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با  ضدیت  در  که  روحی  آن  و  شود،  نابود  باید  می دهد،  سخن  داد  فاشیسم  نام  به  که  روحی  آن 

به مثابه  مولف  )بنیامین؛  شد  خواهد  محو  نیز  دارد  باور  خود  جادویی  قدرت  به  تنها  فاشیسم 

تولیدکننده(

ایام  1- فارغ از اینکه حاال نسبتم با 88 چیست و آن وقت چه از سیاست می فهمیدم، یک تصویر از آن 

با  تهران.  دانشگاه  فنی  دانشکده ی  ورودی  در  جلوی  آذر،  شانزدهم  روز  است؛  مهم  بی نهایت  برایم  هنوز 

بچه های دیگر دست هایمان را به هم زنجیر کرده بودیم تا بچه های هیئت امام حسِن جناِب سعید حدادیان 

اضافه شده  آنها  به  اینجا و هر جای دیگر  از  ایضا رفقای دیگرشان که  و  پایگاه مقداد(  )یا همان بچه های 

خوردن  آب  به راحتی  بود،  ما  برابر  ده  تعدادشان  که  آنها  بالطبع  خب  که  نشوند،  دانشکده  وارد  بودند، 

زنجیره را شکستند و وارد دانشکده شدند.

عده ای  مقابل  کمتر  عده ای  اینکه  است،  »سیاست«  چه اش  این  خب  بگویند  مثال  بعضی   است  ممکن  حاال 

نتوانند. و  از ورود آن عده ی بیشتر ممانعت کنند و  ببندند و سعی کنند  بیشتر، جایی در گوشه ای زنجیره 

آن وقت که نتوانستند بگویند شکست خوردیم )واقعا در برابر که؟ در کدام زمین؟(. و اینجا هر جای دیگری 

1-جهنمی در کویر؛ روایت رسول بداقی فعال صنفی معلمان از ندامتگاه تهران بزرگ پس از آزادی

https://persian.iranhumanrights.org/1396/05/bodaghi-teacher-union/
https://persian.iranhumanrights.org/1396/05/bodaghi-teacher-union/
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هم می توانست باشد؛ سعی عده ای دیگر در حراست از ساختمانی دیگر مقابل عده ای دیگر. خب اینها که 

به یک  باال  از  در جایی می گفت وقتی  که  فوکو می اندازند  یاد  مرا  در یک سطح  چنین می گویند دست کم 

بیروِن آن، که  تو،  و عده ای ُخل و ِچل دیگر  را می بینیم آن  بَند  احیانا عده ای ُخل وِچل در  نگاه کنیم،  زندان 

پول می گیرند تا از آنها حراست کنند. و به قول چاپلین النگ شات )و احیانا از منظر فوکو، نمای هلی شات 

از زندان( محل کمدی است. و برای همین است که وقتی انسان فکر می کند، خدا می خندد )و باز به قول 

کوندرا که درباره ی رمان می گفت محتوای رمان چیزی جز نمایش چنین چیزی نیست؛ نمایش خنده ی خدا(، 

این قدر  نیست همه چیز  پایین و در کلوزآپ، معلوم  آن  اما  اکستریم النگ شات است.  چون خدا همیشه در 

خنده آور باشد. و حتما نیست. و از نبرد طالوت و جالوت هم حرف نمی زنیم که علی االطالق آسوده بگوییم 

مهمند. پس  ارقام  و  اعداد  باالخره  بخواهد.2  اگر خدا  پیروز شوند  بیشتر  بر عده ای  کمتر می توانند  عده ای 

فعال محتوای سیاسی 88 به کنار، من صرفا آن تصویر را می گفتم که بی اندازه برایم مهم است.

بیشتر  را  رفیقم  این حرف  اعدام شنیده ام،  تایید مجازات  یا  رد  در  که  استدالل های مختلفی  میان  از   -2

از همه قبول دارم که بی مقدمه می گفت اینها به کنار، تو خودت حاضری کسی را اعدام کنی؟ و منظورش 

برادر  کسی  اینکه  مثل  مربوط شود؛  من  به  مستقیما  و  مستقیما  اعدام شونده  که جرم  نبود  وقتی  در  صرفا 

هم  مو  و  بوده  زنجانی  بابک  کار  یک تنه  اختالس ها  همه ی  بگیرید  فرض  شما  نه.  گفتم  و  باشد.  کشته  مرا 

بهش  شما  که  قانونی  و  منطق  و  شرع  هر  طبق  شود،  اعدام  باید  اگر  آیا  نمی رود.  گناهکاری اش  درز  الی 

پایبندید، حاضرید اعدامش کنید؟ منظورم این نیست که حاضرید »اعدام شود«، اینکه شما خود طناب دور 

نه. هیچ کس دوست  این پرسش عموما خواهند گفت  به  پاسخ  باال بکشید. در  را  بیندازید و طناب  گردنش 

گناه بخرد. ندارد 

حول و حوش ده - دوازده سال پیش یکی از دوستانم که کارمند بانک بود و کارش وکالت حقوقی پرونده های 

بکند، که کار  بود که کار قضاوت نمی خواهد  بود که بهم ریخته  - دو ماهی  بود. یکی  شعب، قاضی شده 

َ ُمْبتَِليُكْم بِنََهٍر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلَْيَس ِمنِّي َو َمْن لَْم یَْطعَْمهُ فَإِنَّهُ  ا فََصَل طالُوُت بِاْلُجنُوِد قاَل إِنَّ اللَّ 2- آیه ی 249 سوره ی بقره: فَلَمَّ
ا جاَوَزهُ ُهَو َو الَِّذیَن آَمنُوا َمعَهُ قالُوا ال طاقَةَ لَنَا اْليَْوَم بِجالُوَت َو  ِمنِّي إِالَّ َمِن اْغتََرَف ُغْرفَةاً بِيَِدِه فََشِربُوا ِمْنهُ إِالَّ قَِليلاً ِمْنُهْم فَلَمَّ

ابِِرینَ  ُ َمَع الصَّ ِ َو اللَّ ِ َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئَةاً َكثِيَرةاً بِإِْذِن اللَّ ُجنُوِدِه قاَل الَِّذیَن یَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُملقُوا اللَّ
پس هنگامى كه طالوت، سپاهيان را با خود بيرون برد، به آنها گفت:

خداوند شما را به یك نهر آب آزمایش مى كند، پس هركه از آن بنوشد از من نيست و هركس از آن نخورد از من است، 
مگر آن كه با دست، مشتى برگيرد )و بياشامد(. پس )همين كه به نهر آب رسيدند(، جز اندكى همه از آن نوشيدند، سپس 
هنگامى كه او و یاوران باایمان او از آن نهر گذشتند )و دشمن را دیدند(، گفتند: امروز ما توانایى مقابله با جالوت و سپاهيان 
او را نداریم. اما آنها كه اعتقاد داشتند خدا را ملقات خواهند كرد )و به روز قيامت ایمان داشتند(، گفتند: چه بسا به اذن خدا 

گروهى اندک بر گروهى بسيار پيروز شدند و خداوند با صابران )و استقامت كنندگان( است.
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قاضی بازی کردن با آتش است )منظورش آتش و عذاب الهی بود( و این حرف ها. در عین حال که معترف 

بود وجود قاضی به هر طریق ضروری است. قاضی ای که بنا بود او نباشد.

ُمرده  شستن  که  آنها  گفتم  خودم  پیش  و  افتادم  ُمرده شورها  یاد  رفیقم  حرف های  از  بعد  آن روز  آمد  یادم 

می زنند،  حرف  اقلیت ها  حقوق  از  مجازی  فضای  در  شب  هر  رادیکال هایشان  ایضا  و  می دانند  خوب  را 

آشتی  در جهت  دارند  غیررادیکال هایشان سعی  و  است  آن  با  بی ربط  یکسر  زندگی شان  محتوای  آنکه  حال 

خدا  رضای  محض  می تپانند،  سفید  خرچنگ  کجای  در  را  سیاه  سوسک  چینی ها  بفهمند  بیشتر  فرهنگ ها 

است، دست کم  زائدی  کار  ُمرده شویی  به  کردن  فکر  چرا  که  کنند  فکر  این  به  نمی توانند  اگر  شده  که  هم 

غسل  داری،  مشکل  شستن  با  شما  اصال  نمی کنند.  فکر  ُمرده شورها  به  مجید«  »قصه های  مجیِد  مثل  حتی 

داده می شورند، می سوزانند، می کشند،  نشان  تاریخ  ]و گفتم  تو می سوزانی؟  کنار، می سوزانیم اش.  به  میت 

می کشند،  می سوزانند،  می شورند،  داده  نشان  تاریخ  گفتم  و  می کنند؛  همگان  وقتی  اما  می کنند،  اعدام 

کنند[.  فکر  منطق هایش  و  قضاوت  و  زندان  و  اعدام  به  نمی خواهد  دلشان  همگان  وقتی  می کنند،  اعدام 

از  می زند  حرف  اگر  یا  نمی زند؟  حرف  او  با  یا  نمی کند،  فکر  کوچه شان  سر  ماشین  تعمیرکار  به  کسی  چرا 

از  برایم  یکباره  بر سر یک چیز و  نوشته های همگانی  اما کثرت  آن. نمی دانم!  هر چیز دیگری می گوید جز 

بودند  ریخته  آنها  صبحش  که  آن شبی  فیسبوک  پروفایل های  ایراِن  پرچم  های  مثل  است.  دروغ  سه فرسخی 

مجلس و بهشت زهرا )حرم(. مثل ستایش و آتنا و بنیتا. مثل همه ی چیزهایی که انگار از ما دورند و نیستند 

و چون مواجهه ی  شخصی  با آنها نداریم، هیچ وقت موضوع فکر کردن نمی شوند و به جایش تیتر اخبارمان 

برای  به قول کیرکگور: حقیقتی که  تازه می زایند و می میرانند.  بنیتایی  آتنا و  بنابراین ستایش و  می شوند و 

باشد، چیست؟ کدام است؟ من حقیقت 

هفت تیر   - انقالب  خطی های  هرروز  کارم،  محل  به  رفتن  برای  که  است  ُخرده ای  و  سال  دو  تقریبا   -3

یک بار  حتی  مطلقا  بود.  تومان   1400 خط  این  برای  تاکسیرانی  مصوب  قیمت  پارسال  می شوم.  سوار  را 

تومان   100 باید  به روی خودش هم نمی آورد که  تومان می داد،   1500 او  به  راننده ای وقتی هرکسی  هیچ  

به  خواسته ای  انگار  که  می کردند  نگاهت  یک جور  می دادی،  بهشان  تومان   1400 خودت  اگر  و  برگردانَد. 

همه شان  نگوییم  تومان.   1600 است  شده  خط  کرایه ی  امسال  است.  تومان   1400 کرایه  بیاوری  رویشان 

به  است.  کم  تومانش   100 نگویند  و  بدهی  بهشان  تومان   1500 نشده  مواقع  درصد  نود   - هشتاد  در  اما 

از دستشان قصر دررفته ای. به  زور و زحمت هم که شده باقی اش را جور می کنند که یک وقت فکر نکنی 
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خودم گفتم مدعی هستیم اگر ما بودیم اِل می کردیم، ِبل می کردیم. مثل آنها که ُمرده شور دوست دارند و 

اولش  از   88 از آن زنجیره چه مانده؟ و  به خودم گفتم  آلوده نمی کنند.  بابک زنجانی  به خون  را  دستشان 

هم محتوایی داشت؟ و یاد شریف زاده افتادم که دوتار می زد و ُمرده اش را می شست.

نویسنده  چون  دارد.  بیشتری  اهمیت  برایم  »نویسنده«  فیگور  به  کردن  فکر  وانفسا  این  در  راستش   -4

می تواند؟  بشورید، خودش  ُمرده  می گوید  اگر  می تواند؟  کنید، خودش  اعدام  می گوید  اگر  ببیند  می خواهد 

اگر می گوید زنجیره ها را رها نکنید، خودش می تواند؟ اگر یکباره از مقام وکالت به قضاوت رسید، می تواند 

این حال  با  و  برساخته است  اگر همجنسگرایی  از خود می پرسد  نویسنده  را دارد؟  توانایی اش  قضاوت کند؟ 

تعرض  مورد  طرف  یک  چون  و  است  برساخته  پدوفیلی  اگر  آن وقت  مجاز؛  معموال  بالغ،  همجنسگرای  دو 

از  بلوغ  - چون شرط  باید سربه نیست کرد حتما  را  پدوفیل  نابالغ است، پس  که  )یعنی کودک(  قرار گرفته 

متصور  برای کسی  نویسنده  کاذبی چون  که یک موقعیت  نیست  این  است؟... قصدم  برداشته شده  طرفش 

او پرسیده شد چه کاره ای، بگوید: من نویسنده هستم. کسانی که رابطه شان  از  شوم که در آن مثال وقتی 

شبیه  رمان(  )بیشتر  متن  در  زیستن  بگویم  که  بود  قصدم  این  از  بیشتر  نه!  است.  تک همسری  واقعیت  با 

نه.  یا  بنویسد  اینکه کسی یک خط  از  فارغ  را می جوید.  است که در همه چیز و همه جا رد خود  وجدانی 

که  و  که  و  آشپز  و  پزشک  و  رفتگر  و  مکانیک  و  خیاط  و  کارمند  از  بیشتر  شأنی  من  برای  نویسنده  این  و 

ندارد. شأنی کمتر از آنها هم ندارد. او صرفا یکی از آنهاست، فقط و فقط یکی از آنها، که صفحه ی سفید 

کاغذش تنها وجدانش است. تنها جایی که باید به آن پاسخ پس دهد. پس نویسنده، راننده و بقال و سرباز 

شبیه وجدانشان.  دارند،  پیششان  کاغذ سفید  یک  که  دیگرانی هستند  و همه  فیلمساز  و  نصاب  و  نقاش  و 

وقتی  باشد؛  داشته  خارجی  وجود  می تواند  نویسنده هم  بابت  این  از  پس  است.  کارشان  ابزار  کاغذشان  و 

صرفا یکی از آنها باشد؛ هرکسی که هرجا و به هرکه پاسخ می دهد، و می داند برای که و به چه کسی باید 

پاسخ دهد و بگوید و بفروشد و بسابد و بچسباند و رنگ بزند. مثل پاسخ دادن به دستگاه تراش. به چرخ 

ورای  افقی  میانه ی جنگ می نویسد  در  وقتی  و حتی  فکر می کند،  از جنگ  پیش  به  نویسنده  خیاطی. پس 

جنگ دارد. هرچند به قول باتای اگر این جنگ ورایی باقی بگذارد.

5- چندروز پس از آن وقت که ریخته بودند سر معتادان پارک حقانی، اتفاقی از آنجا رد می شدم. فاطمیه 

بود به گمانم یا مناسبتی شبیه این )دقیقا یادم نیست(. چندسالی است )هفت هشت ده سالی( که ُمد شده 

کسانی  خلق الله.  دیگر  به  می دهند  شربت  و  چای  و  می زنند  داربست  محل  جوان های  این چنینی  ایام  در 
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و  بودند  سوزانده  را  خوابشان  کارتن های  و  بودند  زده  برهم  را  آشفته شان«3  »خواب  پارک،  بودند  ریخته 

کسانی چند قدم یا چند متر آن طرف تر، درون آن داربست ها، چای و شربت و قند می دادند و از ضبط و 

احتماال می شنیدی.  را هم  تیز می کردی، صدای حدادیان  را  اگر گوَشت  و  بود  بلند  باندشان صدای مداحی 

هزینه  بود.  گرم  سرشان  بودند.  شوش  میدان  بچه های  نبودند.  مجتبی  حسن  امام  هیئت  بچه های  آنها 

قند  نزدیکشان چیزی نمی رسید. چای و شربت و  به آن بچه محل های  اما  بودند،  بودند داربست زده  کرده 

می دادند و اتفاقی در این ایام به آنها هم می رسید. علت حال و روز این یکی، بغلش بود. ماجرا صدای ضبط 

و باندها بود. ماجرا فقر در همه ی سطوحش بود که نیرویی می بخشید به آنها برای علم کردن داربست ها. 

و فقر برای یک ثانیه شان بود. در تیره ترین رمان های دیکنز هم بعید است شبی مثل شب شوش پیدا شود 

]و حاال کنار هم قرار دادن وضعیت شوش و مثال آن اختالس هایی که باالتر برای پیشبُرد بحث، همه را به 

پیدا می کند[. بیشتری  کردیم، موضوعیت  ثبت  زنجانی  بابک  پای 

زندان  در  که  بداقی می گفت هشت سال  زندان هاست.  فینال  فشافویه  فقط یک جاست. می گویند  و شوش 

گذرانده و آن همه که انفرادی دیده، به اندازه ی دو ماه فشافویه فشار روحی و جسمی تحمل نکرده است. 

فشافویه زندان تهران بزرگ است. زندان مرکزی است. زندان های حاشیه ای اوضاعشان به مراتب بدتر است. 

فینال  از  کسی  که  است  جایی  زندان ها  فینال  نیست.  زندان ها  فینال  هم  خورین  اما  ورامین.  خورین  مثال 

دارد. یک  میلیون معتاد  160. چهار  به  دارد. یک  زندانی  500هزار  این خراب شده  و  نیست.  بودنش مطلع 

بدتر هم می شود(.  اوضاع  آن وقت  کنیم،  لحاظ  را  اعتیاد  با  یا جماعت درگیر  اعتیاد  اگر شعاع  )تازه   20 به 

و  بخندی.  به همه چیز  اجازه می دهد  نمی گیرد. هرچند گروتسک  بیاید دیگر خنده اش  که  نزدیک تر  و خدا 

البته خدا نزدیک تر که بیاید به پاسگاهی که وقتی طالبان در افغانستان دو پسرعمو را پوست می کَندند و 

دومی زنگ زده بود به خانواده اش که پوست پسرعمو را کندند و حاال نوبت من است، خنده اش می گیرد. 

اجازه می دهد  به خدا  بی نیاز می کند. گروتسک  و خندیدن  دیدن  باال  از  را  است؟ گروتسک خدا  پیاز  مگر 

روی زمین و در کلوزآپ هم بخندد.

خبر  همه  دوزخ  هفتم  طبقه ی  در  می دهد.  انصراف  خدایی اش  از  خدا  )زمین(،  دوزخ  هفتم  طبقه ی  در 

می خوانند. در طبقه ی هفتم دوزخ بچه های هیئت سعید حدادیان همه جا را پُر کرده اند؛ آنها که به کسوت 

همه  دانشکده ای،  علمی  هیئت  کرسی  به  چسبیده اند  چهاردستی  که  درآمده اند  مهربانی  معلم های  خانم 

3- حمله گروهی به کارتن خواب های پارک حقانی

http://etemadnewspaper.ir/1394/08/19/Main/PDF/13940819-3389-13-11.pdf
http://etemadnewspaper.ir/1394/08/19/Main/PDF/13940819-3389-13-11.pdf
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کمدی الهی؛ النگ شات/ کلوزآپ

مثال  و  است  محمود  احمد  »همسایه ها«ی  باختینی،  »چندصدایی«  از  تلقی شان  همه  و  می میرند  برایشان 

حاال  اینکه  از  فارغ  دوزخ  هفتم  طبقه ی  در  سلحشور.  فرج الله  و  شمالی  کره ی  تکصدایی،  برای  مضحکشان 

فارغ التحصیالنش  بعدا  که  کنیم  فکر  فنی  دانشکده ی  فنی  خلوت  حیاط  به  باید  چیست،   88 به  نگاهمان 

دوزخ  هفتم  طبقه ی  در  کنند.  فکر  خاتم  قرارگاه  پروژه های  از  خارج  دیگر  جایی  در  کردن  کار  به  بتوانند 

بیشتر  آنجا که  به زیستن در رمان )که واقعی ترین زیستن است؛  بقیه فکر کنیم،  به خودمان و  بیشتر  باید 

از  اگر می خواهیم  که  کنیم  لحاظ  را  این  و  است،  شبیه وجدان  رمان  واقعی مان طرفیم(، چون  با خودهای 

حقوق زنان و کارگران و سیاهان و... حرف بزنیم، باید جایی حرف هایمان نسبتی با فشافویه پیدا کند.
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