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 و شنیدن گفتن

واقعی باشند تا با هم سخن بگویند؟ نه! موجودات خیالی  ید دو طرف گفتگوباناست. آیا « نفر»همیشه میان دستکم دو « گفتن»

روی در خیابان ولیعصر، روی دیوار ، هنگام پیادهی خودبا سایهام دیدهشناسم. شناسی؟ آقای بلوطی را هم میکودکان را مگر نمی

، با عکس دخترش گوید.نشیند و ساعتها با سنگ قبر سخن میرود، آنجا میمی همسرش یا هنگامی که سر خاک گوید.میسخن 

 ام آقای بلوطی با خودشچند باری هم دیده گوید.سخن می ام با آن عکس هم، دیدهداده آن عکسی که قاب کرده و روی میز قرار

شامل  «نفر»شود، تنها شامل آدمیان زنده و واقعی نمی «نفر»است ولی « نفر». گفتن همیشه میان دستکم دو گویدسخن می

باشد، آدمی گاهی « نفر یک»ِحتی الزم نیست  «نفر»شود. هر یادگاری هم میها، سنگ قبر، عکس، خاطره و ، سایهموهومات

دو  رودتی نزد روانکاو خود میقو خودش برایم تعریف کرده گوید. آقای بلوطیشود و با خودش سخن مینفر می« دو»خودش 

 گوید. آقای بلوطی از آقای بلوطی برای روانکاو سخن می شود.ینفر م

. ، حتی خود گویندهتواند باشداست، مخاطب سخن هر چیزی و هر کسی می ایوجود گوینده« گفتن»شرط الزم و کافی برای 

 میان مردگان و زندگان، گذشتگان و آیندگان، کافی است بگویی، سخنت مخاطب خود را خواهد یافت، از کافی است سخن بگویی

برای سخن خود اگر تنها مخاطبان زنده و واقعی و حاضر و یا بخشی از آنها و یا تنها یکی از آنها را شکل بگیرد. « گفتن»تا 

همیشه میان « گفتن»خواهی. میرا ن« گفتن»ای بیش نیست و ای بسا اصال خواهی و یا گفتن وسیلهطلبی، گفتنِ تنها را نمیمی

تنها گاهی میان دو نفر « گفتن»آدمی زنده و واقعی و مجزا از گوینده باشد. در واقع، « نفر»دستکم دو نفر نیست، اگر منظورت از 

 آدم زنده و واقعی و مجزای از یکدیگر است.  

گوید آیا تی بلوطی با سنگ قبر یا عکس سخن میدانی؟ وقشنود؟ تو چه میآیا تو میدانی مخاطبت صدای تو را میشنیدن چه؟ 

کند در پس سنگ قبر و عکس کسی بلوطی فکر میآقای گوید. شنوند؟ نه! ولی او سخن میسنگ قبر و عکس صدای او را می

ود. رسد. انگار که سنگ قبر و عکس حامل قاصد پیام او خواهند بکند و به آنها میاست و صدایش از سنگ قبر و عکس عبور می

بلوطی با  آقای اینطور است. دهند. در ذهن اوکه گوش هم می شنوندشنوند. نه تنها میکند صدای او را میبلوطی فکر میآقای 

است که تنها وقتی بلوطی آقای واسطی میان بلوطی و کس دیگری نیست. بخشی از  ی اوگوید. سایهخود هم سخن میی سایه

بلوطی آقای بیند. سایه بخشی از خود شود. بخشی از خود که در روزهای ابری نمییدا میگیرد هوقرار می در معرض خورشید

سایه آن تیغی است که آقای  دهد.شنود که به سخنان خود گوش هم مینه تنها صدای خود را می او است، جدا از او نیست.

انسان زنده و واقعی و  دارد.ا به گوش دادن وا میکند و بخشی از او را به سخن گفتن و بخشی ربلوطی را به دو نیم تقسیم می

داند؟ سخن گفتن با انسان زنده و واقعی و مجزا همیشه با کسی چه میدهد؟ شنود ولی آیا گوش هم میمیسخنان تو را مجزا 
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« گفتن» که« گفت»توان داند؟ ولی همین قدر میاین خطر مواجه است که شنیده شود و از آن گوش خارج شود. کسی چه می

 ست.شدن و نه گوش کردن کسی وابسته ا نه به شنیده
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