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رویاها و هاروایت

دوم بخش

بهرنگ علی

دشیدیدی از فراموشی پی
نکفنفس. شببعری کببه بببه ننرترین شعرهای معاصر است. شعری بلند و ی »ِل » رضا براهنی بدون شک یکی از درخشا  شعر «اسماعی
نیشود فراموشببی نهای که در این شعر رترسیم م نههنگام و معاصر است. یکی از مهمترین، بسا مهمترین، اید  طرزی رتکان دهنده فناب
نهای که گذشته و آینده دوشادوش هم وجود داشتند، فراموش شده بود؟ نهی شصت، ده  است. چرا فراموشی؟ چه چیزی در ده

نیرپردازد؟ این شعر چرا به فراموشی م

نهای است که در روز اول افنقل ب خوردم یادت صبحافن
خاطره ی مرگت،

آ ب غسلی است که شهیدی سوراخ سوراخ شده در افنقل ب را دادم
بلند فنشو از رختخوابت

ای که واژه ها را هم یک یک و هم دسته دسته فراموش کردی،
رتو را به خدا، بلند فنشو از رختخوابت

-مثل آسمافنی که رپرفندگافنش را فوج به فوج فراموش می کند
مثل شبی که ستارگافنش را فراموش می کند-

بلند فنشو از رختخوابت

و یا:

ای اسماعیل
ای ایستاده در صف آزمایشگاه های شهر، با شیشه ای بلند در دست،

و جنگلی از رتصاویر رفنگین بر سر
ای خوابگرد شرق و غر ب

ای خیافنت شده
ای بی حافظه شده رپس از فنوبت ها شوك برقی

ای فناشتای عشق
ای آشنای من در باغ های بنفش جنون و بوسه
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نیدافند چگوفنه آینده را به زمان حببال احضببار کنببد. عکبباس ننگوفنه که آگامبن اشاره می کند، عکاس خو ب عکاسی است که م  آ
نیگیرد. وی به عکسی که یک روز رپیش از فرورپاشی دیببوار برلیببن از رایتشبباگ آلمببان  خو ب از حضور آینده در اینک عکس م
 گرفته شده است اشاره می کند و عکسهایی از این دست. فنوعی فنبوغ فنیچه ای در دیدن رپیامدها در کار است، کاری رپیببامبرافنه
 در دیدن رد رپاهای آینده در هر آن چیزی که از لحظه ی حال افنباشت شده افند. براهنی از این منظر، برای فنسببلی کببه خواهببد
نهی ما که با شوکهای برقی کلمات را رتببک رتببک و فببوج فببوج فرامببوش کردیببم. مببایی کببه بببه  آمد شعری را سرود. برای هم
نیآوریببم. نهخبباطر فنم نگها را قبل کجا دیده بودیم. مائی که هیچ وقت رپائیز را ب نیدافنیم بر نیفنگریم اما فنم نیریزفند م نگهایی که م  بر
نیآید. هر آفنکببه »ِدمان فنم نه یا نهایم ب نیرویم اما هیچ چیزی از رتاریخی که در آن داشت نهایم م ننهایی که در آفنها اقامت گزید  به خیابا
نههببای رپیببش رو نهای ممتاز، شعر بلند اسماعیل مافنیفست فراموشی ده  روایتی فنداشته باشد، فراموشی در افنتظارش است. به گوفن
نهی هفتاد بببه ایببن سببو چنببدان رتبلببوری  است. بیهوده فنیست که شصت و هفت، کشتاری چنین سبوعافنه، در شعر و داستان ده
نهی نیرترین قو نهی ممتاز افنسافنی است و فنه دیگر فناطق بودن. برای همین ادبیات مظهر عال  فنداشته است. راستش روایت داشتن، قو
نهای که به رتعبیر روررتی باید چوفنان رمان خوافندش. اگر راسببت نمارز با همان فنطق کلسیک است، و فنیز فلسف  بشری، افندیشه و ه
»ِم زیسببتی نتهای مختلف علو  باشد که فرق ما با حیوافنات فنه در زبان داشتن - در معنای سخن گفتن، که امروزه به مدد رپیشرف
ننگوفنه که هایدگر فنیز فنشان داده لوگببوس در یوفنببان  ثابت شده امتیازی مختص افنسان فنیست-، بل در روایت داشتن است( هما
نلبندی معنا در سطح هستی فهمی است)، رپس نهی رتعقل فنبود، بل فنوعی گفتار/دیسکورس بود که واجد مفص  باستان به معنای قو
نهی شصببت، بببه دسببت نیرتوافنیم از شصت و هفت داشته باشببیم، و اساسببا ده نتهایی که م  ما به راستی با دست کشیدن از روای
نیفنمایببد همیببن نهایم. ایدئولوژی چنان بر ما مستولی شده است که رتنها چیببزی کببه فنبباممکن م نتمان را فروگذاشت  خویش افنسافنی
»ِی گذشته از خلل روایتی که رو به سوی آینده دارد. اما آیا این بدین معنا است کببه نه یاد آور »ِن ب  آینده داشتن است، همین رتوا
نهشدگان را به چنگ بیاوریم و به فنوعی این همافنی حقیقت( امر رتجربه شده) و زبببان( روایببت نیرتوافنیم حقیقت کشت  ما با روایت م
نهی کشته شدگان اگر ایببن  ما) برسیم؟ و یا بر عکس، ما با روایت باید فناممکنی را رپیش فرض بگیریم و بدافنیم هر حکمی دربار

نشفرض خود فنداشته باشد، چیزی جز دوزخ زبان فنیست؟ فناممکنی را رپی

روایت مرگ
نیرسد. فنیز مشهور نیای و مشخصا شعر م  مشهور است که رپس از آشویتس، آدرفنو به فناممکنی و آشغال بودن هر چیز زیباشناخت
نهی نیگیرد. اشببعار رپببل سببلن، کسببی کببه هم »ِسلن این حکمش را رپس م لُرپل   است که آدورفنو رپس از سروده شدن شعر مرگ 
َکرات َسبب نیمافننببد کببه   "کسافنش را در هلوکاست از دست داد و خودش فنجات یافته بود، به رتعبیری به آواهای فنامفهوم کسی م
نیرتوافند بیشببتر و . آن آواها واجد هیچ معنایی که محصل قابل فهم باشند فنیستند. اما هیچ معنایی فنم  "مرگ را از سر می گذرافند
نیمیرد هولناکی فبباجعه را رترسببیم کنببد. روایببت نهی افنسافنی که عزیزش را از دست داده و یا اصل کسی که دارد م  بهتر از ضج
ننمببان نیرتوافند به روایتی ملببی رهنمو ننجایی است که اگر فنم نیها فنیست. این هما  مرگ یک ژارگون افنباشته شده از حماسه رپرداز
نیرتوافند مجبورمان فنکند که روایتی صنفی از درگذشتگان داشته باشیم. مجبور فنیستیم بین این دو روایت یکی را افنتخا ب  سازد، م
نهای که فناممکنی بیببافنگری را بببه صببورت مببا نهی ممکن از سخن گفتن از مرگ است، گوفن  کنیم. روایت سلن از مرگ رتنها گوفن
نند شاعری که در برابر فاجعه وا می مافند و این وامافندگی، زبان بستگی و فنارتوافنی اش از بیان کردن را با جان کنببدن مببی نیکوب  م

نهصوررتی سنتی، راویان با رتجربه در رپیوفندفند. اگر رپدربزرگان و  رسافند رتنها راوی ای است که می رتوافند وجود داشته باشد. ب
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نیرتوافننببد و یببا نهافنببد کببه م  مادربزرگان ما راویان خوبی هستند و یا بودفند به این دلیل است که آفنها رتجاربی را از آن خببود کرد
ننهای شببگرف، بببا آن آفناهببا، کنببت نتشان کنند. روایت گری ادبیات کلسیک را در فنظر بگیرید با آن داستا نیرتوافنستند روای  م
نیمیرد چیزی را رتجربه کرده کببه بببه چنببگ روایببت در بیایببد؟ نهراستی مگر کسی که م نهها و... . اما ب نیها، شاهزاده آفندر  ورفنسک
نیرتوافنیم رتجربه کنیم، چه اینکه رتجربه کردن منوط به بقای رتجربه کننده است و  مرگ اساسا امری عدمی است و ما مرگ را فنم
نیرتببوان و نیهای رپرشور فناممکن فنیسببت؟ بببرای همیببن فنم نتگر  فنه از بین رفتن آن. و اساسا برای فنسل ما فقیران رتجربه فنیز روای
نهشببدگان را »ِت کشت نیرتوافننببد چیببزی از حقیقبب  فنباید فکر کرد که داستان رپردازی های حماسی و افسافنه سرایی های قهرمافنببافنه م
 روایت کنند. برای همین است که روایت حقیقی در برابر مرگ باید به فنارتوافنی خویش اقرار کند، آن هم فنه از طریق سکوت بل
نیزاید. اگببر مببا »ِری همین فنارتوافنی. بیافنگری شیزوفرفنیک فاجعه فنباید رهایمان سازد. این فنارتوافنی است که شرم را م  از طریق بیافنگ

نیشویم. نهصوررتی ریشه ای دچار شرمندگی م فنارتوان در افنجام چنین کاری باشیم که هستیم ب

تابویی به نام شرم
ننمببان ننمببان دیگببر در دها ننمببان را وقببتی زبا نیشود موهببای رت  اما چه رسافند ما را اذعان به عریافنی زبان و فنارتوافنی بیان؟ چه م
نیمافند شرم است. چه کسافنی صلحیت بازگوکردن فاجعه را دارفنببد؟  فنچرخد جز برای خوردن آ ب گلو؟ آن چه برای ما باقی م
نهافند. رتنها بی فنامان و فنامببداران ببی جببای خباوران  رتنها کسافنی صلحیت بازگوکردن فاجعه را دارفند که در آن فاجعه کشته شد
نشهببایی از نیشببدفند کببه بخ نیرتوافنند حقیقت خاوران را بیان کنند؛ حقیقت آن جسدهایی که چنان با عجله خبباك م  هستند که م
نكها را کنار بزفنند رتا ببینند آیببا ایببن جسببد عزیزشببان نتهایشان خا نهها بیایند و با دس نیمافند رتا خافنواد  بدفنشان از خاك بیرون م
نیرتوافند که هر چهار فرزفندش اعببدام شببدفند و او نیرتوافند. حتی طلعت ساویز فنیز فنم نکبار که بارها. هیچ کدام از ما فنم  است؟ فنه ی
نههای سببال نجشببنب نیرتوافند حقیقت مرگ خودش را بیان کند. اینکه در یکی از ایببن رپن نیرفت. او رتنها م نجشنبه به مزارشان م  هر رپن
نیکند و بببه طببرز فجیعببی زیببر  هشتاد و شش و در هنگام بازگشت از سر مزار فرزفندافنش بود که دستش به در ارتوبوس گیر م
نهی بهشت و دوزخ نیشود. شاید این کاری باشد که ارواح سرگردان ما قرار است رتا ابد در جایی میافن نخهای ارتوبوس کشته م  چر
 افنجام دهند. هر مرگی از این منظر مخفی شدن است. فنه از این جهان که از ساحت بیان. مرگی که چنان افنبوه رتولید شببود فنیببز
نیشود. این شرم همان شرمی است کببه نیدهد. جایی که زبان از فرط شرمندگی رتکه و رپاره م  سرحدات بیان فنارپذیری را فنشان م
نهی فنازیسم رتا مدرتها حاملش بودفند. شرمی که باعث شد آرفنت هیچ گاه بببه کشببورش بببازفنگردد.  روشنفکران آلمان رپس از دور
نیمعنای روزهببای اخیببر فنشببان داد کببه مببا در نلهای ب  شرمی که بازمافندگان را از زفنده مافندن خویش شرمسار ساخت. اما جدا
نهی نیرتوافنببد دربببار نیرتامببل و بببی درفنگببی م ننمان به سنت شفاهی منبریان ب نیرتوافنیم شرمنده شویم. هنوز زبا  سطحی ملی هنوز فنم
نیرود حببداقل دمببی سببکوت نیرسد فنیز یادش م نهای چون شصت و هفت م نهکس حکم صادر کند و وقتی به فاجع نهچیز و هم  هم
نهی این فاجعه سخن بگوییم رپیش از آن بنا بر همین سنت مرسوم و فنببخ فنمببا نممان زمافنی که خواستیم دربار نه راستی کدا  کند. ب
»ِی نهای سکوت کردیم؟ فاجعه همین منبر زبان است که فنشان داده معنای اوفنتولوژیک شرم کببه چیببزی جببز عریببافن  حداقل دقیق
»ِد نشهای مردم عادی به کشتار اخیر اردوگاه اشرف و ابببراز خوشببحالی رتعببدا ننیمعنا است. واکن  ذارتی فنیست برای ایرافنیان هنوز ب
ننها خو ب رپرورافنببده و حببتی نیدهد که ما برای هضم خاورا نیرتفاورتی جمع بیشتری فنشان م  -متاسفافنه- قابل رتوجهی از آفنان و یا ب
نیکنیم و به راحتی شروع بببه کوبافنببدن نهشدگان شصت و هفت حس فنم نهایم. اینکه ما هیچ حس مسئولیتی در برابر کشت  چله شد
نیآینببدگان، چببراغ سبببز نیگذشتگان و ما ب نیدهد ما ب نیکنیم، آیا خود فنشان فنم نهی آفنان م  ماهیت به زعم خویش اررتجاعی افندیش

نهراستی چند فنفر از ما در مواجهه با  نتمان کاسته فنمی شوفند، هستیم؟ ب کشتارهایی، که چه رخ بدهند و چه فنه از بار مسئولی
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 شصت و هفت این رپرسش- که بسیاری را در قرن بیستم درگیر خویش کرده بود- را از خود می رپرسیم که مسئولیت اخلقی
نیرتوافند ادامه رپیدا کند؟ آیا این رپرسش لحظببارتی را هببم در زفنببدگی نهای که من مسئولش فنیستم رتا کجا م  من در مواجهه با فاجع
نهای را باعث شده است و یببا سببکورتی را در موضببع گیببری؟ آیببا نسهای شبافن  روزمره ی ما به خود اختصاص داده است؟ کابو

نیگیرفند خود فنشان از فقدان شرم فندارد؟ نهی شصت و هفت م نیدرفنگ موضعی رپرگویافنه دربار نشهای همگان که ب واکن

نیرتوان آینده را برساخت که یاد بگیریم به فنحو اخلقی در برابر فاجعه سکوت کنیم. رپرگببویی همببان مشخصببه ی  رتنها زمافنی م
نیرتوافنند خاموشی را رتجربه کنند. خاموشی البته بببه معنببای فنبباگفتن فنیسببت، بببل گفتنببی اسببت میافنگافنی است که فنم "بنیادین  " 
نیهایش نیرتوافند شرمنده شود هراسناك اسببت. در رتمببام شببادخوی نیکند. ملتی که فنم  خاموشافنه که بر سر عریافنی زبافنش قمار فنم
نتسببازی یکببی از نهشببدگان اسببت. بببه صببورت مشببخص غیری نتسببازی از کشت  هراسناك است. یکی از دلیل این مدعا غیری
نمهای سلب مسئولیت از خویشتن است. اینکه بخواهیم اقرار کنیم دیگری خویشتنی همچون مببن اسببت و در برسبباخته  مکافنیس
نیرتوافند بیش از آفنچه نشهای ارادی و غیر ارادی من سهیم هستند، م نهی کن ننقدر سهیم است که مجموع »ِن من هما  شدن خویشت
نبکشببی مببا نیفنماید شفابخش باشد. امروزه ما با روایتی رسوا درباره ی شصت و هفت باید مبارزه کنیم. روایتی که بببا عص  که م
»ِت رسوا مرز رتاریخ افندیشببه نیخواهد دیگری را به غیریتی بدل کند رتا از مرگ و کشته شدفنش شرمی را حس فنکنیم. این روای  م
نهی ماهیت کشتار شصت و هفت نیزفند. راویان ایدئولوژیک چنین روایتی در رتلش هستند رتا بحث دربار  و رتاریخ رفنج را بر هم م
. برهم زدن مرز ننها هستند که کشتند آفنان که کشته شدفند هما نهی کشته شدگان قرار دهند.  "را رتحت الشعاع اررتجاع افندیش " 
 مباحثه رپیرامون افندیشه و مباحثه رپیرامون رفنج و فاجعه، مورتور محرك چنین روایت ایدئولوژیکی اسببت. مببا مجبباز فنیسببتیم در
نهشدگان را مورد قضاوت قرار دهیم. مکان چنین قضاورتی فنه شصببت و هفببت بببل نلکشی، کشت نهای از فنس  بحث رپیرامون هر گوفن
نیشود باید دافنست این فاجعه هیچ ربطببی نلهای رپیش است. رتا آفنجا که به شصت و هفت مربوط م  میراث مکتو ب و شفاهی فنس
ن بشببان، در »ِض راسببت بببودن مببدعای کاذ نشهای دروغین، بببه فببر  با آفنچه کردفند، فنکردفند، افندیشیدفند و... فندارد. رتمام این رتل
نهشدگان را به مرز غیریت مطلقی برسافنند رتا کشته شدفنشان عصب زمافنه را دیگر رتحریک فنکند. آفنهببا را مشببتی  رتلشند رتا کشت
نهی اینان است. لُگرد نهی شصت بر  نتهای ده نیکنند که از قضا مسئولیت بخش مهمی از خشوفن »ِز ایدئولوژیک معرفی م  خشک مغ
نهی معاصببر مببا  بمافند همین هم آفنها را فنباید برای ما دیگری مطلق سازد، هر چند ساخته. شاید مشکل از بحران اخلقی جببامع
نهی اینها باید برای متلشی کببردن  باشد که در رپذیرش مسئولیت افنسافنی در برابر دیگری مطلق همچنان فنارتوان است. اما با هم
نهشببدگان عشببق ورزیببد، بببه نیرتوان، علی رغم و با وجود فناممکنی، به کشت نتهای ایدئولوژیک کوشید و فنشان داد چرا م  این روای
نهای را با امید به آینده با آن ماشین رترور دولتی جنگیدفند. کبباری کببه بیببش از دو دهببه نهها، زفندافنیان، به آفنها که ده  باقی مافند
»ِن در نهافند افنجام دهند و هر روز بیش از رپیش بببه ادغببام شببد نهای فنتوافنست نلهای بعدی با ماشین فررتوت رترور خامن  است که فنس
نیدهند. اینجا اسببت کببه نهی دولت/ملت یا همان امام/امت ادامه م نهی دولت و بدل شدن به بخش دوم دوگافن  حال سرمدی بدفن
ننقدر بزرگ بودفند که نبهایی که آ نیرتوان به دستهای کوچکی که برای رتغییری چنان بزرگ فنابسنده بودفند عشق ورزید. به قل  م
ننهای مناسب برای اقامت گزیدن در آن. ما باید  مرگ را باعث شدفند. ما باید به همان فنقشه بازگردیم. این بار برای یافتن مکا
 به شهری که داشتیم بازگردیم، در آن رحل اقامت بیفکنیم رتا بتوافنیم بر این غیریت مطلق فائق بیائیم، رتا بتوافنیم شرمنده شویم.
نیشود. فقدان افنعکاس کشتارهای شصت و هفت در نیرترین متولیان روایت بارز م  اینجا است فنقش ادبیات به عنوان یکی از کافنوفن
»ِق قربافنیببان بببوده نتسببازی مطلبب نیرسان به امکان غیری  شعر و داستان دهه ی هفتاد و هشتاد بیش از افنکارهای ایدئولوژیک یار
نهافند اشباح سرگردافنی هستند در افنتظار کامل و محقق شدن آفنچه فنتوافنستند محقق کننببد.  است. کسافنی که زبافنی و روایتی فنیافت
نتهای نهافند رفت. برساختن روای نتهای بازمافندگافنی که سکوت کرد نیسازفند. باید به سراغ روای نسهای ما را رها فنم  جهان ما، کابو

نیفنامه، سینما، فنقاشی و از همه مهمتر رتفکر، رتفکری که به رتعبیر هورکهایمر باید صدای  متعدد در قالب ادبیات، زفندگ
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نیکند به غایت اخلقی: اینکه آفنان را چون خویشتن بپنداریم و آن رتابسببتان را نهشدگان باشد، امکان ایجاد حسی را در ما م  کشت
نیشان را. اما خیلی از ایرافنیان هنوز که هنوز اسببت در نههامان حس کنیم سنگین لُگرد نهی ایران، بخشی بر   همچون سایر دوران رتیر
نهی ایببن سببخن فنیببز  برابر شصت و هفت دست به غیریت سازی مطلق مخالفان می زفنند: آفنها فرشته فنبودفند، آری. امببا گوینببد

نفرتر هم است. فرشته فنیست، بل دستهایش کثب

آرشیوی ملی؟
نقهایی است که فنیکفر گشوده بود. اما شاید مرزی همچنان وجود دارد که باید در فنوردیده شببود.  این مقاله افندیشیدفنی درون اف
نیرتوان از این فناممکنی به قطبببی دیگببر فنلغزیببد و آن هببم  آیا واقعا دوران آرشیو ملی واحد گذشته است؟ و اگر آری، چگوفنه م
نیرتوافنیم بازمافندگان آفنها بدافنیم؟ چببه نتهای صنفی از فاجعه است؟ آیا رتنها راویان کشته شدگان شصت و هفت را م  دوران روای
نهافند به سراغ فاجعه های آن دوران بازگردفند، آن هم فنه بازگشتی  می شود کسافنی که هیچ چیزی در دهه ی شصت جا فنگذاشت
نتهببای ایببدئولوژیک مسببلط ننسببازی روای نیهای گذشببتگان، ویرا  جاودان و شادمافنافنه، بل بازگشتی برای شفا بخشیدن به فنارتمام
نیرتوان گفت اقرار به فناممکنی واجببد روایببتی ملببی بببودن نهی دیروز. آیا فنم  دوران و در فنهایت اقامتی عاشقافنه در کنار فنسل آیند
نیای نیشود که سودای فنقدش را دارد؟ آیا این باور اسیر اقتدار و اررتجاع حال سرمد نهی شصت و هفت خود اسیر چیزی م  دربار
نیکند فنیست؟ و چرا بی رتوجه به امکان و یا امتناع چنین روایببتی فنبایببد رتمببام رتلش ننهامان حک م  که امکان و امتناع را بر ذه
 خویش را کرد رتا شصت و هفت را به شرمی ملی بدل ساخت که فنقطه ی کافنوفنی ای شود که این رپرسش را برای هر کببدام از
 ما مطرح کند: مسئولیت اخلقی من در مواجهه با فاجعه ای که من مسئولش فنیستم رتا کجا می رتوافند ادامه رپیدا کند؟ در زمافنه
 ای که هجمه ی فنیروی همگان به سلخی کردن قربافنیان اختصاص یافته چرا فنباید رتلش کرد رتا با شصت و هفت چنین امکان
نهوجود آورد که فرارتر از روایببت مببا در برابببر  اخلقی ای، خاموشی ای، هراسی بنیادین از هر آفنچه می گوئیم و یا فنمی گوئیم ب
نتهای دیگر، نهی معاصر ما باشد. برای همین باید برای برساختن فنه یک روایت در کنار روای نتهای دیگر باشد، رتاریخ آیند  روای
نتها را رسوا سبباخته و فنیببز بببی »ِن واحد بتوافند ایدئولوژیک بودن سایر روای  بل اساسا برای برساختن روایتی رتلش کرد که در آ
 هیچ مافنعی شرمساری ملی را باعث شود. این رسالت ما برای شفابخشی گذشته است که می رتوافند رخ دهببد، چببون رتجربببه ی
نهی نلهای بعدی آن، چرا که هیچ چیزی بر جرید »ِی فنس نیطلب نشکار نیرتوافند رخ فندهد، چون رتجربه ی شیلی و فرامو  هلوکاست، و م

رتاریخ حک فنشده است.

 شاید به حکمت زبافنی ما مربوط است. فنمی دافنم در زبافنهای دیگری که فنمیشناسم هم چنین حکمتی فنهفته است یا خیر. ولی رتببا
 آفنجا که به فارسی مربوط می شود روایت کردن با رویا همریشه است. روایت و رویا همپوشافنی ژرفی رپیدا می کنند. امر روایت
 شده شاید به همین سبب قرابت زبافنی بتوافند افقی برای رویا دیدن ما مهیا سازد و رویایی که برای آینده داریببم رتنهببا از خلل
 روایتی که از گذشته ی خویش داشته ایم ممکن می شود و رتوجه به این فنکته است که ما را در برابر هاری ایدئولوژی زیسببتن
 حقبرافنه در زمان حال رها می سازد و امکافنی برای ما، برای رهایی و فنجات ما، ممکن می سازد. ابن عربی بیش از سببایر عرفببا
 درگیر ایده ی رویا بوده است. وی در فصوص الحکم از بیداری در رویا دم می زفند و بیان می کند کببه رتنهببا بیببداری حقیقببی
 بیداری ای است که در رویا ممکن می شود. رتمثیل بیدار شدن درون رویا مورد علقه ی این متفکر عببالم خیببال بببوده اسببت.
 کسی که خوا ب است اما در خوا ب بودفنش است که بیدار می شود. برای ما هم باید چنین امکافنی متصور باشد، امکان بیببداری
نیشببود. بببرای نفمان است، میسببر م »ِم دستی اطرا نیرتر از هر واقعیت د نیای که با رویا دیدن، رویا دیدفنی که به مرارتب واقع  حقیق

نیکند، رپس باید فنتیجه گرفت  نهای شاعرافنه خلق م بیدار شدن باید رویا دید و اگر راست باشد که افندیشیدفنی درون زبان لحظ
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نهی شصت برای مببا نتهای ایدئولوژیک از ده نیشوفند. برای همین باید دید روای نتهای ما ممکن م  رویاهای ما رتنها از خلل روای
نیخواهیم رسوایشان سازیم بیش از هر چیز با رویاهاشان، که چیزی جببز رپببذیرش سببرش نهافند و اگر م  خوا ب چه رویایی را دید
ن بشان سازیم بر جلجتا و در کنار مسیح که همببواره رسببوایان در کنببار مسببیح مصببلو ب  رژیم جمهوری اسلمی فنیستند، مصلو

نیشوفند. بیائید این حکمت زبافنی را رپاس داریم. م

رویایی در معنایی دست فنیافتنی فنیستند. از قضا، رتمام رتلش باید همین باشد که فنشان دهیم چگوفنه کم رتر از دو "اینها رتلشی  " 
نهی ما باور به رتغییر رژیم را روایتی فنبباممکن، احتمببال در نهوجود می آید که هم  دهه چنان دیوار ایدئولوژیکی در اذهان همگان ب
نهایم. بیش از هر چیزی باید به فنظام و سیستم رتوزیع امکان/ قدرت/ باور نهداری!، دافنست  کنار فناممکنی رتغییر بنیادین فنظام سرمای
نهافند. می شود خیلی رئال به قضیه هم فنگاه کرد. چه بر سر چندین میلیون فنیروی معترض در  و آرزو آفرین گفت که چنین کرد
نیدهببد ن ب شدن جنبش سبببز، کببه جببان م نهجای سرکو  سال هشتاد و هشت آمد که آن جنبش سرکو ب شد؟ آیا بهتر فنیست ب
نمفنمائی های متعارف که چیزی جز سلب مسئولیت و فرار از مواجهه با مسئله فنیستند، میل فاشیسببتی نهسرایی و مظلو  برای مرثی
نیورزیببم و در نیورزیببم، عشببق م ن بمان میببل م  جنبش سبز در سرکو ب شدن را مورد رتوجه قرار دارد؟ میل مایی که به سرکو
نهی خویش آرزویش را داریم. آفنچه این رتوان عظیم مردمی را به رتغییر بنیادین شرایط رهنمون فنساخت بیش از هر چیز  فنهافنخافن
نلهای جدیببد نیفنظیر و با اسببتفاده از رتمببام ابزارهببایش درون اذهببان فنسبب نلها رژیم با رتلشی ب  در دیوارهای سرکوبی بود که سا
نیرتوان افنتظببار نهاش را همزمان ستافنده باشند چگوفنه م  برساخت. از فنسلی که رپیشارپیش رویایش را و روایتش را یا آینده و گذشت
نیزفنند، آن را رقم بزفنند، بسادگی رپا رپس فنکشند و بساط ایببن همببه را بببر ننها سیاست را رقم م  داشت رتا زمافنی هم که در خیابا
 چینند؟ شاید بهتر باشد در کنار اصطلح «رژیم کشتار » از اصطلح دیگری فنیز یاد کببرد: «فنظببام مببدیریت ذهببن ». جمهببوری
نهی شصتی که با کشتار دگرافندیشان بببه نیشود. ده نهرتر م نهرتر و چندلی نهای رپیچید نیرحمافن  اسلمی رتاریخ سرکوبش هم با افنباشت ب
نیسببازد، ننهببا را بببر م نهی هفتاد به این سو فنیز بببه صببوررتی مببوازی ذه ننهای کسافنی بسیار دست یازید، از ده ننسازی بد  خاورا
ن هر جایی هببم اسببتثنایی، نیگردافند. نهی خویش م نیکند و مخالفان را در شرایط حال خوگشت نتدهی و در یک کلم مدیریت م  جه
نهای را رقم می زد، محفلی را، نیکرد. قتلهای زفنجیر نهوجود می آمد، باز هم ماشین کشتار شروع به کشتن م  بحرافنی و یا مشکلی ب
نیشود نیشد و م ننسازی اذهان مخالفان الصاق م ننهای مخالفان به خاورا ننسازی بد  سرهنگ هیواها را و هشتاد و هشت را. خاورا
نهرتر شد. زمافنی مهدی طائب گفته بود که اگر در هشببتاد و هشببت  رتا این فنظام رپررتوان رتر از گذشته به رپیش برود. ماشین رپیچید
نیداد. او هم به فنیروی رژیم رپی فنبرده است. اساسا به این دلیل فنیازی فنبود نیکردیم این قضایا رخ فنم  مافنند شصت و هفت عمل م
ننهببای نیهایش، در کنببترل ذه نهی رپیچیببدگ  در هشتاد و هشت مافنند شصت و هفت عمل شود که ماشین کشتار سیستم بببا هم
نهی فنهببایی عاجزفنببد. ایببن "مخالفان موفق بوده است. فکر می کنم همگان حاکم را محاصره هم کنند باز هم از  فشببردن دکم " 
نهی آینده را به روی ما گشوده می کند و به همین جهت اینک زمان آن است که نهای است که دریچ نهی فنهایی همان دکم  دکم
نتهایمان برویم، شاید شفابخشی کشتار شصت و هفت جایی میان این رتلش فنهفته  برای محقق ساختن رویاهایمان به سراغ روای
 باشد. در این بین، شاید یادآوری جمله ای از آگوستین که رپاسکال در رتاملرتش فنقل می کند، و هایدگر هببم در رپبباورقی ای در
نیکند، اینجا فنوررتابان باشد. آگوستین بر این باور بود که ما به حقیقت فنمی رسیم مگببر از طریببق عشببق.  هستی و زمان بیافنش م
نیخواهیم وصفش کنیم عاشقافنه زفندگی کنیم و اقامت برگزینیم. رتنهببا آن  برای رسیدن به حقیقت ابتدا باید در کنار چیزی که م
نیشود. روایت ما با عشق به کشته شدگان می خواهد چون آفنان گذشببته و آینببده را از  هنگام است که حقیقتش آزاد ساخته م
نیکنببد و در خلببورتش شببرم  خلل هم به دست بیاورد. هر فنقدی که بخواهد وارد سازد ابتدا عشقش را فنثببار کشببته شببدگان م
نتهای ایدئولوژیک در رتلش فنیست رتا با برساختن دیگری مطلق از کشته شدگان حببس  اخلقی رهایش فنمی سازد. چوفنان روای
نیکنند و لزم فنیست او و  شرمش را محو کند و احتمال رته دلش از اینکه قصابافنی هستند چنین موجودارتی را به درك واصل م
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نیافنگارفنببد ولببو فناخودآگبباه، ولببو در خفببا. نهای م ها دستشان را کثیف کنند خوشحال هم شود که زفنده مافندن اینان را فبباجع "او " 
 روایت ما باید بر اهمیت عشق به مردم و عشق به مبارزان رتاکید کند، و فنه دولتی که همواره فنه حقیقت، کببه رتببوهم اسببت یببا
نیاش را رتمببام کنببد و نممافندگی گذشته و فعلیببت فنیببافتگ  همان فافنتزی، رتا بتوافند حقیقت آفنها را به چنگ بیاورد و فنیز بتوافند فنارتما
نقشببان ننیچشمداشببت عاش نثشان و.... رتنها باید ب  فعلیت ببخشد. برای شرمگین بودن، افنتقاد کردن از گذشته، رستگارسازی میرا

بود.

لُمهر کن مرا با چشمافنت

ببر به هر کجا که هستی

حفظ کن مرا با چشمافنت

نهای بازمافنده از کاخ افندوه مرا ببر مثل رتک

مرا ببر مثل عروسکی، مثل خشتی از خافنه

ننمان بازگشت را به یاد آرفند رتا کودکا

«محمود درویش »

۱۳۹۲ آذر ۱۸

 قابل دسترسی است. یدر اینجا* بخش فنخست این مقاله 
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