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 دید روحی که جانور

 

ام. کمی آن در اینجا به فکر و خیالهای خودم مشغولم. به کسی کاری ندارم و سر در کار خود فرو برده ،گیرروحی گوشه من،

من کار دارند. وقت و  اصال سرشان در کار خودشان نیست و مدام به کارِ کنند کهجانورانی زندگی می ،تر روی یک گردالیطرف

زنند. گاهی کنند و انواع و اقسام حرفها میکنم نگاه میجایی که من زندگی می وقت، کوچک و بزرگ و زن و مرد به سمتِبی

کنند و سخنانی ین احوال رو به من میا ین، و در همهیگزده و گاه غمو گاهی اوقات هیجاناند و گاهی اوقات شاد اوقات عصبانی

به من زیاد  شانها نکنم ولی گاهی آنقدر توجهکنم توجهی به آندهند. من البته سعی میآورند و حرکاتی انجام میبر لب می

ام سر هگردالی آنها شدم و سعی کرد اند که نزدیکِمن شده هاشان آنقدر پاپیِشود که مجبورم به آنها توجه کنم. گاهی بعضیمی

ام تا سر از کارشان در بیاورم اند. چند باری که به آنها خیلی نزدیک شدهدر بیاورم دقیقا چرا به این حد از پاپی بودن رسیده

اند. با خداوند یا فرشتگان او در حال سخن گفتن زنند وکنند با من حرف نمیچیزهایی ازشان دستگیرم شده است. تظاهر می

. اصال از لحن و محتوای من شود آنها طرف صحبت این جانوران باشند و نهبینی دارم، ولی باورم نمیبزرگمن خود دشاید فکر کنی

کنم با خداوند و فرشتگان بسوزاند جرات نمی من را تواندو بدن ندارم و کسی نمی توان فهمید. من که روحمحرفهایشان هم می

ها که این جانوران شد این را بگویم چه بامبول« بدن»ای خود دارد. حال که حرف بدین شکل حرف بزنم، اینها که بدن دارند ج

هایی و همه این باید نبایدها را در جزوه ترین جزئیات بدنشان باید نباید دارندی کوچکدربارهآورند. به خاطر بدن داشتن در نمی

چجوری باید کجای آن را  شود:ها همه چیزی پیدا میین جزوهدر ا .«اخالق»اند: ها را گذشتهکنند و اسم این جزوهنگهداری می

شست، چجوری و چقدر باید آن را پوشاند، چجوری باید به آن دست زد، چجوری باید به آن نگاه کرد، چه چیزهایی باید به آن 

البته خود چرخد. ل و حوش آن میی بدنشان است یا حوتوانم قاطعانه بگویم تقریبا تمام حرفهای آنها با من دربارهخوراند و... می

 دانید.شما بهتر از من اینها را می

بزرگ  بیبِام، پیش طاین مسئله را در میان گذشته هاهایشان با من خیلی زیاده شده، با بعضی روحزدنحرف چند وقتی است

ندارند یمارستاِن روحی بودم. ولی هیچ تغییری ایجاد نشد چون هیچکدامشان باور هم در برفتم، طلب آمرزش کردم و چند مدت 

اند و ها ایمانشان را به موجودات دیگر از دست دادهروح اند.ال درمان توهم منشان دنبهاین جانوران وجود دارند. برای همین هم

جانوران ایمان دارد و آنها را  ه وجودِی طبیبان روح که باند تنها عضو جامعهاند. به من گفتهکنند فقط خودشان واقعیفکر می

کسی بازگو نکنید.  گویم را پیشِکنم آنچه در مورد این جانوران به شما میاز شما خواهش میشناسد شمایید. روحکاو عزیز، می

خواهم حکایت جو هستند و اگر بفهمند میتوز و انتقامام این جانوران خیلی کینهتا آنجا که من فهمیده ها به کنار،روح بدبینیِ

دانم، شاید شما هم تا به حال آن گردالی هایشان با من بیافزایند. نمیزدنآنها را برای شما بازگو کنم ممکن است بر شدت حرف
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حی است که هر رو منظورم این دیده بودم.یش هرگز آنها را نو جانوران روی آن را ندیده باشید ولی من هم تا همین چند سال پ

توانم مردگی نیست. من تنها میببیند که پیشتر ندیده ولی این دلیل بر جنون یا زبانم الل روح ممکن است در هر سنی چیزهایی

 آید. برای شما بازگو کنم و هیچ کار دیگری از دستم بر نمی ام رادیدهاخیرا آنچه 

ولین بار که یکی از این جانوارن با من حرف زد بعد از مرگِ روحِ همسایه بود. حال و روز خوشی نداشتم و در خلوت خودم مدام ا

همان همسایه بود  ،من روح برایِزدیم. بهترین همچه روزها و شبها که با هم حرف نمی کردم.سرم را گرم می ،اشبا یاد و خاطره

در حال سخن گفتن با من است. کمی یکه  روی یک گردالی یدیدم جانور شنیدم. صدایی در همان حال و روز که از دنیا رفت.

 هم نزدیک شدیم.  ههایش بیشتر و بیشتر گوش دادم و بخوردم ولی کم کم به حرف

ها که خودمان هم مان خیلی با شدت و حرارت، شبیه یک جلسه بازپرسی، از همان جلسهدر همان ابتدای آشنایی آیدیادم می

از آن  امتحان بود. یهطلبید. شبهای خیلی مشخصی میکرد و پاسخهایی را طرح میی روحستان داریم، پرسشدر آن دخمه

داد. تقریبا شدی سپس به حرف زدن ادامه میگرفت و اگر امتحان را قبول میمی دسته جانورانی بود که ابتدا امتحان شفاهی

یک  هایی که راجع بهآیا به جک»پرسید بود.  های مشخصی از جانورهاع به دستهاجهای او پیرامون دیدگاه من رتمام پرسش

در حالت »به خنده ندارم. قدری خشمگین شد و گفت و اصال رغبتی  ام مردهبه او گفتم همسایه «؟خندیقومیت و نژادند می

ها دانم قومیت یعنی چه، در این جا که ما روحمن اصال نمیگفتم  «خندی؟ات نمرده چه؟ آن موقع هم نمیکلی، وقتی همسایه

ه اگر در جایی زندگی کنی ک»کنیم چیزی به اسم نژاد و قومیت وجود ندارد. خشمش کمی بیشتر هم شد و گفت زندگی می

خندیم ها نمیی روحدانستم پاسخ صحیح چیست ولی از آنجا که ما روحها به بقیهمن نمی «قومیت و نژاد وجود داشته باشد چه؟

پاسخ را دادم از خشمش کاسته  خندم. وقتی اینبد است، گفتم نه نمی دم حتما خندیدن به همه جانورانبر این اساس فکر کر

الی شد و آماده پرسیدن اش قدری خباد درون سینه ید،سرخ صورتش رو به صورتی گرای شد، ورم صورتش کمی خوابید و رنگِ

دهی و های مبتذل گوش میآیا به موسیقی»پرسش دوم شد. دوباره قدری بر خشمش افزود تا بتواند پرسش خود را طرح کند 

و  کنمام مرده، عزادارم و موسیقی گوش نمییادم است که باز هم به او تاکید کردم که همسایه« خوانی؟های بازاری میکتاب

 زدند،قرار بال بال میای بیهای دماغش مثل حشرهزوده شد، پره. باز هم بر شدت خشمش افکتاب خواندن ندارمتمرکز هم برای 

ای، چون ما در ذل از نظر او یعنی چه نوع موسیقیتبدانستم موسیقی منمی «در حالت کلی چه؟» با آن وضع و حال پرسید

م کسی به این موسیقی بگوید مبتذل و . من تا به حال ندیدروحستان فقط یک نوع موسیقی داریم و آن هم سمفونی ارواح است

اند. در مورد کتاب هم از آنجا که ما در روحستان چیزی به اسم بازار نداریم، پس روحها دوستدار این موسیقی یدر واقع همه

 ،تذلتوانیم داشته باشیم، پس با خیال راحت بهش گفتم نه، نه کتاب بازاری و نه موسیقی مببازاری هم نمی فهمیدم که ما کتابِ 

ولی خیلی سریع دوباره بر خشم خود  رویش کم شد. و رنگِ اش تخلیه شدداخل سینه . باز هم کمی بادِ هیچکدام را دوست ندارم

های جنسی، زنان، کارگران، اقلیت و از نظر من در موردِ ند. چندین و چند پرسش طرح کردقدری افزود تا پرسش بعدی را طرح ک
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ها و من با همین روش به همه آن پرسش هراسی و بسیاری از مسائل دیگر جویا شدانات، اسالمهای مذهبی، حقوق حیواقلیت

 سربلند بیرون آمدم و کم کم بیشتر و بیشتر وارد زندگی این جانور شدم.  مونآسایی از آن آزو معجزهپاسخ دادم و به نح

ش و استعداد عجیب و غریب و هو برایم از معلوماتِ گفت.ن میهای خود مدام سخزد و از زندگی و تجربهخیلی با من حرف می

ادبیات و سینما یدی طوال داشت و چندین رمان خوانده بود و اسم چندین کارگردان را از بر بود.  یدر زمینه گفت.وافرش می

یا خمیازه بکشد تا آخر دیده بود. چندین بار هم بدون اینکه خوابش ببرد  ،اشن مادریایر از زببه زبانی غ را چند فیلم و سریال

گفته  های فیلمنکات آموزنده هایی را تماشا کرده بود و پس از تماشای آنها به همراهان خود ازبه سالن سینما رفته بود و فیلم

برای توصیف از آنها ها و واژگانی که جانوران بندیکم کم با دسته شدم،نا میش آشهای شگرفکه با توانایی در همین حال بود.

جانورانی که  مدام در موردبخصوص که این جانور خیلی عالقه داشت بقیه را توصیف کند. شدم. بردند آشنا مییکدیگر بهره می

اش گفت هر کسی در زندگی این جانور سر و کلهگفت. انصافا هم چنان که میاز ابتدای عمر خود تا به حال دیده بود سخن می

شرفی بوده است. از پدر و مادرش تا خواهران و بردارانش گرفته تا دوستان مدرسه و دانشگاه و موجود پست و بی ،شدهپیدا 

نظر سو  به او گفت پدر و برادرانش در کودکیاند. میباز و قالبی بودههمکاران و همسر و فرزندانش همه جانورانی فرومایه، حقه

نه به او شیر داده و نه او را در آغوش کشیده و خواهرانش هم همواره با او در رقابت بوده  داشته و مادرش به اندازه کافیجنسی 

 همین مسائل باعث شده تا او نتواند هوش و استعداد بسیارش را چنان که دوست دارد به کار گیرد. اند.و هیچگاه او را درک نکرده

 شدند.اش نمید او به جایی برسد محدود به خانوادهاند و نگذاشتنخواستهآنهایی که نمی بعدتر که بیشتر حرف زد متوجه شدم

اند، ی او بودهند، مردهایی که همسایهااند. مردهایی که معلم او بودهبه او نظر سو جنسی داشته اشزندگی ردانِ تقریبا تمام م

همه به او نظر سو جنسی  ،شدنداز کنار او رد می رومردهایی که در پیاده شده، هایی بودند که او سواری تاکسیمردهایی که راننده

لت کما ن مردی که در حاهای بیمارستااند. حتی یک بار گفت در بیمارستان به عیادت دوستی رفته بود و در یکی از اتاقداشته

زنهایی هم که در زندگی او حضوری به  یگفت همهبه او نظر جنسی داشته است. آنطور که می هم روی تخت دراز کشیده بود

برای جذب جنسی دیگر مردها با او در رقابت بودند و به جذابیتهای جسمی و جنسی او به شدت حسادت  ،رساندندهم می

پوشیدند تا نظر پدر و برادرانش را جلب کنند، مادرش می رنگو خوش های تنگدر خانه لباسخواهرانش همیشه  کردند.می

تلویزیون با عمل جراحی  مجریِ شده مرد همسایه به جای او به مادرش توجه کند، زنانِو این باعث میکرده آرایش غلیط می

 .آورد تا دل همسرش را ببرددخترش از قصد ادای او را در می و ،راه انداخته بودنددر جلب توجه پسران مدرسه  را رقابتی نابرابر

این نتیجه رسیده بود که زنان برای دوستی مناسب نیستند و تنها از میان مردها  به اوبه خاطر این رقابت یا به خاطر دیگری، 

 گزید. دوستان خود را بر می

اند و در همان حال که با او در ی آنها به او خیانت کردهگفت همههای خود نیز داشت و میآید دل خونی از معشوقیادم می

به این نتیجه  ، اواز همین رو اند.اند که دوست و آشنای او بودهخوابیده ند و گاه با زنانیااند با زنان دیگری نیز خوابیدهارتباط بوده
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 گفتهمیشه می. کنندای برای مردان ندارد و برای همین است که مردها به او خیانت میرسیده بود که جذابیت جنسی و جسمی

ها جذابیت برای ما روح دانیدمی ولی همانطور که« به نظر تو من جذابم؟»پرسید مردها قابل اعتماد نیستند. مدام هم از من می

معناست و من هر چقدر سعی کردم بفهمم این جذابیت جنسی یعنی چه نتوانستم. آخر سر به این نتیجه رسیدم که یجنسی ب

شد و پاسخ ندادن من را به حساب تایید عدم جذابیت جنسی خود برای فهم آن باید بدن داشت. ولی او این حرفها سرش نمی

عا برات جذاب بودم فت اگر واقگکرد و میای میگفتم آری خیلی جذابی و همیشه خندهه به او میدر نتیجه همیشگذاشت. می

 رساندی.حداقل دستی به من می

گذاری کشی و حتی سرمایهبرای همین از شرکت در التری و قرعه .را بدست آورد ی تالش خودباید کار کند و نتیجهگفت آدم می

حرفها را  همیشه همینکرد و اعتقاد داشت نباید حتی به عنوان هدیه از کسی پول گرفت. یک روز که مثل در سهام پرهیز می

انگار که ناگهان به حقیقتی دیریاب دست یافته باشد،  خورد،در حالی که داشت از داخل قابلمه با دست غذا می زد،به من می

از من خواست  را به سمتی پرتاب کرد و به سمت من دوید و ی غذاقابلمه «.های عجیبی داری، حتما تواناییولی تو روحی»گفت 

ی نقدی بزرگی به او به او کمک کنم در التری برنده شود و یا در دل خواهران و برادرانش رسوخ کنم تا آخر هفته همگی هدیه

، رنگش های او توجه کنم. خیلی خشمگین شدخواهم به خواستهنمی کردبه او گفتم من چنین توانی ندارم ولی او فکر میبدهند. 

یده بود رس رنگشان پرکه از ت هاچهب هایش را صدا زد.یلی بلند اسم بچهو با صدای خ درست مثل زمان بازپرسی اولیه ،سرخ شد

. سگ او که از این ماجرا ترسیده بود نزدیک او شد و دمش را به حالت ترس به باد کتک گرفت آنها را سریع آنجا حاضر شدند.

ی ی همسایهدر خانه از خانه بیرون رفت ودرنگ بی سپس و با لگدی محکم به پهلوی سگ کوبید او شته بود ولیاد گذالی پای خو

صدا « کوپنی»... را به باد ناسزا گرفت. با ریتم مشخصی پشت سر هم او را  را باز کرد. او زندر  یزن کوبید. با مشت گره کرده را

. بردرا می پیش در و همسایه آبرویش ردکتهدید  را زنبعد از پایان شعار،  ر که در حال شعار دادن علیه کسی باشد.، انگازدمی

 دانست در مواجههنمی به شدت توبیخ شده بود، زده بود جانور ای در حضورِحرف جنسیتی نوا که تا پیش از این هرگاهبی ن زنِآ

چه کار باید بکند. متوجه شدم که جانور به همسایه خود پولی بدهکار بوده و وقتی متوجه شده من  و این موقعیت با این ناسزا

تا با فحاشی او رده بی همسایه یورش هنگفت به دست بیاورد به سمت خانه توانم به او کمک کنم پولی مفت وخواهم یا نمینمی

آمد  ی خودکرد به داخل خانه ناسزاسیرابی اینکه زن همسایه را حس گرفتن پول خود منصرفش کند. پس از پس از را بترساند و

کل ای نیه با صدای خیلی بلند ترانه. پس از چند ثاموسیقی خاصی روی لپ تاپ خود گشت به دنبال آتش کرد و و سیگاری

 کرد که گویی دودزد و جوری عمل میپک میخود ساختمان را فراگرفت. به زمین خیره شده بود و پشت سر هم به سیگار 

 سیگار موید حرفهای خواننده بود.

به  گفت و نه منپس از مدتی که دیگر نه آن جانور با من سخن می پس از آن روز ما دیگر هیچگاه با هم حرف نزدیم.راستش، 

های متفاوت آنها، کارهایی کردم. به گونهی جانوران فکر میدنیای جانور و بقیه به ،تم و در سکوت خود غرق بودماو توجهی داش
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و این  فرق داشتندها خیلی با ما روح پوشیدند.سهایی که میند، لباهایی که داشتخوردند، خواستهکردند، غذاهایی که میکه می

 ی نزدیکِ هبرای شناخت بیشتر جانوران کنجکاو بمانم. یک روز پس از مدتها تنهایی تصمیم گرفتم به روحکد شدوت باعث میتفا

روح ببینم بلکه قدری دلم باز شود. وقتی به روحکده رسیدم دیدم هیچکس آنجا نیست. با دلخوری به  نفر ام بروم و چندخانه

متوجه شدم جانوری روی گردالی ایستاده و به من خیره است. رو به او کردم، داشت زیر  مسیرام بازگشتم. در طول سمت خانه

 از آن روز به بعد مدام با جانور صحبت کردم.  تر شدم.گوید به او نزدیکگفت و برای اینکه بفهمم چه میلب چیزهایی می

خواند و گاهی در حین گفت. برایم شعرهایی که نوشته بود را با صدای بلند میشعر و داستان و فلسفه می اش بهاز عالقهانور ج

ای در سکوت گردنش را کرد یا چند ثانیهشد و بخشی از بدنش شروع به لرزیدن میهایش بسته میخواندن شعرهایش چشم

گفت شعرهایش خیلی . میشدکشید امکان خواندن بقیه متن برایش فراهم میو فقط وقتی نفسی عمیق می کردعقب و جلو می

اختیار کسی قرار نخواهد داد. همین قضیه باعث شد فکر و تا زمانی که ناشر محترمی پیدا نشود آنها را در  اندخاص و متفاوت

وقتی برایم در مورد  دهد.نشان می شناسد،ی که چندان نمیرا به من های مخفی خودکه گنجینه کس و تنهاستخیلی بیکنم 

 «جمله-اسم»به آن  ی مای محلههاروح ای بود کهیبیشتر شبیه باز شد.زد حس و حالش قدری عوض میفلسفه حرف می

های اسماو هم  گویم.ای میگویید و من بعد از شنیدن آن اسم جملهمیاسمی را  ت که شمااین بازی به این شکل اس .گویندمی

بعد از هر اسم هم یک بار  گفت.می ایجمله ،عجیب و غریب بعد از گفتن هر اسمِ  کرد وپشت سر هم تکرار می عجیب غریبی را

ها قادر به که ما روح بخشی از اسم آن افراد استصدای این کار برای تولید  چرخاند. به گمانممل روی لبهایش میزبانش را کا

خواست بدان متصف افزود و سپس از من میمیبه آنها « ی»آورد و پسوند ها را میگاهی هم یکی از آن اسم شنیدن آن نیستیم.

وقت نفهمیدم کارل اشمیت کیست هیچ«. کارل اشمیتی ببینیک کم »یا « کارل اشمیتی فکر کنیک کم »گفت شوم. مثال می

هرگاه سخن او چرا که هیچ وقت توضیحی در مورد هیچکدامشان به من نداد ولی  ،و کارل اشمیتی فکر کردن یا دیدن یعنی چه

امل با ک کردم به صورتاگر کارل اشمیتی فکر می «.کارل اشمیتی ببین»یا « کارل اشمیتی فکر کن» گفتکردم میرا تایید نمی

کارل اشمیتی فکر کردن خیلی  .کردمی فکر میرل اشمیتتنها گاهی کا شدم ولی بدون اینکه بدانم چگونه و چرا،می نظراو هم

 هر جور مایل استو  یید شدهگفت در زندگیش کم تابرایش مهم بود، یعنی برایش خیلی مهم بود که همیشه تایید شود. می

 ریزی دقیقیبرنامهبرای رسیدن به این هدف کرد تا تایید شود و تمام تالش خود را می ،کند. در نتیجه را برطرف شده این کمبود

 که در فرآیند تلمبار کردنفهماند می به طرف مقابل «کارل اشمیتی فکر کن» شد با دستوره هم تایید نمیاهرگکرده بود. 

به من گفت تایید شدن او برای  یچند بار ،با این همه. رسیدن به هدفش منع کرده استاخالل ایجاد کرده و او را از  هایشتایید

 کند.امر به کارل اشمیتی فکر کردن می است و او از روی دگرخواهی طرف مقابل متوجه خیر این قضیه خودش فرقی ندارد و

  را هرگز سراغ نداشتم. این حجم از دگرخواهیها بین روح من در
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سوار  پوشاند.ب تمام بدنش را تا پوشیدای مشکی میپارچه آنها یوشید و روی همهپشد لباس مییدار میها که از خواب بصبح

شبیه خود او لباس  و آمدی داشت تا عصر با آنها رفت صبح آنهایی که یرفت. همهاعتی میشد و هر بار میان جمماشینی می

شد. رت کسی خیره نمیدر صو زد وخندید و تنها لبخند میزد، نمیخیلی کم حرف میی آنها، و مثل همهمیان آنها  پوشیدند.می

 رسید.به نظر می اییافتهآرام جانورِ کرد. میان آنها که بود،می نی بیگانه را تکرارگفت عبارتی از زباای که میهر جمله انِدر پای

آن  که به ولی بیش از هر چیز انرژی خاصی داشت خیلی پر انرژی و پر جنب و جوش بود.ولی در بقیه موارد که او را دیده بودم 

 ،کنددانم چه کار میبینم و نمیکرد من دیگر به گردالی توجهی ندارم و نمیگمان می زدهرگاه با من حرف نمی. گفتندشهوت می

دید که پس از آن با خودش هایی میخواند یا فیلمتنها بود کتابهایی می بود. وقتی ه شدت معطوف به اودر حالی که توجه من ب

و با شد همراه می یجانوران با پوشید.می هاهایی که صبحمتفاوت از آن لباس ،پوشیدبه شکل دیگری لباس می شبهارفت. ور می

ز واژگان بیگانه در انتهای جمالتش نبود و لباسهایش سفید و براق بودند. نه تنها به همه آنها خندید. خبری اگفت و میآنها می

کارل اشمیتی واند آنها را مجبور به زد تا بتبه هر کاری دست میهمبستر شود.  ل راهی بود تا با آنهابه دنباهمیش  کرد کهنگاه می

 کنم. دگرخواهی او را تحسین می این حجم از حتی االن هم و با او همبستر شوند. فکر کردن کند

اشمیتی فکر دان هم کارل شد، یا همان موقع یا فردای آن روز، دیگر خودش چنولی گاهی پس از اینکه با آنها همبستر می

واژگانی بیگانه  شد ازتمام جمالت، نه فقط آخر آنها، پر می .نی داشتحالت پشیماکرد و کاری که کرده بود را تایید نمی کرد.نمی

به من از انتخاب سخت و  هاییدر چنین موقع کرد.انداخت و با صدای بلند گریه مییشین لباسشویی ماش را داخل مو لباسهای

دو راه پیش  تایید، کمبودِ برانِ برای ج گفتمی ی بود.تگفت. از نبرد بین دو نوع تایید که هر دو برای او مهم و حیامی بزرگ خود

، نخست از ی اوماندههای مخفیبا آگاه شدن از برتری را بشناسند و افراد زیادی او ست وزیر و وکیل شود تاتوانرو داشت. یا می

این نوع تایید تنها ولی  این غفلت عظیم ابراز ندامت کنند و سپس برای جبران آن غفلت به تایید دو چندان او روی بیاورند.

بستران خصوصی او در بستر توسط همبسیار  هایراه دوم او تایید شدن ویژگی .او باشد های عمومیویژگیتوانست متوجه می

تایید نبردی که او با آن مواجه بود، نبرد بین  توانستند او را تایید کنند.ولی در این حالت تعداد افراد کمتری می بود.عددش مت

و پنهان  «تایید کمی»بین  ایچه رابطهنشدم ولی من هیچگاه متوجه  کارل اشمیتی. نگاه بود، نبرد بین دو کمیتایید و  یفیک

عاملش هر چه بود، . برقرار کرده بود و بروز انرژی شهوانی خود «تایید کیفی»و  و نمایش پرهیزگاری کردن انرژی شهوانی خود

سخت شده بود چرا که عمال  . صحبت کردن با او خیلیشود کامال متفاوت تقسیم دو جانور هبندی باعث شده بود او باین تقسیم

 ند.د با یکدیگر در رقابت بودآوری تاییولی هر دو در جمع با دو نفر در ارتباط بودم و هر کدام با اینکه خیلی با هم فرق داشتند

ای با خودم بردم. شروع به پر کردن آن گونی از تم و گونییک شب که بیرون رفته بود و در حال همبستری بود به خانه او رف

اشد و تصمیم به تغییر گرفته باشد، مان شده برسد، چه بر همان حال باقی مانده باشد و چه پشیتا وقتی به خانه می تایید کردم

یکی از دوستان جانور بود که وارد  .م، در را باز کردندار بودم که زنگ در را زدتایید را به سمت او جاری کنم. در حال انجام این ک
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. وقتی وارد خانه شد حالت پشیمان به خود گرفته بود. از آنچه که آمدم تا اینکه جانور ه پر کردن گونی ادامه دادخانه شد. من ب

دوست خود و من را با گونی  وقتی شکل خود دربیاید. به دیگر هر چه زودتر پاک شود و آن روز بود ناراحت بود و دوست داشت

نگاه کارل اشمیتی خود  خواستمسر دوستش خالی کنم یعنی میرا روی  خواستم گونی تاییدید به دست دید فکر کرد من میتای

گاه یک جا این میزان به من گفت هیچبا صدای بلند و پر از غصه ی تایید محروم کنم. از یک گوناو را  را معطوف دوستش کنم و

  تایید جلوی چشمانش از او منع نشده بود و هیچگاه ندیده بود آن میزان تایید نثار کسی شود.

بدون اینکه شناختی از  دند وبه فرد بو امشان منحصردککننده بودند و هر ردم. سرگرمککم کم داشتم به جانورها اعتیاد پیدا می

نوشت و آنها یمدر آن زمان جانوری بود که روی کاغذ چیزهایی  خیلی دوست داشتند با من در ارتباط باشند. من داشته باشند

ها کاغذیاالخره یکی از آن پرندهبنکه یکرد. چند باری این کار را کرد تا اپرتاب می آورد و به سمت منرا به شکل پرنده در می

 هایهکند و آن پرندا میرهنوز هم این کار  جانور درخواست همکالمی کرده بود. .دمرا که روی زمین افتاده بود را برداشتم و باز کر

ته باشند مملو و عزیز، به نظرم جانورها بیش از آن که برای من خیری داشولی روحکاکوچی دائمی به سمت من دارند.  ،کاغذی

 های مند ندارد، نکند واقعا اینها توهمگویند جانوری وجوها میهمه روحگذارند. دارند و تنهایم نمیاز شرند. دست از سرم برنمی

  .یدکمکم کنباشد. 

د جانوران باور یی که به وجوتحصیل کرده بود و همه روحهای جانورشناسی روان در رشتهجان متروک در دانشگاه روحکاو حکیم

پرداخت و به داشتن نگرش جانوران می روح به تحلیل. او خیلی سرد و بیآمدندت جانوران نزد او میبرای آگاهی از وضعی داشتند

اند و من آنها را یدچار توهم نیستی، این جانورها واقع»من گفت  بدون هیچ توجهی به اضطراب و شوریدگیِ. عینی معروف بود

  :به تحلیل آن دو جانور کرد شروع و« شناسمخوب می

 دهد.نشان می و سخت و بدون انعطافهای سفت گیریعصبانیت و هیستری او همیشه خود را در قالب موضع .اولجانور در مورد 

ست. او خشم و غضبی دارد که باید نی کدام، هیچهای جنسی و مذهبی و نه زنان و نه حیوانات، نه اقلیتهای او نه قومیتمسئله

تواند در آن خشم و غضب خود را تخلیه کند و در عین حال ، یعنی یافتن قالبی که میفاهیمآن را تخلیه کند. آشنایی او با این م

عدالتی بی ذموم است ولی خشم و نفرت در مواجهه باخشم و نفرت امری م برای جانوران مدعی برتری اخالقی باشد. در حالت کلی

در باقی اوقات نه  ای دارد،گنانهعدالتی واکنش خشممداری که به تبعیض و بیاخالق ولی جانورِ و تبعیض امری مطلوب است.

راهی بیابد تا نشان دهد خشم و همواره باید و است  مملو از خشم و نفرت ،رت. جانوراو پیداست و نه اثری از نفاثری از خشم در 

مملو از خشم و نفرت، رذیلت  جانورِ در جهان است. با این شگرد، مور نامطلوبنفرت او بیهوده و غیراخالقی نیست بلکه متوجه ا

های او را نشان خواهد داد. متوجه زند. ولی آشنایی نزدیک با چنین شخصی تناقضاخالقی خود را فضیلتی اخالقی جای می

های اخالقی مانع از بروز خشم و نفرت او های اخالقی و اگر آن قالبخواهی شد که او به خشم و نفرت التزام دارد و نه آن قالب

تواند هم پرخاشگری ، طرفداری از عدالت جنسیتی است و او می اوخشمِ نماد بیرونیِ شوند به سراغ قالبهای دیگری خواهد رفت.
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ت های واالست و هم شخصینمداری است و به دنبال آرمااخالق تواند مدعی باشد جانورشود. هم میطلبی کند و هم مدعی عدالت

از  .دادال پایبند بود پول را به زن همسایه پس میااگر او واقعا به اخالق و خاش به او آسیب بزند.ند و با پرک را نابود جانور دیگری

طلبی خشم خود را در قالب عدالت دتواننمیو در این مورد خشمگین است  گرفته را پس بدهدکه مجبور است پولی که قرض این

رود. قالبی که بتواند خشم و نفرت را به شکلی به آن زن منتقل کند . بنابراین، او به سراغ قالب دیگری میحقوق زنان طرح کندو 

هر وقت جانوری با تو سخن  ، یادت باشداهد رفت. روح گرامیزده خوهای جنسیتزاست و برای این کار به سراغ فحشکه آسیب

التزامی به اخالق ی خشم و هیجان خود یافته و هیچ کرد، شاید قالبی برای تخلیهگفت و از اخالق با حرارت و شدت دفاع میمی

  ندارد. 

این قالب بروز دهد  مبارزه با سکسیسم تاکید دارد. اگر او بتواند خشم خود را در که بر و طرح شدهپیشر معیاری دریافته جانور

او، محکوم شم و نفرت خن راه برای محکوم نشدن بهتری .ر مطلوب دیگری برای خشم و نفرت دائمی خود فراهم کندتواند مفمی

گردد تا هر چه زودتر بتواند کردن دیگران با معیاری مناسب است. در نتیجه با دقت و وسواس به دنبال موارد سکسیسم می

خواهانه عرضه کند و در صورتی که این معیار مانعی بر ر قالبی ترقیدهای عصبی خود را های آن را بیابد و حمله و رعشهمصداق

 گذارد.، آن را کنار میبروز خشم او شود

ا نخواهد کرد و مفاهیم اخالقی اتک نها به عدالت و دیگربه دنبال خالی کردن خشم و نفرت خود بر سر کسی است ت وقتی جانور

ال فرهنگی به خشم و نفرت خود را در چارچوب فرهیختگی و واکنش به ابتذال و زونیز  یشناختمفاهیم زیباییبا چنگ زدن به 

ا ناشی از هم مدعی برتری شود و خشم خود رو یابد خشم و نفرت خود را برون ریزد نمایش بگذارد. بدین شکل هم مجال می

ه هنر به عنوان بنشان دهد. ولی در جایی که  را خشمی واال خشم خود حقارت و پستی جا بزند و این برتری و واکنش به یک نوع

ای برای پرخاش بود کاری ندارد و به سراغ که تنها وسیله «هنر فاخر» ی روانش نیاز دارد، دیگر به این چارچوبتسکین دهنده

   رود که او را آرام کند.ای میهر موسیقی

تایید  ان با آن طلبِتوبرای او اهمیتی ندارد. آنچه مهم است قالبی است که می شعر و فلسفهمحتوای  وم.آن جانور ددر مورد اما 

بسیار دشوارتر است. جانور با از بر کردن نام فیلسوفان و شعرهای نو،  یرد،یبا صورت گاگر در قالبی ز ،گداییِ تایید تشخیصِد. کر

ببرد یا شعری بخواند تایید خواهد شد و بدین شکل  یاگر نامی از فیلسوف داندپذیر کند. میبینیش دارد رفتار مخاطب را پیشتال

فه و شعر را که فلس کسی یا یت ندارداهم شعر و فلسفه برایش تواند تایید کسی را کهکند. او نمییت میمخاطب را کنترل و هدا

ون بد مثل خود که گرددمی برای تضمین تایید به دنبال جانوریست آورد. به همین دلیل او بد ناختهش از آوای واژگانتر عمیق

به عدم شناخت فلسفه و شعر معترف نیستند، که اگر  شکند. ولی نه او و نه مخاطبمی، آنها را تحسین شعر و فلسفه شناختِ

  .و پذیرفتن چیزی ناموجود استجانوران همیشه در گر بازیِ معترف باشند این بازی دیگر معنایی ندارد. معناداریِ
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 را که کسی ولیدلمشغول همین نیاز و آغشته به آنند  همه کند که گرچهانی زیست میدر بین جانور . اونیاز جنسی دارد جانور

های معیوبی دارند. توان ترکیب ها، ذهنروح جانورها برخالف ما .کنندطرد می ،داین نیاز تاکید کنبر  بخواهد به صورت علنی

 کنند یا باید غرق در زندگیتوان بدون آنکه غرق در زندگی شد، زیست. گمان میانند که میدها را با یکدیگر ندارند. نمیپدیده

جامعه بخشی از شبانه روز در هر  .شودترویج میارزشی اخالقی  به عنوان نیادست شستن از دا دست شست. شد یا باید از دنی

جانور با ارزشهای  در نتیجه، طبیعتِ .شوندهای اخالقی ترویج میاین ارزش افراد بدون هماهنگی امکان عبور و مرور دارندکه 

کند. یزندگی می موازی کنی او دو نفر است. در واقع او دو نفر نیست، در دو جامعهبرای همین فکر می .ش ناهمخوان استاهجامع

است و شبها برقرار ای که های از پیش تعیین شده پیروی کنند و جامعهها برقرار است و باید در آن از قالبای که صبحجامعه

ص تکلیف خود را مشخاند بعضی از جانورها که متوجه این دوگانگی شده .کنندمیواهند رفتار خد و میننتواچنان که می جانوران

در پی انتخاب یکی از این دو جامعه نبود، در  همچون گروهی دیگر از جانوران، گفتولی آن جانوری که با تو سخن میاند. کرده

مدال و مقام کسب کند و شبانگاه لذت و  در پی آن بود که صبحگاهنفع خود بهره ببرد. پی آن بود که از وجود این دو جامعه به 

یگانه باقی  ندتوانمی، دیگر بخشدای اصالت به دوگانهجانوری هرگاه ولی  تنها تایید مهم است.او برای  سرخوشی را تجربه کند.

 قرارِ بی ،کردمی صبحگاهی عمل دانست خودش کدام است. هرگاهبود و نمیدو نفر  ،یک نفر نبوددیگر . آن جانور هم بماند

نیاز او به کارل  کند.ود که چرا صبحگاهی عمل نمیدلش آشوب ب کردو هرگاه شبانگاهی عمل می شبانگاهی عمل کردن بود

ببخشد  کند و به او اطمینان ای بیرونی بود که او را آرامنیاز به وزنه یا همان تایید تو و دیگران، اشمیتی فکر کردن تو و دیگران،

کرد و در تقاضای تایید میاین حاالت وی میان صبحگاه و شبانگاه در حال حرکت بود و در هر د اوجای درستی ایستاده است. 

حتی تایید بیرونی هم در نتیجه افزود. تنها بر سردرگمی او می کامال متفاوت، دو حالت تایید در د وشهر دو حالت تایید می

تواند پیدا کند. جانور کامال گم شده بود. توانست به او کمک کند بفهمد کدام حالت درست است و خود را در کدام حالت مینمی

کند. بدین شکل جستجوی تایید، بدبختی و برغم آنکه تایید دوای درد او نیست آن را طلب می اعتیاد داشته ولی همچنان به تایید

به آن  در کل آورد ولیهر تایید خرسندی آنی و محدودی برای او به ارمغان می شود.ها او افزوده میست که بر بدبختیدیگری ا

  زند.دامن میسردرگمی 

کنند و وانمود . صبحگاه، بر اساس ارزشهای صبحگاهی دنیا را محکوم میتوان یافتدر جوامعِ دوشقه زیاد می شبیه این جانور

به ارزشهای شبانگاهی اند و شبانگاهان اند که از دنیا دست نشستهاند و در حال حمله کردن به افرادیکنند از آن دست شستهمی

های آن را و میوهکنند رزش صبحگاهی عمل میصبح بر اساس اغرق شدن در آنند.  دنیا و در حال لذت بردن ازدارند و  اهتمام

آنها آنقدر جدا و دور از خود جانوران است  های صبحگاهیِارزش گاهیروند.های شبانگاهی میارزشو با دست پر به سراغ  چیده

شوند اساس آن زندگی کنند. بعضی از جانوران نیمی از روز را به نقش بازی کردن مشغول می روز برانهتوانند شبکه هیچگاه نمی

بعضی از جانوران هم به جد ت. های صبحگاهی پایبند اسکنند نقش جانوری را بازی کنند که تمام وقت به ارزشو سعی می
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های صبحگاهی زندگی کنند. ناتوانی آنها از زندگی کردن بر این اساس منجر به شکل روز بر اساس ارزشکنند شبانهتالش می

کنند بر اساس ارزشهای صبحگاهی جانوران راستین که تالش می ی همینشود. برادر آنها میلیاقتی گرفتن حس پوچی و بی

گاهی های شبانی دیگری از جانوران راستین بر اساس ارزشدسته ناامیدی هستند. گیر، غمگین وکنند انسانهای گوشهدگی زن

یابند. این دسته از جانوران ی جانوران نمیمقبولیتی در میان جامعهاند ولی ن و سرمست و سرزندهکنند و گرچه شادازندگی می

های صبحگاهی اعتنایی به آن، نفاق و دوروییِ جانورانی که تظاهر به ارزشهای صبحگاهی و بیارزش بودن ارزشبا نمایش بی

های ارزشبر اساس  لیهای واالتری تظاهر کنی ودهند. دورویی زمانی معنا دارد که به ارزشت جلوه میاهمیکنند را بیمی

و هیچ  بردهای صبحگاهی، حتی منطق دورویی جانوران را هم زیر سوال می. نشان دادن پست بودن ارزشتری زندگی کنیپست

 آن دسته از جانوران راستینی دورو بیشترین خشم را به کند. در نتیجه جانورانرا خشمگین نمی دورو چیز به این اندازه جانوران

 دهند.های صبحگاهی را نشان میپوچی ارزشدارند که روا می

نگاهی کرد و گفت وقت تمام است، االن  به زمانده باشد. آمد. انگار خاطراتی را مرور کرحکاو به نظر کمی غمگین و عصبی میرو

تشکیل شده که هر  تریهرجانور از جانوران کوچک سخنان روحکاو مرا در فکر فرو برد. به سمت روحکده روانه شدم. باید بروی.

شخیص اینکه هر جانور کدام جانورش را، و مادامی که تخصص روحکاو را پیدا نکنم از تتوان دید را میآن جانوران زمان یکی از 

اگر بخواهم با جانوران در تماس بمانم، تنها راهش تحصیل در دانشگاه نمایش گذشته درمانده خواهم بود.  به چه شکل و چرا، به

 جان روان است. 
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