانـ وحدت ماده  :اگر نگوییم نوع گرایی

یک دختر را از دگر زایی به خود زایی تبدیل ، یک کودك یک جوان، وزادجنس و غیره یک ن، مثال

اما گرایش به فرزند .  بچه یک فرد دیگر را با چنان مهر می بیند که گویی بچه خود اوست. کند می

.  خوانده را در حالی که می توان صاحب فرزند شد در گذشته ناخودآگاه شخص باید جستجو کرد
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ین باشد که چیزي را قبول می کنیم که خود در آفرینش آن نقش نداشته یک دلیل روانی شاید ا

اگر به طور کامل نتوانستیم اسرار خوشبختی را به او یاد .  انتخاب کرده ایم دوستش داریم.  ایم

  . دهیم قابل نکوهش نخواهیم بود

و عالقه و یک دختر کوچک و زیبا ودوس داشتنی رانیز می توان پدرانه در آغوش فشرد و بوسید 

پري کوچکی که به بستر پدرش می . محبت را تسکین داد اما این الهه کوچک دنیاي بزرگ دارد

دختر . این صحنه ها جانشین ندارند.  رود سر در سینه او می گذارد تا براي او قصه اي گوید

  :کوچک بایک صداي کودکانه از شدت لطافت یک نوع دلسوزي ایجاد می کرد پرسید

  شما این جا بودید؟مثل این که بچه ها را خیلی دوست دارید؟ دیروز همـ 

  :دارا که به یاد نداشت دیروز این جا بوده گفت

  . ولی نه هر بچه ايـ 

  پس چرا بچه ندارید ؟ـ 

دختر کوچک در حالی که .  . . این همان مرد بود. یک مرد جوان از پنجره دختر را به نام صدا زد

  :از نرده دور می شد

  . هم شما ،م  بچه مامان و بابا می توانم باشممن هـ 
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پنهان می شود بعد به هرچه .  کمپلکس ادیپ تا عشق در رویا و خیال یا اول آشنایی می گذرد

ناچار می گویم تا ادیپ از شما جدا نشده  کودك ومن آسیب می رساند،، دلبستگی است عشق

  .رفیق نیمه راه عشق می مانید

به همان  نسبت که درباره یک چهره مونث خوارق را می افزاید اگر  ادیپ )گونه گونی(کمپلکس

  .ضروري تشخیص دهد از آن می کاهد

پس حق دارم  .گونه گونی ادیپ با دریایی از مهرو محبت یک گوشه ازقلب را خیالی نگه می دارد

  .بگویم کسانی که عاشق بچه می شوند عاشق هیچ کس نیستند

   .ادیپ دشواري سرنوشت عالی را ،را فراهم می سازد فقر معاش دشواري مادي یک عشق

یک مرد که ادیپ در دریاي درون او جا افتاده بایک عشق بی خبر بدبختی خویش را با او تقسیم 

  .می کند

در یک عشق، ادیپ ضمیر آگاه را ترغیب و تشویق می کند تا دلبستگی شما صبر می کند حتی تا 

د گونه گونی ادیپ به تنهایی مادر است یک فرد در انتخاب .وتولد  اولین فرزند نیز پنهان می ش

جنس مخالف بداند باالخره انتخاب نهایی او در چه نوع چهره می باشد بایک تغییر اندك در یک 

اگر یک  .احساس شخص در خطوط ظاهري چهره می گذرد .چهره احساس اورا تغییر می دهد

 .و درونی ضمیر ناخود آگاه از تلقین افتاده است چهره را می خواهد وقتی است که به علل خارجی

این شخص قدرت ندارد از جسم بگذرد و زیبایی روح را دریابد تا عشق جا نیفتاده حتی تا ازدواج و 
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تولد فرزند ادیپ خود را پنهان می سازد و شخص را بر پیوند تحریف و ناسازگاري را آغار می 

  .نماید
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  فصل پنجاه و دوم 

  

یک مزاج سودایی بیشتر به نوشتن . جواب کوتاه و روشن است ند چرا می نویسیم؟می پرس

بار دیگر خواننده را نجات می  هنر نیز یک نوع گریز است یک بار نویسنده و .پناه می برد

این جواب کوتاهی است که بر بسیاري از ادبشناسان از جمله ژان پل سارتر که می پرسد   .دهد

نوشتن بیش از جنگیدن : ناپلئون کبیر می گفت   ؟ی رویم و می نویسیمچرا به جنگ جهانی نم

؟ آیا این استعمار بود که او را از نوشتن بازداشت سردار فرانسوي می دهدضرورت خود را نشان 

این است که . اعتقاد داشت فرهنگ نگارش جاودانی است ولی جنگ فرهنگ شفاهی می باشد

پس نباید پرسید چرا . زاج واین در تاریخ کمیاب بوده استگویند این سرداري بود با دو م می

اگر استعمار نبود همه وجود سردار فرانسوي به احیا صرف می شد اما او بیشتر در .  نویسیم می

       .  بیرون فرانسه ماند

اگر چنین است پس این . طبیعت هنرمند مانند یک اثر هنري است :اوژن دال کروا می گوید

.  نوع حوادث آثار خاصی نیز بروز خواهد داد ، اخواه در برابر نوع عشق، نوع جامعهطبیعت خواه ن

تاریخ و جامعه اروپا خود یک شاهکار  اثر محیط در تظاهر این طبیعت درونی بسیار موثر است 

نتردام دو پاري یک کلیسایی است که در شاخ و برگ گوتیک آن .  هنري استـ  رمانتیک ادبی

هم چنین اگر این طبیعت درونی درحد کمال باشد با تلفیق تبدیل به . ته استیک گوژ پشت نهف

حتی ممکن است یک زندگینامه ادبی نیز در ردیف ( .یک شاهکار عینی، حرکتی و ادبی خواهد بود
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روح سودایی الزم است محرومیت ها الزم .  براي هنر و ادبیات حزن الزم است ).شاهکار قرار گیرد

اما در عین حال براي .  فسخت خیال الزم است حس هجران الزم است . است هجران الزم. است

خلق اثر باید خوب رشد کرد تا بتوان خوب نوشت وگرنه نوشتن و خوب نوشتن به یک معماي 

یک زندگی ادبی ممکن است جوابی باشد به یکی از عوامل فرهنگی تمدن . ادبی تبدیل خواهد شد

اصول موضوع . ه، احساس و محیط است که ادبیات را ساخته استزیرا وجود، نگا.  عینی ادبیات

اجازه نمی دهد به ادبیات بپردازیم اما از زندگی ادبی که از البه الي آن ادبیات نیز دیده می شود 

برعکس نظر بعضی منتقدان که اتین سوریو را مورد انتقاد قرار داده . می توان چند کلمه بیان کرد

هیچ چیز به اندازه شعر به مرمر نزدیک نیست زیرا هم شعر هم پیکر .  ارداند وحدت هنري وجود د

کسی که درد دل زیاد . تراشی قدرت  آن را ندارند که تمام جزئیات روح و جهان را توضیح دهند

را درشعر چون نثر . .     . مولوي روانشناسی،فلسفه،دین و:خواهند گفت .  دارد به نثر پناه می برد

ست اما این یک استثناء است شاید از این نظر باشد که شعر نو پدید آمد تا کمی زیاد بازگو کرده ا

خلق یک اثر در انزواست اما هنرپیکر تراشی ویا نبوغ .  نوشتن نبوغ کم خرجی است . توضیح دهد

اگر صحنه اي از مجلسی را جدا .  نویسنده آن سوي چشم عام است. نظامی هنر پرخرج می باشند

ل و شکوه آن را توصیف کند گاه حاضرین آن مجلس نیز باور نخواهند کرد چنین کرده و جال

  . . . این شامل یک زیبایی نیز می شود. صحنه اي در آن روز وجود داشت است

. ادبیات سینما یا ادبیات تصویر باعث شده ادبیات کالم بیرنگ شود :در تعریف نویسنده می گویند

درادبیات سینما . کرد که با کمال تاسف نادرست می باشد این یک جمله است و باید اظهار
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اگر بگوییم موسیقی به تصویر نباید .  دربسیار مواقع این دیالوگ است که تصویر را تفسیر می کند

  . درحس،گوش نسبت به چشم درتقدم قراردارد :کمک کند می گوییم

، است و انسان از مرتبه یک نویسنده یک انسان. یک نویسنده مجرد و فکر مجرد وجود ندارد

کز حیات، طبیعت و جامعه قرار  و در مر غرض، عوض، حس شهوت و تصعید تشکیل شده است 

.  به صورت تابع در می آیند. . . پس طبقه بور ژوا،اشراف و.  این جا پاي هنر در میان است. دارد

ه یک بعد مانده یک رمان احساسی نمی شود علت این است که خوانند، یک نوول، اگر یک قطعه

  . است

اگر یک نوع رنج و یک نوع شادي را که .  تقبل عام یک موضوع فرهنگی و اجتماعی خاص است

میخوانیم اگر تجربه حسی نکرده باشیم یا احساس انتقالی نداشته باشیم خواننده یک بعدي 

برتر از  این.  انسان باید حس انتقال داشته باشد. خواهیم ماند واین یک صدمه فرهنگی است

  . تجربه است

را با تملک  عوض کند   انسان عادت می کند دلبستگی.  در ادبیات کاخ آرزو ارزان بنا می شود

یک  حال در طبع نویسنده  . دراین صورت هر آن چه کونی و ابداعی است به هم تعلق می گیرد

می توان کتاب وجود دارد که خوب توضیح نداده اند ژان پل سارتر می گوید با احساس نیک ن

این اصل . با احساسات خوب است که ادبیات بد به وجود می آید:آندره ژید می گوید.  خوب نوشت

مسلم است که تا یک احساس پیچ وتاب نخورد نمی توان اثر جالب خلق کرد اما این اصل را پایه 

این  از. تمتعهد نیس و ادبیاتی می دانند که درخدمت اخالق نیست، ادبیات سکسی، ادبیات بد
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این . . . مارکی دوساد،هربرت لورنس، هنري میلرو  والدیمیرنابا کف و. برند نویسندگان اسم می

آن چه که فراموش شده این . . . نویسندگان احساسات بد داشتند اما ادبیات خوب به وجود نیامد

. ر افتاده انداست که این نویسندگان که زن راجنس دیده اند در خشونت پدرانه ازحقیقت مونث دو

این نویسندگان احساسات خودرا مستقیم به جامعه انتقال ندادند اول .  این یک قضاوت خام است

به خود ضربه زدند بعد در پناه ادبیات، روانشناسی، اخالق جنسی را طرح کردند ادبیات مانع شد 

تب آنان قصه داراي آثار آنان سواستفاده از جنس نبود زیرا در مک.  کسی را مستقیم قربانی کنند

آیا این قربانی کردن غیر مستقیم یک عده بود؟نه آنان به بلوغ اخالق .  پیچیدگی جنسی است

اخالق خام آسیب . کمک کردند زیرا انسان باید جنس را ببیند، بخواند سپس به اخالق برسد

پس  .جود داردازاین نویسندگان و از احساسات بد داستان هاي خوب و شور انگیز نیز و .پذیرد می

  . یابد نویسنده متعهد نیز این جا ارزش حقیقی می. احساس بد است که ادبیات خوب به بار می آورد

مارکی دوساد و وال دیمیر نابا . اما در مرحله یک ایراد وجود دارد که به وحدت هنري بر می گردد

.  نشناسی مطرح می کردنداین عصیان و انحراف را با زبان روا کف بهتر بود داستان نمی نوشتند و

هرشکل ومیل که طبیعی است  :این صورت سهم ادبیات محفوظ می ماند و می شد گفت در

.  این که گفته می شود این روال حرمت را می شکند یک اشتباه است. انسانی و اخالقی نیز هست

از پس سبک براي چیست؟لولیتا یک نوع عشق است اما این نوع عشق ترس از عشق است ترس 

دربقیه قسمت هاي داستان .  بی وفایی ایست اما افسوس نویسنده در آخر داستان به آن می رسد

داستان  :مثال معکوس.  اما قوه قصه درام باقی است.  اغفال و انحراف است ،این عشق نیست

دریک شب بارانی دوستی به .  زیرزمین اثر هارولد پیتر به خوبی به موضوع حرمت جواب می دهد
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خانه یک .  می رود که دختري همراه اوست ،غ یک دوست که در خانه اي تنها زندگی می کندسرا

صاحبخانه تحت تاثیر زیبایی دختر قرار می گیرد به یاد سالها تنهایی خود . اتاق خوابه است

معلوم نمی شود بر رختخواب رفتن دختر بدون لباس .  نویسنده حرمت را حفظ می کند.  افتد می

در آخر داستان می بینیم این بار صاحبخانه با آن .  با صاحبخانه خیالی است یا حقیقی و معاشقه

دختر درب خانه اي را می زنند که این بار دوست قبلی آن دختر صاحب آن خانه و تنها است یک 

داستان لولیتا یک درام روانی .  یک سکس نیز می تواند اندیشه و تراژدي باشد. نوع حسرت و خیال

یک مجله پلی بوي داستان هایی یا مصاحبه هایی دارد که سکس را و تصاویر سکسی را   .است

در بینوایان نیز قهرمان داستان ژان والژان که اسیر گرسنگی است دربرابر عشق . هاله می دهند

بنابراین شعار عشق و آزادي از شعار نان و آزادي جلو . احساس می کند تازه درد واقعی را می بیند

.  در جهان سوم در هند سکس استعماري بیش از استعمار سیاسی مالل آور می باشد. افتدمی 

که اسم ( دختران کمتر از پانزده سال به فحشا و تصاویر جنسی کشیده شده اند شرکت دیانا فیلم

آیا . درهند آسان تراز غرب سکس شکار می کند )با مسمایی هم هست دیانا الهه شکار بوده است

هل جنسی مربوط نمی شود؟پس جنس و موضوع آن بر هر موضوع اجتماعی برتریت این به ج

انواع  این نوع فیلم یک احساس را بر می انگیزد این دختر بینوا را از دست آن غول بیمار .  دارد

نجات دهیم بیمار از بیماري خویش به سبب وجدان الشعور بی خبر مانده معلول دنبال علت می 

فرقی نمی کند چه قلم براي نوشتن و چه قلم براي تراشیدن (آزادي قلم ، ديرود در تعریف آزا

چپ گرایان پشت دیوار آهنین که از مارکسیسم انسان .  اساس فرهنگ و تمدن است ). . . سنگ و

ادبیات دولتی و در  :می گویند .گرا غافل مانده و نمی دانند در دام مارکسیسم استعماري اسیرند
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اما اخالق التزامی اخالق چشم و گوش بسته است و اگر .  ادبیات سالم است :زاینددفاع از آن می اف

  . آزاد شود آسیب خواهد دید

 من خوشحالم که خواننده بورژوازي لیبرال را از :یک نویسنده رئالیست و سوسیالیست می گوید

دارد حال از تئاتر شروع  ام ولی اگر خواننده کارگر را به دست نیاورده ام این به زمان نیاز  دست داده

  .  کرده ایم

یک کتاب پرست از کار بازو .  فرهنگ طبقه نمی شناسد.  تناقضی آشکارتر ازاین قابل تصور نیست

  .  جدا می افتد

. باشد آزادي ماهیت بشر نیست به عبارت دیگر ماهیت یک انسان است که داراي استعداد بالقوه می

این که آزادي باختري است یک تعریف . نسان به تعریف در می آیدپس میدان آزاد الزم دارد اما با ا

آیا می توان قبول کرد تمدن هخامنشی ودر راس آن کوروش حکیم نتواند آزادي .  ناقص می باشد

آزادي آریستوکراتیک در آیین اشراف اصیل نیز .  را تفویض کند؟این آزادي حریت بوده است

عروسی فیگارو را چنان روي ي  نمایشنامه   (p.   Beaumarchais) پیربو مارشه . چنین بود

وقتی که در اختیار  آزادي از. که گویی دریک جامعه دموکراتیک قرار دارد ،صحنه می آورد

با انقالب به اصطالح کبیر  و ي که آقاي بومارشه طرفدار آن بودیک آزاد(بورژوازي قرار گرفت 

بهتر  یک شبه بورژوازي یا .ا جناب نویسنده چشیداما اولین طعم تلخ آن ر  )فرانسه بدست آمد

نه تنها آزادي را به مردم جهان سرایت نداد بلکه درجهان سوم هرجا که  ،بگوییم بورژواي لیبرال

اگر آزادي هنري بود . آن را موذیانه با حقوق بگیرانش خراب جلوه داد ،آزادي خواست رشد کند
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که سکس بدون طی مراحل اثر ناگواري خواهد  این یک امر روشن است(سکس را وسط انداخت 

تعهد الزم است اما ترقی و مدنیت با . . . اگر آزادي سیاسی بود آنارشیست را دامن زد و )داشت 

خداوند هیچ چیز را خالف .  آزادي همه ادیان و مذاهب، عشق تامه به حقایق اشیا می باشد

 .یمار مردان ماست یا از ادا و قضا کاذب استاگر خالف می بینیم یا ازدل ب. طبیعت نیافریده است

  .پس در بیرون هرچه هست  زیباست

دربرابر یک تماشاگر خواننده اي الزم داریم که از زمان و مکان خارج شود و آن را احساس کند که 

  . خود نیازموده است پس یک خواننده چند بعدي الزم داریم

کتاب . یک نمونه ساده انتخاب می کنیم :بگوییم چند کلمه هم درباره خواننده ممتاز یعنی منقد

 کند بینوایان قانع نمی :می گوید )منتقد معروف(آناتول فرانس در دنباله روي از سنت بو .  بینوایان

این اشاره ضروري است که سنت بو به سبب اختالفات عاطفی با زندگی خصوصی هوگو دراین نقد (

ی کند که چگونه ممکن است یک فرد دربرابر نیکی منتقد تعجب م )نمی توانست بی طرف باشد

   !دگرگون شود

این یک اصل است که باهر نظام، جامعه به انسان خوب نیاز دارد و این انسان خوب می تواند یک 

مهر شاید مثل موسیقی تنها احساسی باشد که جذب عاطفه  فرد دینی، سیاسی واجتماعی باشد 

انسان را نرم می سازد پس اگر روح وروان یک انسان کور .  می شود وتا اعماق ضمیر فرو می رود

. براي حفظ روح مدینه یک نفس زکیه الزم است. نشده باشد می تواند دربرابر مهر تغییر یابد

تصویري که هوگو در اول بینوایان ازیک روحانی  ارتدکس می آورد، آن صفات را دارد که یک 
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 سراسر ماجراست و)ژان والژان(می گیرد زندگی یک مرد منقد ایراد .  روحانی باید داشت باشد 

در زندگی عادي تصادفات عجیب تري را شاهد هستیم اما در داستان یک  .این افسانه می نماید

را  )آخرین نبرد ناپلئون(داستانی چون واترلو  آیا اگر کسی پیدا می شد و. معجزه را باور نداریم

این حقیقت چنان تند است که  ازي می کرد در می آمد؟نوشت به خوبی درامی که ناپلئون ب می

 شود؟ منقد می گوید یک جبر کار چگونه شهردار می. قلم هوگو نیز در تعریف آن جان می گیرد

فرانسوا ویدوك که دزد معروفی بود به سبب  :اریخ و جامعه محبوبه  مثال آوریمالزم است بر او از ت

منقد می گوید نسل اصیل و اسب . یس آگاهی پیدا کردعنوان رسمی رئ2381لیاقت و تجربه در 

الزم نیست بگوییم از لحاظ تیپ شناسی قیاس انسان با اسب  .  نجیب چه ارتباطی باهم دارند

نویسنده اي که تپه را جاي کوه انتخاب می کند از بلندي چشم پوشیده است و وقتی . سابقه دارد

  . خته استاز جویبار عمیق حرف می زند چشم به ورطه دو

این را می دانیم که نویسنده، در جایی که خواننده ممتاز قرار دارد نبوده است اما نویسنده درام 

در جایی  در یک جا به نقد قشري اکتفا کند و.  باید مفسر باقی بماند  باید جهات را ببیند اما منقد

  .  . . از  نقد فلسفی مدد بگیرد

  .  خواننده باشد که پرورش دیده است به عبارت دیگر چشم و هوش ثانوي یک

اگر یک اثر هنري توانسته سرایت دهد دیگر به منقد  :لئوتولستوي در کتاب هنر چیست می گوید

اما تولستوي فراموش کرده در کتاب هنر  .احتیاج نیست و اگر نتوانسته باز به منقد احتیاج نیست

  .  چیست تاحدي خود جاي منقد نشسته است
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.  به عنوان مثال نقدهاي شارل بودلر را می توان نمونه آورد.  را باید مطرح ساخت پس موضوع هنر

فیلم شمال از طریق شمال غربی اثر آلفرد هیچکاك که فیلم سازي گویی غریزه :به طور مثال 

اما یک تماشاگر عادي با نقد رابین وود این . اوست نقادان این فیلم با تماشاگران عادي فرق ندارند

  . باید دوباره ببیند رافیلم 

.  یک بار خواننده را نجات می دهد. یک بار نویسنده را نجات داده )تکرار می کنیم(کتاب و ادب 

بازي نیز  بنابراین یک قسمت از فرد و. بدون ادبیات یک قسمت از هرم فرهنگی هنري می میرد

بلکه هفت هنراست که  ،به قول یک سینما گر ایرانی سینما هنر هفتم نیست .مصرف می گردد بی

  .این تقسیم ادبیات گویی پایه آن می باشد در
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