»ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ« و رواﯾﺖ ﻫﻨﺮی :درﺑﺎره ﻣﺎﻟﻮن ﻣﯽ ﻣﯿﺮد اﺛﺮ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﮑﺖ
آرش ﻧﺮاﻗﯽ

 .١ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﮑﺖ در ﻣﺎﻟﻮن ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ﻣﺎ را ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻣﺎ را در زورق ﻧﮕﺎه ﭘﺒﺮﻣﺮد داﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ،و آرام
آرام ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮداﺑﻬﺎی ﻣﻪ آﻟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽ راﻧﺪ .ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮدن را ﺑﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد داﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﮑﺖ در
ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺎ »ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ« ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ رﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮگ و ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ »ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮگ« ﻧﯿﺴﺖ ،او
»ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ« از »ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮگ« و »ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺮگ« ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﻣﺮگ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ اش ﺑﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ ،و در ﭘﺎﯾﺎن راه ﺻﺒﻮراﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻬﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺟﺮم ﻣﺎ را ﺑﺎ
»ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺮگ« روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﯿﺮت و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻬﺎﺑﺖ اﺿﻄﺮاب آﻓﺮﯾﻦ ﻣﺮگ اﺳﺖ :ﭼﺮا
ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ؟ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟ اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ »ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ« ﻧﯿﺴﺖ» .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ« از ﺟﺎﯾﯽ آﻏﺎز
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮگ درﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ .در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ،ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺮگ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻼن رواﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ :ﺧﺮدی ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﺑﺮﮔﯽ ﮐﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮوﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﻪ
ﺣﮑﻤﺘﯽ ﻓﺮوﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﭘﺎره ﺳﻨﮕﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه در دل ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮﻫﻮﺗﯽ ﮔﻢ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن درﻣﯽ آﯾﯿﻢ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ّ
ﻣﻘﺪر ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ از ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ
روﯾﻢ .ﮐﻼن رواﯾﺘﻬﺎی ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎ را ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ
از ﻣﺮگ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ آن ﭘﺮﺳﺶ در ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻼن رواﯾﺘﻬﺎی زﻣﺎﻧﻪ درآﻣﯿﺨﺘﻪ و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ،
و ﺑﻪ »ﻣﺴﺄﻟﻪ« ﺑﺪل ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ،ﮐﻼن رواﯾﺘﻬﺎی ﻣﻌﻨﺎﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ّ
ﺗﺎﺣﺪ زﯾﺎدی
از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ،ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎ رﻗﯿﺒﺎن ﺗﻮاﻧﺎ و ﻗﺪری روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻏﯿﺎب ﮐﻼن رواﯾﺘﻬﺎی ﯾﮑﻪ ﺗﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﻨﺪ» ،ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺮگ« ﺑﻪ »ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ« ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺮگ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ» .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ« ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮگ اﺳﺖ» -ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ« ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،ﺑﺤﺮان ﻓﻘﺪان
رواﯾﺖ اﺳﺖ.
 .٢ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮد و از ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه اﻧﺪ» .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ«
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ» .ﺧﻮد« اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺎ »آﮔﺎﻫﯽ« دارد .از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎس ﮔﻮﻫﺮ »آﮔﺎﻫﯽ«
ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ» .آﮔﺎﻫﯽ« ﻫﻤﻮاره »آﮔﺎﻫﯽ از« اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪون ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع
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آﮔﺎﻫﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ را ﺗﻌﯿّﻦ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻌﯿّﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و از ﺗﺤﻮﻻت و
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت »ﺧﻮد« آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ »ﺧﻮد« ﯾﺎ »ﻣﻦ« ﭼﯿﺴﺖ؟ دﺳﺖ ﮐﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ »ﻣﻦ« آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﻃﺮﯾﻖ »ﺗﻦ« ﺑﺎ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ» :اﯾﻨﺠﺎ« ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ
»اﮐﻨﻮن« و در »اﯾﻨﺠﺎ« ّ
ﮐﻪ ﺗﻦ در آن اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و »اﮐﻨﻮن« زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در »اﯾﻨﺠﺎ« ﻣﯽ ﮔﺬرد.

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ آﮔﺎﻫﯽ -دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ

ّ
ﺗﻘﺮر آن ﺗﯿﺮه و ﻣﺨﺪوش ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد
ﺣﺪی -در ﮔﺮو ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ »ﻣﻦ« ﺑﺎ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ّ
از درک »اﯾﻨﺠﺎ« و »اﮐﻨﻮن« ﺑﺎزﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ آﮔﺎﻫﯽ -ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی »ﻣﻦ« اﺳﺖ -ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ رود ،و »ﻣﻦ« ﻓﺮد در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد» .ﻣﺮگ« ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺤﻮ آﮔﺎﻫﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »ﻣﻦ« اﺳﺖ .و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺮاف
ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری او ﺑﺮ اﺣﻮاﻻت و ﺗﺤﻮﻻت »ﻣﻦ« ،ﺑﻪ او اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »ﻣﻦ« را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ .ﻣﺮگ
آﮔﺎﻫﯽ ،در واﻗﻊ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
 .٣ﭘﯿﺮﻣﺮد داﺳﺘﺎن ﺑﮑﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮگ را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﺧﺘﻼل راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺠﺎﺳﺖ :آﯾﺎ در ﺳﻠﻮل زﻧﺪان اﺳﺖ؟ آﯾﺎ در اﺗﺎﻗﯽ در ﯾﮏ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ؟ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای
او ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﮐﻨﻮن روز اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺐ ،ﺻﺒﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﯾﮏ روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ روزﻫﺎ .ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﺎن در ذﻫﻦ او رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزد .ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون اﺗﺎق ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﮏ
ﭘﻨﺠﺮه اﺳﺖ .اﻣﺎ از ورای ﭘﻨﺠﺮه ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﺑﻪ درون اﺗﺎق ﻧﻤﯽ ﺗﺮاود :ﮔﻮﺷﻪ ای از آﺳﻤﺎن ،ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،و اﮔﺮ ﺗﻮان ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن .ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻫﻮﺷﯿﺎری او ﻫﻢ در آﺳﺘﺎﻧﻪ زوال اﺳﺖ .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰﻫﺎ را از ﯾﺎد ﺑﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﯽ
داﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎری اش از دﺳﺖ ﻣﯽ رود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺷﺘﻪ آﮔﺎﻫﯽ او ﮔﻪ ﮔﺎه ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺗﺪاوم آﮔﺎﻫﯽ اش ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
دﺳﺘﺨﻮش زوال اﺳﺖ .وﻗﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دﻫﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﺮﻣﺮد
از دو ﺳﻮ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ :از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ او ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺗﻤﺮﮐﺰش زوال ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؛ و از ﻣﻨﻈﺮ دروﻧﯽ ﻫﻢ رﺷﺘﻪ آﮔﺎﻫﯽ او ﻣﺪام ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺣﺎﻓﻈﻪ اش ﻧﯿﺰ ﮐﻪ »اﮐﻨﻮن« او را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﺗﺪاوم آﮔﺎﻫﯽ اش ﻫﻢ در آﺳﺘﺎﻧﻪ زوال اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ او از
دو ﺳﻮ )درون و ﺑﯿﺮون( ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻟﺮزان او درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود »ﻣﻦ« او از ﻫﻢ ﻓﺮوﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ -ﺻﺪای
ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺮگ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اش ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﻮچ و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ :ﭘﯿﺮﻣﺮدی رﻧﺠﻮر ،ﮐﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﮔﺎه ﻧﺎﻫﻮﺷﯿﺎر،

ﮔﺴﺴﺘﻪ از ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ،ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﻪ آﻟﻮد درون -ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ً
دﻗﯿﻘﺎ ﮐﯿﺴﺖ ،از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در ﮐﺠﺎﺳﺖ .ﻫﯿﭻ رواﯾﺖ
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ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ او در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻣﻌﻨﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻬﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﻓﺮورﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﻮر ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم
اﻧﺪ ،و وﺟﻮد ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﺜﻞ ﺑﺎدﮐﻨﮑﯽ در اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻟﺮزان ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯽ ﻫﺪف رﻫﺎ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻢ ﺷﻮد.
 .۴اﻣﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﯿﺎﺑﺪ -ﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﻤﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ اش ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ
ﺑﺒﺨﺸﺪ .او ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ را ﺑﺮای ﺧﻮد ّ
ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻤﯿﺮد ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد.
ً
ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﮑﺖ دل و اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﮔﺮو ﮐﻼن رواﯾﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺪارد .او ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »ﻣﻦ« ،رواﯾﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در دل آن ﻣﺮﮔﺶ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ را
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازد ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ آﮔﺎﻫﯽ اش را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎرش و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اش در اﺗﺎق ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﺷﯿﺎء
ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده اﺗﺎق ﻟﻨﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎوﯾﺰد.

راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ اﺷﯿﺎء اﺗﺎق اش ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ

ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﺳﺘﻮن ﺧﯿﻤﻪ »ﻣﻦ« ﻣﺘﺰﻟﺰل او ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎء و ﺷﻤﺎرش و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﺮر آﻧﻬﺎ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن »ﻣﻦ« ﮔﻢ ﺷﺪه اش را از ﻓﻀﺎی ﻣﻪ آﻟﻮد ﻧﺎﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﺷﯿﺎء ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »ﻣﻦ« را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل »ﻣﻦ« ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن )ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ( ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮره دﯾﮕﺮی از درون ﺑﻪ ﺟﺎن

»ﻣﻦ« ﯾﺎ »آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ« ﭘﯿﺮﻣﺮد اﻓﺘﺎده اﺳﺖ :رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺪاوم ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻢ رﻧﮓ
ﺷﺪن ﺣﺎﻓﻈﻪ و دﻫﺎن ﮔﺸﻮدن وﻗﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻟﺤﻈﺎت آﮔﺎﻫﯽ »ﻣﻦ« رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزد .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ
وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎ ّ
ﺣﺪی از ﻓﺮار ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ و رﺷﺘﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ آﮔﺎﻫﯽ اش را از اﯾﻦ راه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﺪادی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ
او در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﻮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﭘﯿﺮﻣﺮد اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ )ﯾﺎ »ﻣﻦ«( را ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازد -ﺷﯿﻮه او ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ اﺳﺖ.
 .۵اﻣﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .و ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ او ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﻣﻮﻗﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻼش او
ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺮاس او از ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ .او از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽ ﻫﺮاﺳﺪ ،از ﻣﺮگ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ،از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﯽ
ﻫﺮاﺳﺪ.

او ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ زﻣﺎن ﺑﺨﺮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ

ﺑﯿﺎﺑﺪ .او از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﯾﺰد از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد .اﻣﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﮑﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺮه ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﮔﺶ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﺪ؟ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﮑﺖ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺧﺮد ﺗﺎ رواﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ .ﻧﺴﺒﺖ او ﺑﺎ »واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ« ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ
او ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ »واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد« را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ .در ﻣﺎﻟﻮن ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ﺳﻪ داﺳﺘﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ :داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺮﻣﺮد ﯾﺎ ﻣﺎﻟﻮن ،داﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮﮐﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﭘﻮ ،و داﺳﺘﺎن ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮏ ﻣﺎن .ﭘﯿﺮﻣﺮد راوی ﻫﺮ ﺳﻪ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ داﺳﺘﺎن ﺳﺎﭘﻮ و ﻣﮏ ﻣﺎن
ً
اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ زاﯾﯿﺪه ﺗﺨﯿّﻞ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﯾﺎ آﻣﯿﺰه ای از آن دو .ﭘﯿﺮﻣﺮد دل
ﺣﮑﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺮﻣﺮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،و آﯾﺎ
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ﻧﮕﺮان و ﺷﺘﺎﺑﺰده ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺧﻠﻖ اﯾﻦ رواﯾﺘﻬﺎ )ﯾﺎ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮات؟( ﺗﺎ اﯾﻦ ّ
ﺣﺪ ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ ﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ )ﯾﺎ ﺛﺒﺖ؟( اﯾﻦ رواﯾﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺘﻦ آن زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﺮگ ﺧﻮد را ﻣﻌﻨﺎ دار ﮐﻨﺪ .داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ او ﻣﯿﺎن ﻟﺤﻈﻪ
ﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ آﮔﺎﻫﯽ اش ﭘﻞ ﺑﺰﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺪاوم آﮔﺎﻫﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .او ﺧﻮد را در ﻣﺘﻦ آن
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻟﺤﻈﺎت ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﮔﻢ ﮔﺸﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن
ﺑﺎزﮔﺮدد ،و در رواﯾﺖ آن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺮﻣﺮد
ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﻫﻨﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای وﺣﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺟﺰای ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻔﺮق »ﻣﻦ« ی ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ آن زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﺮگ آن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﺟﻨﺲ رواﯾﺖ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ -رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ

ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻼن رواﯾﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺑﮑﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ؟ در ﻧﻮﺷﺘﻪ
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻼن رواﯾﺖ ﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺪان ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی داﺳﺘﺎﻧﺶ
ﻫﺎی ﺑﮑﺖ
ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ از ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد ،ﺗﺄوﯾﻞ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ را ﺧﻮش ﻧﻤﯽ دارد .اﻣﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺟﺰ ﻫﻤﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮑﺖ
ﭘﯿﺮﻣﺮد داﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و زﯾﺴﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮑﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ :ﺗﻨﻬﺎ راه
رﺳﺘﮕﺎری ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮع رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن را از ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﭘﻮﭼﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ،ﺧﻠﻖ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
آﯾﺎ ﺑﮑﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻤﺪل اﺳﺖ؟

آرش ﻧﺮاﻗﯽ
 ١١آورﯾﻞ ٢٠١٨
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