
 ای خالی از پرسش، سرشار از پاسخجامعه
فید را به ما ؟ چرا هنوز مدیریت کاخ سبگریمیتا کی باید منتظر مبانیم تا اکثریت جملس سوئد را به دست 

 دهند؟های خارجی میاند؟ و چرا در هر مراسم اسکار، فقط یک اسکار به فیلمنداده
 

 ناصر فکوهی
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 های ماقهرمان ما و پرسش

سش را هم . پاسخ این پر ی نوشته شد  داداین پرسشی است که به این یادداشت، انگیزه« گر است؟ی ما پرسشآیا جامعه»
هایی که در  ما باشند: آ  گراِ  اجتماعیشاید الزم باشد با نگریسنت به موقعیت کسانی یافت که قاعدتا باید پرسشگرترین کنش

ها و  ها و نامها و اندیشهدهند، صِف ایدهرانی، گویی با دقت به سخنا  گوش میو سخنهای درس و تاالرهای گفتگو کالس
رسِش رسد، دریغ از یک پو وقتی سخن به پایا  میکنند. هایشا  را پُر میروند و گوششا  رژه میها از پیش چشما گزاره

ت و ها، طبیعها و خیابا   ایستاده، کوچههایشا  خالی است. زندگی روبرویشای دستربط؛ ذهن به اندازهحتی بی
ها پرسشی مطرح نیست. تنها یک چیز دردی؛ اما برای آ ها شکل و فکر و درد و بیهایی با میلیو انسا اش، موجودات
« لسوففی»و « استاد»، «فکرصاحب»، «قهرما »؛ از این و آ  برای خودشا  که چشم به دها  این یا آ  بدوزندهست: این

شا  نگ دمشنا  خیالیوار به جکیشوتهای اجتماعی، ُد در شبکهگویی بگشایند و ها، زبا  به یاوهازند و با فرما  تکفری آ بس
 عقب منانند.  «روشن کردِ  حقیقت»ی خویش در خودساخته« رسالتِ »بروند تا در پیش بُردِ  

ایستند، کجا ، چه خبوانند، چه خنوانند، کجا بگوید چه بگویندها بتا به آ  جاست؛ ایستاده، زیباست و باشکوه؛آ  «قهرما »
ه فرمانی جاست ک. قهرما  آ اش را به قعر دوزخ روانه کنندشاد شوند و کجا غمگنی؛ چگونه او را به اوج برسانند و دمشنا 

ندیشید  و نپرسید ، فرما  ا   وقتل این و آ  را بدهد، و فرما  پوزه بر خاک مالید ، فرما  نوشنت و ننوشنت، فرما  پرسید
پایا  خود، تواند با دانش بیشک! پرسش این است که چگونه میتوا  از قهرما  پرسشی داشت؟ آری، بینیندیشید . آیا می
اند و خجل و سرافکنده در  ، وجود ابلهانی را که در امتحا  هوش و دانش و مهارت او مردود شدهاشهبا فرزانگی بی کران

 اند تا جمازات شوند، حتمل کند؟ستادهای ایگوشه

دهد؟ منی« خودکشی»ها فرماِ  کند؟ چرا به آ استاد تو چقدر صبور است! استاد چقدر آرام و زیباست! و چرا حتمل می
را فقط تر، چکنیم و حتی باز هم بیشکند و چرا فقط ما او را درک میما را درک منی« قهرما »پرسش این است: چرا جها ، 

 کند؟دش خودش را درک میخو 



 توانیم راحت بخوابیمامشب می

. امروز دانشوند. از شب قبل مهه چیز را تدارک دیدهصبح زود است. اهل خانه بیدار می« گر است؟ی ما پرسشآیا جامعه»
های انگیز داستا وهم هایزیبایِی زیباترین صحنه شود؛ طلوع آفتابی بهاب برگزار میجشنی به پاست که پیش از طلوع آفت

داهایی خفه شود، صاش کج میافتد، گرد ار است شیطانی را به دار بکشند. به زودی رعشه بر اندامش میباستانی: امروز قر 
ت و اند. منایش رایگا  اسو اهل خانواده هم خوشحالافتد اش به راه میزنند، اب کثیفی از کنار لباز گلویش بریو  می

 م شدهشیطا  اعدااند زیرا مشار. حتی کودکانی که زود بیدار شد  را دوست ندارند، امروز خوشحالراها  بیمتاشاچیا  و مه
 ها آسوده. است و وجدا 

توا  مشکالت را از سر راه برداشت؟ شیطا  کشته شده و شرارت را مهراه آیا هبرت از این هم میماند؟ آیا جای پرسشی هم می
ی وجود نادیده بگریمی و پرسشی دربارههای دیگر که وجود دارند را ی مسائل و شرارتتوانیم مههمی خود به دوزخ برده و ما

 شدمی؟، آیا چننی از کشته شدِ  شیطا  خوشحال میها نداشته باشیم. اگر داشتیمآ 

کار را ایتی رخ داده، جنایتی ما دوست دارد که به جای پرسید ، پاسِخ آماده از پیش خود را روی میز بگذارد. اگر جنجامعه
کند و درد اش بشاش بریو  بریزد و گرد از دها چو  مها  آِب دها  مسموم، بگریمی و بر دار بیاویزمی و بگذارمی شرارت هم

باید  معصومیت زیبا و مهربا مرگ، جانش را به درو  خود فروبکشد تا ما هم پاسخ خود را بگریمی: چرا شر وجود دارد؟ چرا 
م با توانیهای هولناک، روی زشت خود را چننی آشکار نشا  بدهد؟ پاسخ را دیدمی. حال میشود و شرارت با خنده نابود

 های فرشتگا .خوابیم؛ با وجدانی به سُبکِی بالشومی. امشب حتما هبرت میهامیا  ی خانهخاطر آسوده، روانه

 اند؟چرا هنوز مدیریت کاخ سفید را به ما نداده

ا را آید؟ چرا قدِر مشک چننی است. پرسش ما آ  است که چرا دنیا به کشف ما منیبی« گر است؟ی ما پرسشآیا جامعه»
ریند؟ چرا گما  اشتباه میهایی هم هست که به دیگرا  داده شود؟ چرا ما را با مردماِ  وحشی اطرافچرا هنوز جایزهداند؟ منی

دانند؟ آه، ی، نژادهای پست، را هومشند تلقی م«هاافتادهعقب»کنند و برعکس، را درک منی ذاتِی ما متد  پیشرفته و هومشندیِ 
ها، چرا ها، چرا عربآید و بر سر ما خواهد خورد؟ چرا تُرکپس کی در این سرزمنی فرود میلعنتِی ادبیات، « نوبل»این 

 گرید.ی منیجدها، باید ادبیاتی جهانی داشته باشند، ولی کسی ما را آفریقایی

ثریت جملس وزیر آملا  شود؟ تا کی باید منتظر مبانیم تا اکپرسش جامعه ما این است: تا کی باید صرب کنیم تا یکی از ما خنست
اند؟ و چرا در هر مراسم اسکار، فقط یک اسکار به چرا هنوز مدیریت کاخ سفید را به ما ندادهسوئد را به دست بگریمی؟ 

ی خواهیم متاشاچیاِ  مههآیا برای آ  نیست که ما در یک مراسم هر دو جایزه را نربمی؟ ما میدهند؟ های خارجی میفیلم
شد که ما گر میا امی و قرار است به کجا برومی. ا از کجا آمدههای جها ، برای بازیکنا  ما برپا خیزند و بدانند که مورزشگاه

های هامیا  را بپرسیم و دیگرا  )حتی دیگرا  خودی( حق پاسخ گفنت نداشته باشند و تنها ناچار باشند به پاسخفقط پرسش
 !خبشی ]داشتیم[ما گوش بدهند...! ]در این صورت[ چه احساس لذت



 ایشانبلندهنوکیسگاِن سوار بر شاسی

ذارمی: ده هزار  گگر بود؟ انقالب تا فردوسی را زیرپا میتوا  پرسشتر هم میآیا از این بیش« گر است؟ی ما پرسشآیا جامعه»
های سنگنی فلسفی و اجتماعی و هنری، صدها هزار نویسنده و مرتجم ، پانزده هزار ناشر، صد هزار عنوا  کتابفروشیکتاب

وا  چو  صفر، تمی»«گفت: مجعی زیر صفر. فروغ میباف، با حاصلخیالاعر...و هشتاد میلیو  و ویراستار، چند میلیو  ش
توا  از صفر چاره عمرش کوتاه بود و نتوانست ببیند چگونه میبی «.در تفریق و مجع و ضرب، حاصلی پیوسته یکسا  داشت

 با سقوطی آزاد، به جایی نامعلوم افتاد.

به ار خود را ها متفکر و اندیشمنِد شاعرمنش، که آثهنایی کاِر این میلیو  که نتیجهتوا  فهمید  چگونه میپرسش ما این است: 
ها کنند، ها و کتاخبانهها و خانهی فروشگاهی مههشا  را روانهاند تا روحگزار فرهنگ دادهخوار و خدمتدست صدها هزار غم

نوکیسگاِ  سوار بر این مهه پُر شود؟  ایآوارهُگنگ و  هایزدهنی خوابهای ما با چنو خیابا  وچهآ  باشد که ک
نت این و مهه در پی کش، «بلندسواریشاسی»که در رؤیای « پرایدسوار»بارشا  و این مهه آرزومنداِ  های محاقت«بلندشاسی»

ویزا  میا  ا  توهِم گذشته و خیاِل آینده، آهایی معلق میدارند؛ آدمهایی که پرسشی ندارند و فقط پاسخ آ  هستند؛ این مهه آدم
های پرافتخار هایی که خود را بر رأس قلهبینی، نوکرصفتی و دیکتاتورمنشی؛ آدملذت و درد و توهم و حقارت و خودبزرگ

فروشی وزنامهر  زنند تا غروب از راه برسد؛ روبروی هر کیوسکبینند، اما به ناچار زیر آفتاب داغ و درو  هوای آلوده، پرسه میمی
ت ندهند و اند، از دسشا  بُردهرا که قهرمانا « املللیجوایز بنی»و آخرین « حتوالت»کنند تا خرب آخرین سرشا  را کج می

شا ، روی شبکه، وارد کنند و سراجنام بر سر میز شام و ناهار، حرفی برای گفنت داشته ی روزنامهحتما آ  را در گزارش ابلهانه
 باشند.

 ش ما، مها  پاسخ ماست. پرس

 . 69منبع: جمله کرگد ، مشاره شصت و ششم، بیست و هنم مهر 


