
جهانبخش نورائی نه لب لعل، نه غنچة دهان، 
نه خال هندو

فقط دو چشم افسونگر

این	روزها	هرجا	که	می	رویم	می	بینیم	مردم	از	ترس	همه	گیری	ویروس	کرونا	ماسک	
محکم	کاری	 برای	 هم	 جان	عزیزها	 از	 )عده	ای	 پیداست	 چشمهایشان	 فقط	 و	 زده	اند	
می	کنیم،	 که	 نگاه	 کرده	اند(.	 اضافه	 چهره	 پوشش	 به	 پالستیکی	 شیلد	 و	 عینک	دودی	
گوئی	زنان	برقع	پوش	کرانه	ها	و	جزایر	جنوبی،	شهرها	و	روستاهای	وطن	را	تصرف	
کرده	اند.	کرونا	ما	را	به	پوشاندن	صورتمان	مجبور	کرده،	اما	از	عهدۀ	چشمها	بر	نیامده	

است.	این	روزها	بیشتر	از	هر	زمان	دیگر	چشم	می	بینیم.
چیز	عجیبی	که	حاال	در	چشمها	پیداست	و	قبل	از	بالی	کرونا	متوجه	آن	نشده	
بودیم،	همسانی	آنهاست.	با	پوشاندن	چانه	و	دهان	و	لب	و	گونه	و	بینی،	که	تقریبًا	
و	 می	دهند	 نشان	 کم	تری	 تفاوت	 و	 ناهمگونی	 چشمها	 شکلی	ست،	 به	 کس	 هر	 در	
متفکران	 آرزوی	 قرن	ها	 که	 می	شود	 مشاهده	 مردمان	 در	 تساوی	 و	 عدالت	 نوعی	
مساوات	طلب	بوده	است.	اما	ماسک	ضد	کرونا	در	همان	حال	بازار	چشمان	را	سکه	
کرده	است.	لب	لعل	و	خط	و	خال	و	غنچۀ	دهان	و	خال	هندو	و	چاه	زنخدان	و	گونۀ	
گلگون	در	زیر	ماسک	مدفون	شده	و	حس	زندگی	فعاًل	فقط	در	چشمها	روان	ست.	
چشمهای	کم	دیده	شده	یا	نادیده	شده	دارند	کشف	می	شوند.	از	طرفی	هم	از	استثناء	
که	بگذریم	با	نگاه	کردن	به	چشمها	نتیجه	می	گیریم	که	در	کل	زیبا	و	گیرا	و	حتی	
دل	ربا	هستند.	زن	و	مرد	هم	ندارد.	یک	شوخی	چندی	پیش	در	فضای	مجازی	دست	
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به	دست	می	گشت	که:	تا	قبل	از	زدن	ماسک	نمی	دانستم	چشمهای	قصاب	محله	مان	
به	این	قشنگی	ست!

جذابیت	چشم	فقط	در	ظاهر	فریبای	آن	نیست.	چشم	همیشه	در	پهنۀ	شعر	و	هنر	
و	عشق	و	ترس	و	اندیشه	و	علم	و	خرافات	و	خیلی	چیزها	و	جاهای	دیگر	حضور	
و	 گرفتن	 تأثیر	 اوست.	 دیده	بانی	 برج	 و	 انسان	 احساسات	 به	 ورود	 دروازۀ	 و	 داشته	
تأثیر	گذاشتن	خاصیت	چشم	است.	ابرو	هم	الزم	باشد	به	میدان	می	آید.	چشم	و	ابرو	
دوستان	قدیم	و	همراهان	همیشگی	اند.	چشم	اگر	در	به	زمین	زدن	طرف	کم	بیاورد	از	
ابرو	کمک	می	گیرد	و	پهلوانی	نیست	که	به	آسانی	در	برابرش	سر	خم	نکند.	»کمان	ابرو	
گمان	کردی	که	من	سام	نریمانم/	کشیدی	زیر	زنجیرم،	مکان	دادی	به	زندانم«.	و	حافظ	
نیز	در	حس	و	حال	روحانی	از	آن	قوس	دلگشای	ابرو	غافل	نمی	ماند:	»در	نمازم	خم	
ابروی	تو	با	یاد	آمد/	حالتی	رفت	که	محراب	به	فریاد	آمد«.	علیرضا	افتخاری	هم	چه	
دلنشین	می	خواند	وقتی	حافظ	شکایت	می	کند	که	»مرا	چشمی	ست	خون	افشان	زدست	

آن	کمان	ابرو/	جهان	بس	فتنه	خواهد	دید	از	آن	چشم	و	از	آن	ابرو«.	
خالصه،	در	دوران	کرونا	و	با	ماسکی	که	اجزاء	صورت،	به	جز	چشم،	را	می	پوشاند،	
شکوه	از	دست	رفتۀ	چشم	بازگشته	است.	دستها	برای	لمس	کردن	و	نوازش	امن	نیستند.	
باید	مرتبًا	شسته	و	ضد	عفونی	شوند.	لب	و	دهان	نیز	می	تواند	بستر	گرم	و	نرم	ویروس	
باشد.	در	آغوش	کشیدن	هم	فعاًل	مرخص	است	و	حافظ	که	فرمود:	»گر	چه	پیرم...«،	
برای	جوان	شدن	فعاًل	مدتی،	که	تا	اعالم	قطعی	سازمان	جهانی	بهداشت	پایانش	معلوم	
نیست،	باید	صبر	کند.	در	این	میان،	می	ماند	چشم	که	قرار	نیست	ضدعفونی	و	لمس	
شود	و	شاید	بتوان	به	نگاه	گرم	آرام	بخش	آن	پناه	برد.	چشم	ها	مدت	ها	از	اینکه	غم	و	
شادی	و	ناز	و	نیاز	و	مهر	و	کینه	و	شور	و	گرمی	و	غمزه	و	کرشمه	و	افسون	و	سرمستی	
و	بسیاری	از	حاالت	روحی	و	عاطفی	دیگر	را	بیان	کنند،	کم	و	بیش	بازمانده	بودند	
بند	زلف	و	گیسو	)در	حد	مجاز(	و	لب	تزریقی	و	دهان	 بیشتر	در	 و	نگاه	جماعت	
وگونه	و	چانه	و	خط	و	خال	و	بوتاکس	صورت	بود.	اما	این	روزها	چشم	یکه	تاز	و	
پیام	رسان	خیلی	چیزهاست.	یک	آگهی	از	یک	تولید	کننده	رب	گوجه	فرنگی	دیدم	که	
موج	شادی	کاماًل	محسوسی	در	دیدگان	چهره	ماسک	زده	را	در	بزرگراه	ها	وسیلۀ	تبلیغ	
قرار	داده	بود	و	احیانًا	می	خواست	به	خاصیت	نشاط	انگیز	بودن	مصرف	رب	اشاره	کند.	
این	چشمها	به	قدری	زنده	و	زیبا	و	پر	حرارت	بودند	که	اگر	آدمخواری	در	خیابان	های	
تهران	پیدا	می	شد	چشم	و	رب	را	علی	برکت	اهلل	یک	جا	قورت	می	داد.	آدم	اللمانی	هم	
بگیرد	باز	چشمهایش	حرف	می	زنند.	چشمها	ارتباط	غیر	لفظی	را	به	اوج	رسانده	اند	و	
آتش	طلب	در	گوشه	و	کنار	شهر	در	دیدگان	گدایان	حقیقی	چنان	شعله	می	کشد	که	
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مرد	می	خواهد	در	برابر	خیلی	از	آنها	بی	تفاوت	بماند	و	دست	در	جیب	نکند.	زبانی	
که	در	دهان	می	چرخد	می	تواند	دروغ	بگوید،	اما	چشم	به	راحتی	نمی	تواند	و	دیر	یا	
زود	حس	و	حال	درونی	را	منعکس	می	کند.	از	برکات	کرونا	یکی	هم	ور	افتادن	سنت	
دستبوسی	ست.	اگر	ارباب	تا	دیروز	بوسه	رعیت	بر	دستانش	را	نشانۀ	اخالص	و	وفای	

او	می	دانست،	امروز	اگر	به	چشمان	او	نگاه	کند	شاید	چیز	دیگری	ببیند.
چشمان	افسونگری	که	خلق	را	جادو	و	دیوانه	می	کنند،	به	خواب	هم	که	بروند،	
شکار	صید	شده	را	همچنان	بی	خواب	و	بی	تاب	نگه	می	دارند	و	به	قول	سعدی	»عجب	
از	چشم	تو	دارم	که	شبانش	تا	روز/	خواب	می	گیرد	و	شهری	ز	غمت	بیدارند«.	لطافت	
نگاه	عاشقانه	زندگی	بخش	است.	حمید	مصدق	نگاه	را	در	پاکی	باران	شستشو	می	دهد	
هیجان،	 یا	 اشیاق	 سر	 از	 هم	 گاهی	 باران	شست«.	 را	 نگاهم	 مرغان	 »پر	 می	گوید:	 و	
تمامی	بدن	چشم	می	شود	و	صدای	فریدون	مشیری	از	اعماق	دل	تنگ	عاشق	پاک	باخته	
برمی	خیزد	که	»بی	تو	مهتاب	شبی	باز	از	آن	کوچه	گذشتم/	همه	تن	چشم	شدم	خیره	

به	دنبال	تو	گشتم....«
دور	و	بر	ما	نگاه	هائی	هست	که	مرده	را	زنده	می	کند.	نگاه	هائی	که	آرام	می	کند.	
فکر	 به	 که	 هست	 کسی	 می	دهد	 اطمینان	 و	 است	 مهربان	 است،	 گرم	 که	 نگاه	هائی	
نگاه	های	 همین	 با	 سوزان	 عشق	های	 از	 بسیاری	 بلرزد.	 ما	 برای	 دلش	 که	 باشد،	 ما	
پرخواهش	شروع	می	شود	و	عقالء	در	برابر	آن	کم	می	آورند.	همین	است	که	می	گویند	
این	سعدی	 باز	هم	 ندارد.	 برای	شنیدن	موعظه	و	هشدار	 عشق	کور	است	و	گوش	
دو	 هوشیاران/	 آرام	 ببرد	 میگونش	 مست	 چشم	 »دو	 می	سراید:	 که	 است	 دل	سوخته	

• چشمها	در	دوران	کرونا	نقش	مهم	تری	در	بیان	عواطف	و	افکار	پیدا	کرده	اند.
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در	 قباًل	 او	 با	 همنوائی	 در	 بیداران.«	حافظ	هم	 از	دست	 عقل	 بودند	 بر	 خواب	آلوده	
غزلی	گفته	است:	»خرابم	می	کند	هر	دم	فریب	چشم	جادویت«	و	چند	بیت	پائین	تر	
چشمت	 افسون	 از	 من	 بی	حاصل/	 سرگردان	 دو	 مسکین	 صبا	 باد	 و	 »من	 می	افزاید:	
از	افسون	 این	فریبندگی	چشم	جادو	و	مست	شدن	 از	بوی	گیسویت«.	 او	 مست	و	
چشم	هنگامی	دلچسب	تر	می	شود	که	آن	را	با	صدای	ساالر	عقیلی	و	سبک	ترنم	او	
بشنویم.	عقیلی	در	آهنگی	جملۀ	»فریب	چشم	جادویت«	را	چند	بار	تکرار	می	کند.	
از	صدای	خفیف	زمزمه	وار	زیر	لب	شروع	می	کند	و	به	تدریج	آوا	را	باالتر	می	برد	تا	
به	اوج	می	رسد.	احساس	می	شود	که	عاشق	از	جا	برخاسته،	سر	و	دستار	رها	کرده	و	
دارد	به	عرش	می	رود.	سپس	فرود	شروع	می	شود	و	»فریب	چشم	جادویت«	گام	به	
گام	عقب	گرد	می	کند	و	تدریجًا	باز	می	گردد	به	حالت	خفیف	و	آهستۀ	نخستین.	عاشق	
در	اینجا	در	برابر	ناکامی	زانو	می	زند	و	در	خود	می	خزد.	این	یکی	از	به	یاد	ماندنی	ترین	
قابل	 و	 شده	 یکی	 مهارت	 با	 آن	 در	 محتوی	 و	 فرم	 که	 ایرانی	ست	 موسیقی	 قطعات	

تفکیک	نیستند.	
در	گذشته	)خدا	امروز	هم	نصیب	کند(	اگر	عاشق	می	شدیم	و	نمی	خواستیم	بروز	
بدهیم،	صورت	رنگ	پریده	یا	گونه	های	سرخ	شده	)بسته	به	نوع	گردش	خونمان(	ما	
را	لو	می	داد.	سعدی	می	گوید:	»سخن	عشق	تو	بی	آنکه	بر	آید	به	زبانم/	رنگ	رخساره	
خبر	می	دهد	از	حال	نهانم/	گاه	گویم	که	بنالم	ز	پریشانی	حالم/	باز	گویم	که	عیان	است	
چه	حاجت	به	بیانم«.	)شجریان	ها	و	محمد	نوری	هر	یک	به	فراخور	حال	و	به	سبک	
خود	این	شعر	سعدی	را	با	لطافت	و	زیبائی	خوانده	اند(.	این	وظیفۀ	بیان	شوریدگی	
دل	که	عیان	و	آشکار	شدنش	در	عصر	کرونا	محدودیت	پیدا	کرده	حاال	منحصر	شده	
به	پیام	رسانی	دیدگان	عاشق	سرگشته	و	در	نتیجه	بار	چشم	سنگین	تر	از	پیش،	و	البته	
جایگاهش	رفیع	تر	شده	است.	سکوت	سرشار	ناگفته	هاست	و	هزار	راز	ناگشوده	در	

چشمهاست.	
نقاشی	 در	 مونالیزا	 چشمهای	 گویا،	 چشمان	 نمونه	های	 آشناترین	 از	 یکی	 شاید	
پر	آوازۀ	لئوناردو	داوینچی	ست.	آن	لبخند	آرام	پر	رمز	و	راز	مونالیزا	حتی	اگر	ماسکی	
به	صورتش	بزنیم	همچنان	در	چشمانش	جاری	ست	و	حس	می	شود.	مونالیزا	دارد	به	

ما	نگاه	می	کند.	از	هر	زاویه	ای	که	به	تابلو	چشم	بدوزیم،	در	زیرنگاه	او	هستیم.	
در	قلمرو	ادبیات	ایرانی،	تالش	برای	یافتن	راز	نهفته	در	چشم،	مایۀ	اصلی	رمان	
»چشمهایش«	بزرگ	علوی	ست.	چشمهایش	داستان	ناتوانی	هنرمند	مبارزه	جوی	اهل	
سیاست	)ترکیبی	از	کمال	الملک	و	دکتر	تقی	ارانی(	از	شناختن	چهره	واقعی	زن	است.	
اما	چشمانی	که	استاد	ماکان	شاید	به	انگیزه	نشان	دادن	سبکسری	و	بی	بند	و	باری	آن	
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زن	کشیده،	نمی	تواند	سیمای	واقعی	پنهان	ماندۀ	او	را	نشان	دهد.	استاد	ماکان	به	زن	
می	گوید:	»این	نگاه	تو	کار	مرا	به	اینجا	کشانده.	تاب	و	تحمل	نگاه	های	تو	را	نداشتم.	
نمی	دیدی	که	چشم	به	زمین	می	دوختم؟«	و	زن	به	او	اطمینان	می	دهد:	»در	چشم	های	
من	دقیق	تر	نگاه	کن!	جز	تو	هیچ	چیزی	در	آن	نیست.«	و	ماکان	جواب	می	دهد:	»نه،	

یک	دنیای	مرموز	در	این	نگاه	نهفته.«.
تالش	برای	گشودن	معمای	نگاه	رازناک	در	این	داستان	بلند،	شباهت	هائی	به	فیلم	
»همشهری	کین«	اورسون	ولز	دارد	که	در	آن	تالش	می	کنند	با	کنکاش	و	جستجو	در	
زندگی	کین،	معنی	رز	باد	)غنچۀ	گل	رز(	را	که	در	دم	مرگ	از	زبان	او	جاری	می	شود،	

کشف	کنند.	
واقعیت	این	است	که	معنی	کردن	نگاه،	بدون	شناختن	زمینۀ	فردی	و	اجتماعی	آن،	
کار	دشواری	ست.	نگاه	را	قبل	از	هر	چیز	باید	حس	کرد.	نگاه	به	راحتی	تفسیر	پذیر	
نیست	و	این	در	سینمای	صامت	که	هنرپیشه	ها	با	چشم	و	بدن	خود	حرف	می	زدند	و	
گفتار	نقشی	نداشت	بیشتر	نمایان	بود.	در	فیلم	»سانست	بولوار«	)بیلی	وایلدر-1950(،	
فیلم	ها	 به	 صدا	 آمدن	 که	 صامت	 سینمای	 ستارۀ	 سوانسون(،	 )گلوریا	 دزموند	 نورما	
روزگارش	را	تباه	کرده،	با	اشاره	به	دورۀ	پرشکوه	سینمای	صامت	به	تلخی	می	گوید	
که	در	آن	دوره	»ما	محتاج	گفتار	نبودیم.	ما	چهره	داشتیم«.	»مصائب	ژاندارک«،	فیلمی	
که	در	1928	کارل	درایر	دربارۀ	ژاندارک،	قهرمان	ملی/	مذهبی	قرن	پانزدهم	فرانسه	
ساخت،	بر	حرف	نورما	دزموند	مهر	تأیید	می	زند.	در	این	فیلم	نماهای	درشت	چهره	

• لبخند	کم	رنگ	و	رازآلود	مونالیزا،	شاهکارلئوناردو	داوینچی،	در	نگاه	او	نیز	جاری	ست.	
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تب	آلود	 احساس	 بخصوص	 می	کند،	 بازی	 را	 ژاندارک	 نقش	 که	 فالکونتی،	 ژان	 رنه	
و	رنج	و	اندوه	پرشکوهی	که	در	چشمانش	موج	می	زند،	جواهر	کمیابی	در	گنجینۀ	
سینماست.	سال	ها	بعد،	قدرت	نگاه	فالکونتی	را	لئوناردو	دی	کاپریو	در	فیلم	»از	گور	
برخاسته«ی	آلخاندرو	گونزالس	ایناریتو	تکرار	کرد.	در	این	فیلم،	عمق	بی	پایان	و	پر	
اسرار	افالک	را	در	آینۀ	نگاه	های	ساکت	و	صبور	دو	چشم	آبی	دی	کاپریو	می	توان	حس	
کرد.	بیشتر	از	هرچیز	این	چهره	و	چشمان	سخنگوی	او	بود	که	جایزۀ	اسکار	بهترین	

بازیگر	نقش	اصلی	سال	2015	را	نصیبش	کرد.	
با	ورود	سینمای	ناطق،	چشمها	کاماًل	عقب	نشینی	نکردند.	نماهای	درشت	آنها	را	
نجات	دادند.	سرجو	لئونه،	سر	آمد	احیاء	کنندگان	چشم	به	عنوان	یک	عنصر	دراماتیک	
در	سینما	بود.	فیلم	های	او	پر	از	نماهای	درشت	چهره	است	و	تنش	یا	سکون	پر	دلهرۀ	
در	ساخته	های	 پر	کشش	 ماجراهای	 نبرد،	عنصر	جدائی	ناپذیر	 چشمها	در	صحنه	های	

وسترن	او،	مانند	»به	خاطر	یک	مشت	دالر«،	به	شمار	می	رود.
چشمی	که	نمی	خواهد	بخوابد،	عنصر	کلیدی	»بی	خوابی«	)2002(	کریستوفر	نوالن،	
است	-	یک	فیلم	جنائی	روانشناسانۀ	پر	کشش	که	در	اقلیمی	پر	از	تشویش	و	سردرگمی	
اتفاق	می	افتد.	در	»بی	خوابی«	هدف	وسیله	را	توجیه	می	کند،	تفاوت	زیادی	بین	حقیقت	
و	قانون،	عمد	و	تصادف،	راست	و	دروغ،	گناه	و	بی	گناهی،	وجود	ندارد	و	این	مرگ	

• قدرت	کم	نظیر	چشمان	رنه	ژان	فالکونتی	برای	بیان	احساسات	و	رنج	او	در	فیلم	»مصائب	ژاندارک«	
145)1928(،	ساختۀ	کارل	درایر



دورمر	 ویل	 کارآگاه	 خستۀ	 و	 باز	 چشمان	 به	 را	 گریخته	 خواب	 پایان	 در	 که	 است	
رسیده	 آخر	خط	 به	 گرم	چشیدۀ	 و	 سرد	 مرد	 سرانجام	 تا	 باز	می	گرداند	 پاچینو(	 )آل	
و	چشمان	 بگذارد	 هم	 روی	 همیشه	 برای	 را	 پلکهایش	 ابدی	 آرامش	 در	جستجوی	
ماتم	زده	اش	بیش	از	این	بار	سنگین	دیدن	شرارت	های	خود	و	دیگران	را	نکشد.	چشم	

در	بی	خوابی،	چشم	وجدانی	ست	که	در	برابر	تناقض	های	زندگی	آرام	نمی	گیرد.
نوالن	در	فیلم	های	بعدی	اش،	مانند	»شوالیۀ	تاریکی	بر	می	خیزد«	)2012(	و	»دانکرک«	
)2017(،	از	نقش	تأثیر	چشم	به	عنوان	نشان	دهندۀ	پر	قدرت	احساسات	غافل	نماند	و	
بازیگر	توانائی	چون	تام	هاردی	به	کمکش	آمد.	تام	هاردی	در	هر	دو	فیلم	ماسک	دارد	
و	نوالن	دربارۀ	او	گفته	است:	»تام	با	بازی	گرفتن	از	فقط	چشمهایش	از	آنچه	دیگران	

با	تمام	بدنشان	می	کنند،	فراتر	می	رود«.
تأثیر	چشمان	 نبود.	 کم	 هم	 ایران	 پیشرو	 سینمای	 در	 از	چشم	 هنرمندان	 استفادۀ	
درشت،	مظلوم	و	پرحالت	عزت	اهلل	انتظامی	در	فیلم	»گاو«	داریوش	مهرجوئی	بخصوص	
در	صحنه	ای	که	رو	به	ما	می	گوید	»من	مش	حسن	نیستم.	من	گاو	مش	حسنم«،	پس	
از	این	همه	سال	هنوز	از	ذهن	پاک	نمی	شود.	البته	در	سینمای	عامه	پسند	فارسی	هم	
نمای	درشت	چشمان	خشمگین	که	چون	تیری	از	کمان	رها	می	شد	و	در	لحظه	های	
دراماتیک	بر	هوش	و	حواس	تماشاگر	می	نشست،	کم	نیست.	یک	نمونه	یادم	می	آید	
فیلم	 در	 خشمگین	 فاضلی	 غضبناک	 چشم	 دو	 بود.	 مزه	 با	 خیلی	 اجراء	 نظر	 از	 که	
پرده	 خال	دار(	 )پری	 توبه	کرده	اش	 همسر	 ناموس	 حفظ	 خاطر	 به	 	)1352( »مغربی«	
را	پر	می	کند	و	موسیقی	حماسی	»چنین	گفت	زرتشت«	ریشارد	اشتراوس	روی	این	
تصویر،	عظمت	ناموس	پرستی	را	صد	چندان	می	کند.	چشمان	کینه	توز	قهرمان	و	شکوه	
موسیقی	اشتراوس	در	این	لحظه	در	هم	می	آمیزند	و	وزن	و	تأثیر	متفاوتی	پیدا	می	کنند.	
اگر	اشتراوس	در	این	اثر	کالسیک	به	دغدغه	های	فلسفی	فردریش	نیچه	و	استعالی	
ارزش	ها	می	پردازد،	در	»مغربی«	این	دغدغۀ	شرف	بر	باد	رفته	و	خیانت	نارفیق	است	که	
جانشین	پیام	نیچه	می	شود.	این	مادر	است	که	به	پسرعربده	کش	خود	سرکوفت	می	زند	
که	برو	با	این	زن	هوسبازی	که	گرفته	ای،	کالهت	را	باالتر	بگذار.	نیچه	و	اشتراوس	هم	
حتمًا	از	آن	دنیا	دارند	مات	و	مبهوت	نگاه	می	کنند	که	عاقبت	کار	این	درام	خانوادگی	

و	ماجرای	پری	خال	دار	به	کجا	می	کشد.	
یکی	دیگر	از	نگاه	های	برند	فیلم	های	جاهلی	و	کاله	مخملی	به	ناصر	ملک	مطیعی	
القاء	 پائین	یا	به	اطراف	بود	و	این	حالت	را	 از	باال	به	 تعلق	داشت.	نگاهش	معموالً	
می	کرد	که	مراقب	همه	چیز	است،	اما	در	همان	حال	با	بی	اعتنائی	دنیا	را	می	پاید.	از	
گوشۀ	چشم	و	کج	نگاه	کردنش	این	پیام	را	می	رساند	که	طرف	از	کار	بدش	شرمنده	
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شود،	سکوت	کند	و	پا	از	گلیمش	درازتر	نکند.	نگاه	ملک	مطیعی	نگاه	سرزنش	بار	عاقل	
اندر	سفیه	بود.

در	فیلم	»فریاد	نیم	شب«	)ساختۀ	ساموئل	خاچیکیان	در	سال	1340(	چشمان	شیطانی	
و	از	حدقه	درآمدۀ	آرمان،	رئیس	باند	چاپ	کنندۀ	دالرهای	تقلبی،	وقتی	که	زن	خائنش	
ژیال	)پروین	غفاری(	را	خفه	می	کند،	وحشت	آور	است.	در	نوجوانی	این	فیلم	را	دیدم	و	
مدت	ها	یادآوری	چشم	های	ورقلمبیدۀ	آرمان	خوابم	را	آشفته	می	کرد.	البته	بعضی	وقت	ها	

در	بازی	و	شوخی	با	همساالنم	برای	ترساندن	بقیه	از	چشمهای	آرمان	تقلید	می	کردم.
روبر	حسین،	بازیگر	و	فیلمساز	فرانسوی	ایرانی	تبار	که	در	شب	سال	نو	2021	در	
93	سالگی	بر	اثر	کرونا	از	دنیا	رفت،	همیشه	چشمان	غمناک	و	درمانده	اش	به	خاطرم	
مانده	است.	هرگاه	به	یاد	قطعۀ	تار	مینیاتورهای	ایرانی	پدرش	امین	اهلل	حسین	می	افتادم،	
دو	چیز	هم	زمان	به	یادم	می	آمد:	شور	و	حال	تکه	ای	از	این	آهنگ	در	فیلم	»خانه	دوست	
کجاست؟«	عباس	کیارستمی	و	چشمان	افسرده،	ماتمزده،	بیمناک	و	تهی	از	شور	روبر	
نبوده	و	 دنیا	راضی	 این	 در	 پا	گذاشتن	 از	 اصاًل	 حسین	که	گوئی	می	گفت	صاحبش	

گم	شده	اش	را	نمی	تواند	پیدا	کند.	
البته	نگاه	های	بی	حال	و	غمناک	دیگری	هم	در	سینما	بوده	که	بقیه	اعضاء	بدن	به	
یاری	شان	می	شتافتند	تا	جبران	مافات	شود.	مانند	نگاه	های	بی	رمق	سیلوستراستالونه	

• نگاههای	خاص	ناصر	ملک	مطیعی،	برند	او	در	سینمای	عامه	پسند	بود
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در	مجموعه	فیلم	های	»راکی«	او	و	چشمان	بی	حال	و	افسردۀ	ژان	رنو	در	فیلم	»لئون	
/	حرفه	ای«	لوک	بسون	)1994(.	اما،	عضالت	نیرومند	و	چاالکی	پیکر	هر	دوی	آنها	
داده	اند	 هشدار	 عقال	 جهت	 این	 از	 می	کند.	 را	 خواب	آلوده	شان	 و	 تهی	 نگاه	 جبران	
نگاه	های	بی	حس	و	حال	 باشیم	که	 اجتماعی	مان	مواظب	 باید	در	زندگی	و	روابط	
و	کم	بنیه	را	در	همه	حال	به	معنی	بی	عرضگی	طرف	نگیریم.	مرحوم	مادرم	همیشه	
ما	را	نصیحت	می	کرد	که	از	آن	نترس	که		های	و	هوی	دارد/	از	آن	بترس	که	سر	به	
تو	دارد.	در	عالم	سیاست	و	معرکه	های	قدرت	هم	کم	نبوده	اند	از	این	گونه	چشمان	
غمناک	بی	آزار	که	وقتی	زمام	امور	را	به	دست	گرفتند	آن	روی	پنهان	مانده	شان	پیدا	
شد	و	مصداق	این	گفتۀ	حکیمانه	شدند	که	صد	رحمت	به	کفن	دزد	اولی.	موالنا	هم	
از	این	نکته	غافل	نبود	وقتی	که	فرمود:	»چون	بسی	ابلیس	آدم	روی	هست/	پس	به	هر	

دستی	نشاید	داد	دست«.
خدا	نیاورد	آن	روز	را	که	چشم	منشاء	شر	شود	و	از	چشم	حسود	آتش	ویرانگر	
زبانه	بکشد.	آن	وقت	است	که	نگاه،	زخم	می	زند	و	ویران	می	کند،	و	چشم	کیفیتی	
خطرناک	و	زیانبار	پیدا	می	کند.	همین	است	که	در	هواشناسی	مرکز	گردبادهای	کشنده	
رایجی	 فتنه	اصطالح	 و	کور	کردن	چشم	 نهاده	اند	 نام	 توفان	 را	چشم	 و	خانه	برانداز	
دربارۀ	 عوام	 باورهای	 و	 ادیان	 تا	 گرفته	 علم	 از	 انقالبی	ست.	 و	شعارهای	 ادبیات	 در	
زهرآگین	بودن	نیروی	مرموزی	که	از	چشم	بد	بر	می	خیزد	حرف	زده	اند	و	ملت	ها	و	
اقوام	مختلف	از	انواع	تعویذ	و	دعا	و	گردنبند	و	دستبند	مسی	و	نظرقربانی	و	سنگ	
دفع	چشم	زخم	 و	 دورکردن	 برای	 اوراد	 و	 بالگردان	 و	خمسه	 و	خر	مهره	 قوری	 بابا	
برای	زمین	زدن	زخم	چشم	 از	مسلمین	مؤثرترین	وسیله	را	 استفاده	کرده	اند.	برخی	
و	ان	یکاد	می	دانند	و	به	یاد	دارم	در	شهر	ما	بر	سر	در	بسیاری	از	خانه	ها	این	آیه	را	
نوشته	بودند.	امروزی	ها	هم،	برای	این	که	مدرن	به	نظر	برسند،	از	این	قدرت	نهفته	در	
چشم	با	واژه	های	شیک	انرژی	مثبت	و	انرژی	منفی	یاد	می	کنند.	در	افسانه	ها	و	اساطیر	
و	متل	ها	و	مثل	ها	و	داستان	های	عامه	پسند	و	عجایب	المخلوقات	از	شورچشمی	بسیار	
سخن	گفته	اند	و	اقلیم	تصویرسازی	و	نقاشی	و	سینما	پر	از	تاخت	و	تاز	این	نیروی	
شیطانی	ست.	زن	شور	چشم	فیلم	»مسافران«	بهرام	بیضائی،	نامش	همدم	است	و	هر	جا	
پیدایش	می	شود،	پیک	بالست.	البته	فیلمساز	نگاه	خرافی	و	عامیانه	به	این	شخصیت	
او	مظهر	یأس	و	رخدادهای	ناخوشایند	است	چه	در	 از	یک	دید	تمثیلی،	 اما	 ندارد.	
پوشش،	چه	در	گفتار،	و	چه	در	رفتارش.	نامش	نیز	نشانۀ	همدمی	و	هم	نشینی	او	با	
زندگی	ست	و	این	در	دستگاه	معنائی	فیلم	جلوۀ	دیگری	از	مایۀ	اساطیری	»مسافران«،	

یعنی	در	هم	تنیدگی	زندگی	و	مرگ،	تاریکی	و	روشنی	ست.

148



فیلم	»تماس	مدوسا«	)1978(	)در	ایران:	نگاه	شیطانی(	ساختۀ	جک	گلد	فیلمساز	
بریتانیائی	نمونه	ای	از	نیروی	ویرانگر	چشم	است.	مدوسا	از	هیوالهای	مؤنث	اساطیر	
یونان	بود	که	گیسوانی	از	مار	داشت	و	هرکس	به	چشمانش	چشم	می	دوخت	در	جا	
نام	جان	مورالر	را	 به	 این	فیلم	نقش	داستان	نویسی	 سنگ	می	شد.	ریچارد	برتون	در	
بازی	می	کند	که	به	نیروی	فکر	و	چشم	می	تواند	اشیاء	و	انسانها	را	جا	به	جا	کند	و	به	

نیستی	بکشاند.
تماس	مدوسا،	البته،	حرف	و	پیام	عمیق	تری	هم	دارد.	فکر	انتقام	که	از	مغز	مورالر	
از	همان	ایام	کودکی	به	چشمانش	منتقل	می	شود،	هدفی	را	که	باعث	آزردگی	و	بیزاری	
اوست	نابود	می	کند.	آنهائی	که	از	بین	می	روند	او	را	با	بی	عاطفگی	و	سنگدلی	اذیت	
کرده	اند.	اما	مشکل	این	است	که	نگاه	مورالر	در	آشوبی	که	به	پا	می	کند	جان	بیگناهان	
نهایتًا	برایش	 با	هم	می	سوزاند	و	 را	هم	می	گیرد؛	نگاه	آتش	افروزش		تر	و	خشک	را	
عذاب	وجدانی	به	وجود	می	آورد	که	روح	و	روانش	را	به	هم	می	ریزد.	این	نگاه	در	
عرصۀ	اندیشه	و	سیاست	همان	نیهیلیسم	)پوچ	انگاری(	و	آنارشیسم	)آشوب	ساالری(	
است	که	خاستگاه	هر	دو	دل	زدگی	و	بیزاری	از	بدی	ها	و	پلیدی	ها	و	نوعی	واکنش	
برای	 را	 زمینه	 فکری	 مکتب	های	 این	 اما	خود	 است.	 بوده	 بی	معنائی	 و	 بی	عدالتی	 به	

آشوب	ها	و	بدی	های	دیگر	آماده	کردند.
نخستین	 از	 یکی	 تورگنیف	 ایوان	 فرزندان«	 و	 »پدران	 رمان	 تند	خوی	 بازاروف	

قهرمانان	نهیلیست	ادبیات	داستانی	به	شمار	می	آید.	

• نیاید	آن	روز	که	شیطان	نگاه	را	تسخیر	کند.
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تخیالت	 و	 پندار	 ساختۀ	 هم	 چندان	 می	کند،	 مدوسا«	 »تماس	 در	 مورالر	 آنچه	
آنرا	 دانشمندان	 دارد.	 داشته	و	 بیش	واقعی	هم	 مبنای	کم	و	 نیست.	 فیلمساز	 صرف	
علم	 آن	 به	 که	 می	دهند	 نسبت	 ذهن	 از	 نشناخته	 پر	زور	 انرژی	 نوعی	 شدن	 رها	 به	
»جهان	 پرفروش	 کتاب	 شود.	 شر	 یا	 خیر	 سبب	 می	تواند	 و	 می	گویند	 تله	کنسیس	
از	 که	 شگفتی	هاست	 این	 از	 سرشار	 مهرجوئی،	 داریوش	 ترجمۀ	 به	 هولوگرافیک«	
تبیین	و	توجیه	می	شود.	ورزش	های	رزمی	و	یوگا	 دیدگاه	دانش	و	فیزیک	کوانتوم	
و	مراقبه	)مدیتیشن(	و	هیپنوتیسم	و	خواب	کردن	دیگران	هم	از	همین	نیروی	پنهان	
بی	حرکت	 قربانیانش	و	 به	 با	خیره	شدن	 افعی	 عالم	جانوران	 در	 کمک	می	گیرند	و	
کردن	آنها	فرصت	می	یابد	که	نیش	مرگبارش	را	در	تن	طعمه	فرو	کند.	در	زندگی	
روزمره	هم	پیش	آمده	که	گاهی	سنگینی	آزار	دهنده	و	نگران	کنندۀ	یک	نگاه	نافذ	را	
در	پشت	سر	و	گردنمان	حس	کرده	ایم.	هرچند	که	گاهی	چشم	دوختن	به	برخی	از	
چشمها	از	روبه	رو	هم	آدم	را	خلع	سالح	و	درمانده	می	کند.	نمونه	اش	در	دور	و	بر	
ما	و	در	زندگی	گذشتگان	کم	نیست	و	خیلی	ها	با	این	چشمان	نیرومند	به	نان	و	نوا	

رسیده	اند.	

• چشمان	نابود	گر	مورالر	)ریچاردبرتون(	در	فیلم	»تماس	مدوسا«	)نگاه	شیطانی(
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چشمان	درشت	رضا	شاه،	تیز	و	نافذ	و	ترسناک	بود.	اما	گاهی	کارآئی	چشمها	به	
تنهائی	کافی	نبود	و	به	نیروی	کمکی	که	همان	مشت	و	لگد	باشد	نیاز	می	افتاد.	هنگامی	
که	رضا	شاه	هنوز	نخست	وزیر	)رئیس	الوزرا(	احمد	شاه	قاجار	بود،	سلیمان	بهبودی	
پیشکار	او	در	خاطراتش	نقل	می	کند:	»امروز	دستۀ	دوخته	فروش	ها	از	بازار	آمده	بودند.	
نتوانستند	تحمل	 اشرف	 توهین	کرد.	حضرت	 )احمد	شاه(	 به	شاه	 نفر	 آنها	یک	 بین	
کنند،	با	مشت	به	دهان	آن	شخص	کوبیدند.	دهانش	خونین	شد	و	دستور	فرمودند	از	
بین	جمعیت	خارجش	کنند.	بعد	به	مردم	نصیحت	کردند	که	نباید	به	شاه	بی	ادبی	کرد	
و	کلمات	زننده	ادا	کرد«.	)صفحه	های	243	و	244	کتاب	»رضا	شاه«،	نشر	طرح	نو،	
1372(.	این	اتفاق	زمانی	افتاد	که	حضرت	اشرف	با	زیرکی	داشت	زیر	پای	احمد	شاه	
را	که	در	خارج	کشور	بود	برای	به	سلطنت	رسیدن	خود	خالی	می	کرد	و	به	اشاره	و	با	
برنامه	ریزی	مخفیانه	اش	سیل	تلگراف	و	طومار	و	گردهمائی	برای	تهیۀ	مقدمات	شاه	
شدنش	در	جریان	بود،	اما	آن	کاسب	ساده	لوح	که	چشم	ظاهر	بین	داشت،	نمی	دید	و	
نمی	دانست	در	پس	پرده	چه	می	گذرد	و	آگاه	نبود	که	جلوی	حضرت	اشرف	به	شاه	بد	
و	بیراه	گفتن	فعاًل	زود	است	و	خارج	از	برنامۀ	تنظیمی	است.	نزدیک	بینی	او	کار	دستش	
داد	و	از	تحوالتی	که	به	سقوط	سلسلۀ	قاجار	انجامید،	فقط	سرافکندگی	و	شرمساری	
در	پیش	رفقا	و	یک	دهان	خونین	برای	بردن	به	خانه	نصیبش	شد.	در	عالم	سیاست	و	

• گردنبند	بالگردان	برای	پس	زدن	چشم	زخم
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میدان	داری	مکاران،	خیلی	وقت	ها	این	نزدیک	بینی	و	هیجان	زدگی	گریبان	بسیاری	از	
مردمان	زود	باور	را	می	گیرد	که	چشم	بصیرت	ندارند.	مو	را	می	بینند	اما	از	پیچش	مو	
بی	خبرند.	بخت	هم	که	یاری	نکند،	چشم	ظاهر	بین	باعث	می	شود	دهان	خرد	شود	و	تا	

مدتی	قدرت	تکلم	از	دست	برود.
چشمان	تیزبین	رضا	شاه	به	خود	او	اختصاص	داشت،	اما	بعضی	از	سربازانش	برای	
متفقین	در	جنگ	جهانی	 نبودند.	 برخوردار	 برکت	چشم	سالم	 از	 با	دشمن	 درافتادن	
دوم	از	چند	سو	به	ایران	هجوم	آوردند	و	کشور	را	اشغال	کردند.	شاید	بشود	گفت	
که	یکی	از	دالیل	فرعی	شکست	سربازان	ما	در	جبهۀ	غرب	ضعف	بینائی	و	شبکوری	
بود.	می	پرسید	چرا؟	می	گویم.	مرحوم	پدرم	که	آن	زمان	در	لشکر	کرمانشاه	خدمت	
می	کرد	و	آنها	را	برای	جنگیدن	با	متجاوزین	به	کوهستان	های	مرزی	برده	بودند،	برایم	
تعریف	می	کرد:	»ما	سربازها	در	ارتفاعات	سنگر	گرفته	بودیم.	صبح	یک	تانک	انگلیسی	
در	دشت	روبرو	برای	شناسائی	آمد	که	گروهان	سروان	چمن	آرا	موفق	به	جلوگیری	از	
پیشروی	اش	شدند.	تانک	را	زدند	و	خدمه	را	اسیر	کردند.	اما	شب	که	شد	انگلیسی	ها	
از	زمین	و	هوا	حمله	کردند	و	ما	کسی	را	نمی	دیدم	که	بتوانیم	با	او	بجنگیم.	بس	که	
به	ما	داده	بودند،	دچار	شب	کوری	شده	بودیم.«	توضیحًا	روغن	 برنج	بدون	روغن	
خوراکی	ویتامین	آ	دارد	و	کمبود	آن	در	بدن	شبکوری	می	آورد.	پس	شکست	سربازان	
نخجوان	 سرلشکر	 مانند	 ارتش	 سران	 از	 تن	 چند	 خیانت	 به	 فقط	 نمی	شود	 را	 وطن	
نارسائی	ها،	 از	 میان	خیلی	 در	 کرد.	 کهنه	محدود	 و	جنگ	افزارهای	 مهمات	 کمبود	 و	
نداشتن	خوراک	کافی	و	مناسب	هم	بی	تأثیر	نبود.	فقدان	ویتامین	آ	و	رفتن	نور	از	چشم	
نقش	 این	شکست	 در	 می	شد،	 مربوط	 ابوی	 مرحوم	 به	 که	 آنجا	 تا	 دستکم	 سربازان،	
داشت.	سالها	بعد	اقداماتی	البته	برای	تقویت	قوه	بینائی	اطفال	ایرانی	انجام	شد.	شاگرد	
مدرسه	که	بودیم	آمریکائی	هایی	که	با	برنامۀ	اصل	چهار	ترومن	به	ایران	آمده	بودند	به	
ما	روغن	ماهی	می	دادند	که	چشمانمان	قوی	شود	تا	بعداً	اگر	خواستیم	با	آنها	بجنگیم	

کم	نیاوریم.
آینده	 و	 باشد	که	چشم	همیشه	در	حال	 یادمان	 از	گذشته	حرف	زدیم،	 که	 حاال	
سیر	نمی	کند.	گاهی	هم	اسیر	و	ماندگارگذشته	است.	گفته	اند	گذشته	چراغ	راه	آینده	
است.	درست	است.	اگر	از	نیک	و	بد	گذشته	برای	ساختن	آینده	درس	بگیریم	و	دانش	
و	فرهنگ	و	هنر	و	مدیریت	جامعه	را	پرمایه	تر	و	کارآمد	کنیم،	به	بیراه	نرفته	ایم.	اما	
نگاه	تعصب	آمیزی	که	به	گذشته	زل	زده	و	منجمد	شده	چیز	دیگری	ست	و	خطرات	
است.	 دندۀ	عقب	 با	 رانندگی	طوالنی	 مانند	 گفته	ای،	گذشته	پرستی	 به	 دارد.	 را	 خود	
همسر	حضرت	لوط	اگر	به	اوامر	باریتعالی	گوش	می	داد	و	هنگام	فرار	از	شهر	فاسد	
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و	نفرین	شده	سدوم	برنمی	گشت	و	به	پشت	سر	نگاه	نمی	کرد،	تبدیل	به	ستون	نمک	
نمی	شد.	این	حکایت	در	نگاه	مفسران	کتاب	مقدس،	جنبۀ	تمثیلی	دارد	و	به	معنی	لزوم	
بریدن	از	گذشته	بد	و	پلید	است	و	چشم	پوشیدن	بر	آن	و	بازمانده	های	وسوسه	انگیزش.	
ستون	 به	 تبدیل	 هم	 اگر	 نکند	 نقد	 و	 تغییر	 را	 خود	 و	 بماند	 گذشته	 در	 که	 نگاهی	
داد.	 تغییر	شکل	خواهد	 نرمش	ناپذیر	 تعصب	 انجماد	فکری	و	 به	ستون	 نشود	 نمک	
گذشته	زدگی	و	اشک	ریختن	برای	گذشته	هم	اگر	از	حد	بگذرد	و	سیل	غم	راه	بیفتد	

موجب	کوری	خواهد	شد.
اشک	 یک	جور	 می	کنیم.	هرکس	 گریه	 با	چشم	 و	 می	فشاریم	 گلو	 در	 را	 بغض	
اشک	 دستوری،	 اشک	 مصلحتی،	 اشک	 ریاکارانه،	 اشک	 صادقانه،	 اشک	 می	ریزد.	
کتابی	 ضربه	های	 زیر	 در	 طفل	 اشک	 ترس،	 از	 ناشی	 اشک	 شادی،	 اشک	 تمساح،	
که	برای	یاد	گرفتن	بر	سرش	می	کوبند،	اشک	نمایشی	)با	استفاده	از	آب	پیاز	برای	
آخر...	 الی	 و	 سوزناک(	 ملودرام	 فیلم	های	 در	 هنرپیشه	 خانم	های	 اشک	 درآوردن	
برابر	 در	 مرد	 می	گفتند	 ما	 به	 قدیم	 از	 و	 نبوده	 کم	 ریختن	هم	 اشک	 با	 مخالفت	 اما	
جا	 باور	 این	 و	 نیست	 گریه	 اهل	 مرد	 مذکر،	 فرهنگ	 در	 نمی	کند.	 گریه	 مشکالت	
افتاده	که	گریستن	خاص	زنهاست.	در	یک	فیلم	وسترن	قهرمان	زخمی	کالهش	را	
روی	صورت	می	کشد	تا	کسی	درد	و	احتماالً	اشک	او	را	نبیند.	حفظ	ظاهر	می	کند	
تا	شمایل	مردانه	و	درد	ناپذیر	کابوی	لطمه	نخورد.	البته	در	مورد	زنها	هم	تفاوتهایی	
نامالیمتی	 با	هر	 که	 بود	 ما	 در	همسایگی	 ملوک	خانم	 یکی	 در	گریه	کردن	هست.	
جیغ	و	داد	راه	می	انداخت،	با	شیون	و	زاری	به	پهنای	صورتش	اشک	می	ریخت	و	
دست	آخر	هق	هق	کنان	و	گیسو	کشان	غش	می	کرد	و	کف	زمین	ولو	می	شد.	یکی	هم	
مادر	حسنک	وزیر	بود	که	فرزندش	به	جرم	داشتن	عقیدۀ	متفاوت	و	دگراندیشی	به	
حکم	خلیفۀ	بغداد	و	به	دست	مسعود	غزنوی	به	دار	آویخته	شد.	ابوالفضل	بیهقی	در	
تاریخنامۀ	خود	اینچنین	از	مادر	حسنک	یاد	می	کند:	»و	مادر	حسنک	زنی	بود	سخت	
جگرآور	)دالور(.	چنان	شنیدم	که	دو	سه	ماه	از	او	این	حدیث	نهان	داشتند.	چون	
بشنید	جزعی	)شیون	و	فغان(	نکرد	چنانکه	زنان	کنند؛	بلکه	بگریست	به	درد،	چنانکه	
بود....«.	 پسرم	 این	 که	 مردا	 بزرگا	 گفت	 پس	 گریستند.	 درد	وی	خون	 از	 حاضران	
از	دورۀ	غزنویان	تا	به	امروز	آونگ	گریۀ	زنان	فرزند	مرده	میان	ملوک	خانم	و	مادر	

حسنک	در	نوسان	و	در	رفت	و	آمد	بوده	است.
گریستن	و	اشک	ریختن	به	یاد	رفتگان	در	آئین	زرتشتی،	پسندیده	نیست	و	این	منع	
در	حکم	اصول	و	قانون	بوده	است.	بنابر	باورهای	زرتشتیان،	شیون	و	زاری	بر	سر	پیکر	
مردگان	و	در	هجران	آنان،	رفتاری	ناپسند	و	اهریمنی	است.	اما	شادی	و	سرور	هدیه	
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و	بخشایشی	ایزدی	است.	در	فیلم	»سرو	زیر	آب«	)ساختۀ	محمدعلی	باشه	آهنگر	-	
1396(	خانواده	زرتشتی	بر	مرگ	عزیز	مفقوداالثرشان	اشکی	نمی	ریزند	و	اندوه	را	در	
دل	خود	حبس	می	کنند.	دلیلش	را	شاید	بتوان	در	ارداویراف	نامه	)ارداویرازنامه(	پیدا	
کرد.	در	متنی	که	خانم	ژالۀ	آموزگار	از	نسخۀ	پهلوی	فیلیپ	ژینیو	به	فارسی	برگردانده،	
ارداویراز	به	دیدار	بهشت	و	دوزخ	می	رود	و	چیزهائی	می	بیند	که	در	بازگشت	برای	
پر	زوری	ست	که	روان	مردگان،	 از	آن	چیزها	رودخانۀ	 تعریف	می	کند.	یکی	 زندگان	
برخی	به	سختی	و	برخی	به	آسانی،	از	آن	می	گذرند	و	برخی	نیز	توان	گذر	ندارند.	
ارداویراز	علت	را	که	می	پرسد	این	گونه	پاسخ	می	شنود:	»این	رود	آن	اشک	بسیاری	ست	
که	مردمان	از	پس	درگذشتگان	از	چشم	می	ریزند	و	برای	درگذشتگان	شیون	و	مویه	
و	گریه	می	کنند.	آنان	خالف	قانون	اشک	می	ریزند	و	به	این	رود	افزوده	می	شود.	آنان	
که	نمی	توانند	بگذرند،	آنهائی	هستند	که	از	پس	درگذشته	شیون	و	مویه	و	گریه	بسیار	
کرده	اند،	اما	آنهائی	که	آسان	تر	می	گذرند	آنهائی	هستند	که	کمتر	این	کار	را	کرده	اند.	به	
جهانیان	بگو	شما	که	در	گیتی	هستید،	شیون	و	مویه	و	گریه	خالف	قانون	مکنید.	چه	
این	چند	بدی	و	سختی	به	روان	درگذشتگان	شما	رسد«.	و	در	جای	دیگر	ارداویراز	
زنانی	را	می	بیند	که	سرشان	بریده	و	از	تن	جدا	شده	و	همچنان	در	حال	فریاد	زدن	
هستند.	علت	را	که	می	پرسد،	جواب	می	دهند:	»این	روان	آن	زنانی	است	که	در	گیتی	

بسیار	شیون	و	مویه	کردند	و	به	سر	و	روی	زدند«.
ناکامی	را	در	 اینکه	به	خود	بنگرد	و	سود	و	زیان	و	کام	و	 گاهی	چشم	به	جای	
خود	بجوید	و	از	خود	چاره	بخواهد،	نگاه	را	به	دور	دست	می	دوزد،	از	حال	و	روز	
می	کند.	 جستجو	 دیگری	 جای	 در	 را	 زاری	 و	 گریستن	 بهانه	 و	 می	شود	 غافل	 خود	
وقتی	غالمرضا	تختی	خودکشی	کرد	و	چو	افتاد	که	او	را	ساواک	کشته	است،	هفته	نامۀ	
فکاهی/	سیاسی	»توفیق«	در	روی	جلد	کاریکاتوری	از	جهان	پهلوان	کشید	که	روحش	
در	حال	پرواز	بود	و	در	همان	حال	ملت	در	روی	زمین	داشتند	در	فراق	او	به	سر	و	
کله	خود	می	زدند	و	اشک	می	افشاندند.	تختی	هم	به	شکل	کنایه	آمیزی	به	آنها	می	گفت:	
»برای	من	نمی	خواهد	گریه	کنید.	برای	خودتان	گریه	کنید!«	گفتۀ	او	در	واقع	مصداق	
این	سخن	پر	مغز	منسوب	به	فردوسی	ست	که	نه	بر	مرده،	بر	زنده	باید	گریست.	)گر	

این	تیر	از	ترکش	رستمی	است/	نه	بر	مرده	بر	زنده	باید	گریست(.	
حقایقی	 است	 ممکن	 می	کنیم،	 زندگی	 آن	 در	 که	 محیطی	 و	 خود	 به	 کردن	 نگاه	
و	 کند	 آشفته	 را	 باشد،	خوابمان	 غافلگیر	کننده	 که	 بدهد	 قرار	 ما	 دیدگان	 برابر	 در	 را	
راحتی	مان	را	به	هم	بزند.	اما	عده	ای	هستند	که	خود	را	به	کوری	می	زنند.	عده	ای	هم	
لذتبخش	 دارد	و	حتی	گاهی	 برایشان	خطر	کم	تری	 بودن	 بی	تفاوت	 ناظر	 که	 هستند	
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است.	مانند	اینکه	چند	سال	پیش	مرد	جوانی	داشت	رقیب	عشقی	اش	را	در	یکی	از	
خیابان	های	تهران	با	خنجر	آخته	می	کشت	و	جماعت	با	موبایل	هایش	داشتند	فیلم	و	
عکس	می	گرفتند.	کسی	جرئت	-	و	شاید	میل	-	کمک	کردن	به	قربانی	را	نداشت	و	
احتماالً	همه	منتظر	بودند	پلیسی،	کسی،	قلدری	از	راه	برسد	و	اوضاع	را	تغییر	بدهد.	

همه	منتظر	نجات	دهنده	ای	از	خارج	گود	بودند.
نیما	یوشیج	در	اسفند	1347	 جالل	آل	احمد	در	حرف	هائی	که	در	مراسم	یاد	بود	
در	تاالر	دانشکدۀ	هنرهای	زیبای	دانشگاه	تهران	زد،	اشاره	کرد	که	تنبلی	و	بی	تحرکی	
تن	پرور	 آدم	 سر	 به	 که	 بالئی	 مانند	 می	تواند	 اجتماعی	 هنگامه	های	 در	 روشنفکر	
از	 چنانچه	 بینجامد.	 بدن	 در	 خون	 شدن	 لخته	 و	 آمبولی	 به	 می	آید،	 بی	جنب	و	جوش	
همین	منظر	تمثیلی	آل	احمد	به	چشم	نگاه	کنیم،	متوجۀ	وضعیت	مشابهی	خواهیم	شد.	
از	چشم	هم	کار	نکشیم	و	نگاه	کردن	را	کنار	بگذاریم،	عاقبت	خوبی	نخواهیم	 اگر	
داشت.	پزشکان	می	گویند	تنبلی	چشم	بدون	هیچ	عالمتی	سبب	نابینائی	کودک	می	شود.	
تنبلی	چشم	البته	در	میان	بزرگساالن	هم	وجود	دارد.	این	تنبلی،	این	میل	به	نگاه	نکردن	
دقیق	و	عمیق	و	چاالک	نبودن	در	تماشا	و	وارسی	نکردن	چیزها	و	محیط	پیرامون	با	

• غالمرضا	تختی:	به	حال	خودتان	گریه	کنید!
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حوصله	و	شکیبائی،	همان	تنبلی	چشم	در	سطح	فرهنگی	و	زندگی	اجتماعی	ست	که	
تنبلی	 این	 پای	بست	ویران	خانه	غافل	است.	 از	دیدن	 اما	 را	می	بیند	 ایوان	 نقش	 آدم	
جمعی	و	ندیدن	آنچه	باید	دیده	شود	و	ندیدن	آنچه	که	خود	را	زیر	زرق	و	برق	وعده	
وعید	ظاهری	پنهان	کرده،	می	تواند	به	کوری	یک	ملت	و	حتی	کوری	کل	دنیا	بینجامد.	

در	رمان	»کوری«	نوشتۀ	ژوزه	ساراماگو،	برندۀ	نوبل	ادبیات،	این	اتفاق	می	افتد.
نابینا	را	حس	کنیم	باید	رمان	 اگر	می	خواهیم	وحشت	زیستن	در	دنیا	با	چشمان	
و	 گوتیگ	 فضای	 اثر،	 این	 در	 بخوانیم.	 را	 مشیری،	 مینو	 روان	 ترجمۀ	 به	 »کوری«،	
آخرالزمانی	دنیائی	که	نعمت	چشم	و	دیدن	و	تماشا	را	از	دست	داده،	تکان	دهنده	است	
قرار	می	دهد	که	در	 نابینایانی	 تهوع	آور	 را	در	دوزخ	 و	کتاب	در	لحظه	هائی	خواننده	
فضوالت	خود	دست	و	پا	می	زنند.	در	دنیای	ویران	شدۀ	آنها	غریزه	و	درنده	خوئی	و	
بی	رحمی	و	بی	عاطفگی	جای	مدنیت	را	گرفته،	بشر	به	اسفل	السافلین	سقوط	کرده	و	با	
مخ	به	زمین	خورده	است.	به	گفتۀ	نویسنده:	»تمدن	به	مرحلۀ	لجن	رجعت	کرده	بود«.	
اوالد	آدم	در	این	برهوت	تاریک	در	کثافت	خود	دست	و	پا	می	زنند	و	دور	نیست	که	
به	سرگین	بارگی	رو	آورند.	تنها	روزنۀ	امید	در	این	هستی	از	هم	پاشیده	زنی	فداکار	
و	بی	ادعاست	که	از	بخت	بلندش	-	و	به	ضروت	ساختار	داستانی	اثر	-	کور	نشده	
و	چشمان	هشیار	او	یاور	و	راهنما	و	پشتیبان	کوران	سرگشته	است.	کوری	در	رمان	
ساراماگو	سیاه	و	ظلمانی	نیست،	سفید	است	و	در	روشنایی	ست	که	نمی	بینیم.	مانند	
درخشش	چشم	فریب	چراغ	های	تبلیغاتی	نئون	در	فیلم	ماندگار	»خشت	و	آینۀ«	ابراهیم	
گلستان	که	ما	را	از	دیدن	و	تشخیص	دادن	فاجعه	ای	که	در	ظلمت	شب	بر	نوزادی	بی	پناه	
و	جامعۀ	بیمارمی	رود،	باز	می	دارد.	در	رمان	»کوری«	با	نابینا	شدن	هرکس	گوشه	ای	از	
رذالت،	کجروی،	بی	اخالقی	و	بی	عاطفگی	بشر	نشان	داده	می	شود	و	ضعف	ها	و	تباهی	
آدمی	در	متن	زندگی	اجتماعی	از	پرده	بیرون	می	افتد.	حکومت	کورها	را	در	تیمارستانی	
که	دست	کمی	از	بازداشتگاهی	مخوف	ندارد	اسکان	می	دهد	و	جم	بخورند	گلوله	های	
آتشین	نظامیانان	در	انتظار	آنهاست.	اما	دیکتاتوری	دوام	نمی	آورد	و	شورش	خونبار	
می	گیرد.	 شکل	 سرانجام	 زنان	 به	 تعرض	کنندگان	 و	 باجگیران	 و	 اوباش	 علیه	 کوران	
تلفات	می	دهند	اما	زن	بینا	به	یاری	قدرت	دیدن	و	برنامه	ریختن	سر	دسته	اوباش	را	از	
بین	می	برد.	جامعه	ای	که	در	آغاز	در	رمان	کوری	ترسیم	می	شود	به	نظر	طبیعی	و	سالم	

و	منظم	می	رسد	و	چشمها	از	نظر	پزشکی	مشکلی	ندارند.
بالی	 و	 ببینند	 نمی	خواهند	 یا	 نمی	بینند	 دیگر	 آدم	ها	 می	رسد،	 راه	 از	 که	 فاجعه	
نازل	شده	یک	فاجعه	پر	دامنه	به	وجود	می	آورد،	تک	تک	آدم	ها	را	از	هر	گروه	و	قشر	و	
طبقه	ای	درگیر	می	کند	و	پردۀ	سفیدی	مانند	پرده	ای	از	شیر	جلوی	دیدگان	آنها	کشیده	

156



می	شود.	این	وضعیت	یک	نابینائی	همگانی	و	گونه	ای	چشم	بستن	بر	حقایق	تلخی	ست	
ساراماگو،	 رمان	 نیستیم.	 آنها	 متوجۀ	 عادی	 حالت	 در	 اما	 فراگرفته،	 را	 ما	 زندگی	 که	
البته	ارزش	و	اعتبارش	را	در	سیمای	تمثیلی	اش	پیدا	می	کند	که	کنایه	و	هشداری	به	
جهانی	ست	که	چشم	دیدن	تباهی	ها	و	احساس	مسئولیت	نسبت	به	خود	واطرافیان	و	
نوع	بشر	را	از	دست	داده	است.	چشم	دارد،	اما	نمی	بیند.	مولوی	نیز	از	این	تناقض	به	
شگفتی	درآمده	وقتی	که	می	گوید:	چشم	باز	و	گوش	باز	و	این	عمی	)کوری(/	حیرتم	

از	چشم	بندی	خدا.	
فیلمی	 	2008 در	 برزیلی	 کارگردان	 میرلس،	 فرناندو	 هم	 »کوری«	 رمان	 روی	 از	
ساخته	است.	وقتی	دان	مکالر،	نویسندۀ	فیلمنامۀ	اقتباسی	»کوری«	از	ساراماگو	درباره	
می	کند	 دیگران	حس	 برابر	 در	 که	 مسئولیتی	 با	 ارتباط	 در	 دکتر	 زن	 تدریجی	 تحول	
می	پرسد،	ساراماگو	پاسخ	می	دهد:	»این	زن	به	مسئولیتی	آگاهی	پیدا	می	کند	که	نتیجۀ	
خانوادۀ	 به	 بعد	 همسرش،	 به	 سپس	 خودش،	 به	 نسبت	 اول	 است،	 تدریجی	 دیدن	
تازه	ای	در	آن	 باید	تمدن	 او	 به	جهانی	که	 اطرافیانش،	و	سرانجام	 به	 بعد	 کوچکش،	

خلق	کند«.
جای	شکرش	باقی	ست	که	هنوز	هستند	کسانی	مانند	زن	بینای	داستان	ساراماگو	
که	دست	دیگران	را	با	عشق	بگیرند	وکمک	کنند	از	میان	تاریکی	بگذراند.	از	نگاه	نادر	
نادرپور،	شاعر	پر	احساسی	که	دیگر	در	میان	ما	نیست،	این	معجزه	عشق	و	بینائی	ست	

که	در	شعر	»سرمۀ	خورشید«	او	کور	را	به	سرزمین	روشنائی	می	رساند.

من	مرغ	کور	جنگل	شب	بودم
باد	غریب،	محرم	رازم	بود

چون	بار	شب	به	روی	پرم	می	ریخت
تنها	به	خواب	مرگ،	نیازم	بود...

این	دست	گرم،	دست	تو	بود	ای	عشق
دست	تو	بود	و	آتش	جاویدت
من	مرغ	کور	جنگل	شب	بودم
بینا	شدم	به	سرمه	ی	خورشیدت

صاحبان	قدرت	و	زمامدارانی	که	خود	را	عقل	کل	می	پندارند،	انسان	هایی	را	که	
راهنمای	کوران	و	در	پی	نشان	دادن	راه	و	چاه	به	آنها	هستند،	معموالً	خار	چشم	خود	
می	دانند	و	باور	دارند	که	هر	چه	می	کشند	از	چشمهای	کنجکاو	نکته	یاب	اهل	معرفت	
است	که	مو	را	از	ماست	بیرون	می	کشند.	همین	است	که	به	گواهی	تاریخ	تضعیف	
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قوۀ	بینائی	)باصره(	ازجمله	راه	های	زمینگیر	کردن	خرده	گیران	تیزبین	بوده	است.	یکی	
اندیشمندان	 سر	 بر	 کتاب	 کوبیدن	 هدف	 این	 به	 رسیدن	 برای	 ابتکاری	 مهارتهای	 از	
فضولی	است	که	در	پی	بیدار	کردن	خفتگان	از	خواب	گران	و	گشودن	دیدگان	آنان	
به	حقایق	بوده	اند.	آورده	اند	که	با	کتاب	ضالۀ	زکریای	رازی،	کاشف	الکل،	آنقدر	بر	
سرش	کوبیدند	که	ظلمت	بر	دیدگانش	چیره	شد.	همین	بال	چند	قرن	بعد	به	سر	میرزا	
یوسف	خان	مستشارالدوله	نگون	بخت	آمد	که	گناهش	نوشتن	رسالۀ	»یک	کلمه«	دربارۀ	
ایرانی«	به	نقل	 ضرورت	حکومت	قانون	بود.	ماشاءاهلل	آجودانی	در	کتاب	»مشروطه	
ایران«	دربارۀ	میرزا	یوسف	خان	گفته	است:	 بامداد	نویسندۀ	»تاریخ	رجال	 از	مهدی	
را	 کلمه	 کتاب	یک	 زندانی	کردند،	 تبعید	و	 قزوین	 به	 زنجیر	کرده،	 را	 او	 »هنگامیکه	
آن	قدر	بر	سرش	کوفتند	که	بر	اثر	عوارض	آن،	چشمانش	آب	آورد.«	پیام	کوبیدن	کتاب	
بر	سر	جماعت	روشن	اندیش	این	بوده	که	بقیه	حساب	کار	دستشان	بیاید	و	یاد	بگیرند	
انگشت	در	النۀ	زنبور	نکنند،	در	برابر	کژی	ها	و	ستم	ها	خود	را	به	ندیدن	بزنند،	شتر	
دیدی	ندیدی	شعار	اهل	عافیت	گردد	و	عندالزوم	چاکری	پیشه	کنند	و	صله	دریافت	

کنند.	
برای	 چاکرمنشی	 و	 احتیاج	 سر	 از	 اگر	 بویژه	 زورمندان،	 به	 دوختن	 چشم	 البته	
برخوردار	شدن	از	محبت	و	مرحمت	آنها	باشد،	حد	و	اندازه	ای	دارد	و	ممکن	است	

• چشم	مصنوعی	گاهی	به	جای	چشم	واقعی	می	نشیند	و	فریب	می	دهد.
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بیاورد	که	 نیازمند	 ببرد	و	بالئی	بر	سر	آدم	 ادامۀ	نگاه	پرتوقع،	حوصلۀ	ارباب	را	سر	
بر	سر	غالم	آقا	محمدخان	قاجار	آمد.	سرجان	ملکم	در	کتاب	»تاریخ	ایران«	حکایت	
می	کند	که	روزی	آقا	محمدخان	در	هنگام	شکار	از	همراهان	دور	می	افتد	و	با	اسب	در	
باتالقی	فرو	می	رود.	یکی	از	غالمان	سراپردۀ	او	از	راه	می	رسد	و	به	زحمت	اسب	و	شاه	
را	از	گل	و	الی	در	می	آورد.	شاه	به	پاس	خدمت	پرارزش	غالم	هدیه	ای	به	نجات	دهندۀ	
آقامحمد	خان	را	 از	آن	پس	غالم	هرگاه	 اندک	است.	 از	دید	غالم	 خود	می	دهد	که	
می	دید	در	چهره	او	خیره	می	شد	و	با	چشمانش	به	زبان	بی	زبانی	می	گفت	که	شاها	انعام	
دادی	ولی	کم	دادی.	نگاه	آنقدر	ادامه	یافت	که	آقامحمد	خان	روزی	از	کوره	در	رفت	و	
از	سر	خشم	دستور	داد	چشمهای	غالم	آزمند	را	درآورند	تا	از	سنگینی	طاقت	شکن	نگاه	
او	خالص	شود.	هم	زمان	هم	این	اندرز	به	خدمتگزاران	داده	شد	که	به	آنچه	گرفته	اند	
قانع	باشند	و	رویشان	زیاد	نشود	و	این	قدر	از	چشمانشان	استفادۀ	گستاخانه	نکنند.	از	
یاد	نبریم	که	آقا	محمدخان	اصوالً	به	در	آوردن	چشم	دشمنان	و	کسانی	که	دوستشان	
نداشت	عالقۀ	زیادی	نشان	می	داد.	از	چشمان	کرمانیان	که	در	برابر	او	ایستادگی	کرده	
بودند	مناره	ساخت	و	چشمان	لطفعلی	خان	زند	را	که	در	پیکاری	دالورانه	به	او	باخته	

بود،	شخصًا	با	انگشتان	خود	از	ریشه	در	آورد.	
با	همۀ	این	ها	چشم	همیشه	تسلیم	و	سرکوب	نمی	شود	و	دیدن	و	چشم	دوختن	
نگاه	کننده	 در	 را	 مسئولیت	 احساس	 وقت	ها	 بیشتر	 زندگی	 محیط	 ناهنجاری	های	 به	
بیدار	می	کند.	در	این	وضع	راحت	نمی	شود	بی	تفاوت	از	کنار	فاجعه	گذشت	و	چشم	
ممکن	است	وجدان	خفته	یا	کرخت	و	بی	حس	شده	را	بیدار	کند	و	به	گفتۀ	پروین	
اعتصامی:	»به	سرمنزلی	کین	قدر	خون	کنند/	در	آن	خواب	آزادگان	چون	کنند؟.«	فقط	
دیدن	انسان	مصیبت	زده،	از	هر	نوعش،	نیست	که	وجدان	را	به	درد	می	آورد.	مشاهدۀ	
ویران	شدن	محیط	زیست	و	قتل	دار	و	درخت	و	گل	و	گیاه	و	پروانه	و	آلودگی	هوا	
و	گم	شدن	آسمان	های	آبی	و	مشقت	جانداران	بی	پناهی	که	ستم	می	بینند،	نیز	رنج	آور	
است.	دیدن	اسبی	که	در	شهر	تورین	ایتالیا	شالق	می	خورد	و	زجر	و	خفت	می	کشید،	
فردریش	نیچه	را	از	عوالم	فلسفی	اش	یک	راست	به	وادی	فروپاشی	ذهن	و	دیوانگی	
کشاند.	فیلم	»اسب	تورین«،	ساختۀ	فیلمساز	مجارستانی	بال	تار	از	آزار	دیدن	این	اسب	
الهام	گرفته	و	رنج	و	درماندگی	را	به	انسان	نیز	تسری	داده	است.	امیر	ثقفی،	فیلمساز	
فیلسوف	منش	ایرانی	هم	در	»مردی	که	اسب	شد«	عذاب	و	حرمان	مشترک	اسب	و	
انسان	را	دستمایه	قرار	داده	است	)داستان	کوتاه	»عدل«	صادق	چوبک	هم	دربارۀ	رنج	

خاموش	اما	دلخراش	یک	اسب	پا	شکسته	است(.	
دانای	 آدم	 و	 داناست	 آدم	 مترادف	 بینا	 آدم	 و	 دانائی	ست	 نماد	 چشم	 هرحال،	 به	
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خیالی	 تصویرهای	 در	 بماند.	 بی	تفاوت	 ناهنجاری	ها	 برابر	 در	 نمی	تواند	 پر	احساس	
آدم	های	فضائی	که	می	پنداریم	از	ما	پیشرفته	تر	و	دانا	ترند،	چشمان	آنها	بسیار	درشت	
کشیده	می	شود.	)احتماالً	بچه	های	دهۀ	شصت	چشمان	درشت	و	مهربان	ای	تی	موجود	
داشته	 یاد	 به	 باید	 هنوز	 اسپیلبرگ	 استیون	 ساختۀ	 نام	 همین	 به	 فیلمی	 در	 را	 فضائی	
باشند(.	همین	است	که	پیشقراول	و	راهبر	و	بلد	راه	باید	حسابی	بینا	باشد	و	مانند	آنچه	
در	نقاشی	معروف	پیتر	بروگل،	نقاش	هلندی،	می	بینیم،	کوری	نمی	تواند	عصاکش	کور	
دگر	شود	و	راه	و	چاه	را	نشانش	بدهد.	آدم	بینا	در	همان	حال	مسئولیت	اخالقی	و	
اجتماعی	دارد	و	نمی	تواند	در	برابر	جهل	و	نادانی	دیگران	که	در	راه	کج	قدم	گذاشته	اند	
خاموش	و	بی	تفاوت	بماند.	منشور	تعهد	را	هم	با	دستکاری	کردن	شعر	سعدی	به	این	
صورت	ورد	زبان	کرده	اند	که	»چو	می	بینی	که	نابینا	و	چاه	است/	اگر	خاموش	بنشینی	
پیشرفت،	 منشاء	 و	 نبوده	 بی	نتیجه	 حال	 هر	 به	 رهروان	 این	 تالش	های	 است«.	 گناه	
کرده	 باز	 را	 زیادی	 و	چشمهای	 شده	 دنیا	 در	 بسیاری	 آگاهی	 گسترش	 و	 دگرگونی	
است.	البته	آنهائی	که	تالش	بی	ثمری	برای	روشن	کردن	خلق	اهلل	کرده	و	نا	امید	شدند،	
بعضی	شان	پا	پس	کشیدند	و	شعار	تعهد	را	به	این	شکل	تغییر	دادند	که	»چو	می	بینی	

که	نابینا	و	چاه	است/	بگذار	بیفتد	و	بیند	سزای	خویش«!.	
در	تاریخ	سیاسی	ایران	چشم	بسیاری	از	دانایان	برای	برچیدن	نادانی	و	تیره	روزی	
به	غرب	لیبرال	یا	به	شرق	سوسیالیست	دوخته	شده	و	هر	کدام	در	کشاندن	خلق	به	
سوی	دیدگاه	خود	سختی	ها	و	ناکامی	های	فراوان	چشیده	و	خیلی	وقت	ها	سرخوردگی	
نصیبشان	شده	است.	نیما	یوشیج	که	می	سرود	»غم	این	خفتۀ	چند	خواب	در	چشم	ترم	
می	شکند«،	و	ذوق	می	کرد	که	»شب	قروق	باشد	بیمارستان،	اگر	از	خواب	برآید	بیمار،	
»در	 که	گفت:	 آنجا	کشید	 به	 عاقبت	حال	و	روزش	 کارستان...«،	 کاری	 کرد	خواهد	
فروبند	که	دیگر	با	من/	رغبتی	نیست	به	دیدار	کسی/	فکر	این	خانه	چه	وقت	آبادان/	
بود	بازیچۀ	دست	هوسی/	هوسی	آمد	و	خشتی	بنهاد/	طعنه	ای	نیز	به	بی	سامانی«.	احمد	
شاملو	هم	در	فیلم	مستند	»بامداد	خسته«	فرشاد	فدائیان	چیزی	شبیه	این	را	می	گوید	
اواخر	 بودن	هستی	صادق	هدایت	وار	در	 باطل	 و	 فلسفی	 یأس	 و	می	بینیم	یک	جور	
عمر	دامن	او	را	هم	گرفت	که	خود	حکایت	دیگری	ست.	با	این	همه،	اگر	روشنفکر	و	
هنرمند	عدالت	خواه	تیرش	یا	سرش	به	سنگ	بخورد	و	به	ناامیدی	گراید،	آفریده	های	
او	که	در	سال	های	شور	و	نشاط	و	خوش	بینی	و	امید	پدیدآمده	اند،	خواه	ناخواه	میراثی	
نامیراست	که	همچنان،	درست	یا	غلط،	به	تازه	نفس	ها	و	نسل	نو	انگیزه	برای	دم	زدن	
در	هوای	تازه	می	دهد.	اگر	»بوف	کور«	هست،	در	کنارش	»حاجی	آقا«	هم	هست	و	
به	هرحال	چشمان	بسته،	خاطرۀ	دل	انگیز	چشمان	باز	را	نمی	تواند	به	راحتی	پاک	کند.
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در	سطح	مبارزه	های	اجتماعی،	دلیل	اصلی	این	دانایان	تو	دهنی	خورده	و	روشنفکران	
امید	باخته	که	در	را	به	روی	خود	می	بندند،	عالوه	بر	باال	رفتن	سن	و	بیماری،	رودست	
خوردن	از	نزدیکان،	داغدار	عزیزان	شدن	و	تفکرات	ناخوش	تنهائی،	کم	و	بیش	این	
است	که	انسان	نادان	جد	اندر	جد	کور	است	و	میل	به	بینائی	و	بیداری	و	خرد	ورزی	
ندارد.	آدم	بشو	نیست	و	در	جهل	مرکب	خود	تا	روز	حشر	باقی	خواهد	ماند.	در	میان	
هزاران	دلیل،	از	جمله	نقش	نادان	های	کور	مسلک	و	یک	القباها	در	به	قدرت	رساندن	
می	گذشت.	 راهی	 از	 حکیمی	 که	 می	آورند	 مثلی	 فریبکار،	 پوپولیست	 حکومت	های	
اعرابی	بادیه	نشین	را	دید	که	سر	در	جوی	گل	آلود	فروبرده	دارد	آب	می	نوشد.	به	او	
هشدار	داد	که	این	طور	نخور،	عقلت	کم	می	شود.	اعرابی	پرسید	عقل	چیست؟.	مرد	
دانا	گفت	چیزی	نیست.	بخور.	این	که	می	گویند	یارو	از	بیخ	...	است	احتماالً	به	چنین	

حکایاتی	نظر	دارند.
در	روزگاران	دور	و	نزدیک،	چشم	بندها	و	شعبده	بازها	در	برابر	کسانی	ایستاده	اند	
که	در	پی	باز	کردن	چشم	ها	هستند.	این	دو	گروه	در	عالم	سیاست	و	اقتصاد	و	هنر	و	
فرهنگ	و	اخالق	در	طول	تاریخ	رو	در	روی	هم	صف	کشیده	اند.	نتیجه	بیشتر	به	نفع	
شعبده	بازها	بوده	است	و	وجدان	بیدار	جامعه	مانند	جوان	آگاه	معترضی	ست	که	در	فیلم	
»اسرار	گنج	دره	جنی«	ابراهیم	گلستان	فاجعه	را	پیش	بینی	می	کند	اما	در	یک	مهمانی	
بزن	و	بکوب	مبتذل	جماعت	سرخوش	بی	خیال	او	را	به	شوخی	مانند	توپ	به	هوا	
پرتاب	می	کنند.	در	فیلم	»وقتی	همه	خوابیم«	بهرام	بیضائی	و	»چریکه	باستر	اسکراگز«	

• پیتر	بروگل،	نقاش	هلندی	دورۀ	رنسانس	تابلو	معروف	»کوری	عصاکش	کور	دگر«	را	بر	اساس	این	
گفتۀ	انجیل	متی	کشید	که:»اگر	کوری	کور	دیگری	را	هدایت	کند،	هر	دو	به	مغاک	خواهند	افتاد«.
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برادران	کوئن	این	بدل	است	است	که	جای	اصل	را	می	گیرد	و	سرگرمی	نازل	و	پست،	
هنر	و	اندیشه	را	عقب	می	زند.	در	»وقتی	که	همه	خوابیم«،	سرمایه	گذاران	فیلم،	مثلث	
براتی	و	سوهانی	و	خرده	پز	)که	از	نامشان	پیداست	از	چه	قماشی	اند(	با	چرب	زبانی	
و	خوش	روئی	فریب	آمیز	-	و	بعد	هم	با	تهدید	-	کار	را	به	جائی	می	کشند	که	یک	
ستاره	جلف	پر	زرق	و	برق،	شایان	شبرخ،	به	جای	یک	هنرپیشه	جدی	می	نشیند	و	یک	
عقب	افتادۀ	ذهنی	جای	کارگردان	متفکر	را	می	گیرد.	البته	این	پدیده	تازه	ای	نیست.	چند	
قرن	پیش	هم	حافظ	لب	به	شکایت	گشود	که:	»جای	آن	است	که	خون	موج	زند	در	

دل	لعل/	زین	تغابن	که	خزف	می	شکند	بازارش«.
بود	که	حکایتی	را	 این	سرخوردگان	محمدعلی	جمالزاده	 از	 شنیده	ام	یکی	دیگر	
از	او	نقل	کرده	یا	شاید	هم	برایش	ساخته	اند.	می	گویند	جمالزاده	شکایت	می	کرد	که	
نبینیم.	می	کوشیم	جماعت	 را	 بدبختی	مردم	 بزنیم	و	 به	کوری	 را	 نمی	توانیم	خود	 ما	
عقب	مانده	مان	را	مثل	سوئیس	متمدن	کنیم،	اما	متأسفانه	به	خرجشان	نمی	رود	و	مدام	
جفا	می	بینیم	و	بد	و	بیراه	می	شنویم.	خب،	چه	جای	قلم	به	تخم	چشم	زدن	و	ایستادن	
و	تالش	بیهوده	در	این	خراب	آباد	است؟.	مگر	مرض	داریم	مشت	به	در	بسته	بکوبیم	

• سیدمحمدعلی	جمالزاده
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تا	اگر	خدا	خواست	احتماالً	مردم	خواب	آلوده	از	عالم	جهل	و	خرافات	بیرون	بیایند.	
تازه	وقتی	هم	از	خواب	بیدار	شدند	اول	از	همه	یقۀ	خود	ما	را	بگیرند	و	هزار	جور	
وصله	به	ما	بچسبانند	و	طوری	رفتار	کنند	که	گوئی	آنها	بودند	که	ما	را	از	خواب	بیدار	
کردند.	عاقالنه	تر	این	است	که	به	جای	اینکه	سوئیس	را	بیاوریم	اینجا	خودمان	بلند	

شویم	برویم	آنجا.	رفت	و	صد	و	پنج	سال	عمر	کرد.
در	هنگامۀ	زندگی،	سودی	اگر	در	کار	باشد،	بعضی	ها	دوست	دارند	دو	جور	ببینند	و	
دو	جور	رفتار	کنند.	البته	جامعه	برای	آدم	روراستی	که	ظاهر	و	باطنش	یکی	ست	و	چون	
به	خلوت	می	رود	آن	کار	دیگر	نمی	کند،	ارزش	و	احترام	قائل	است.	دالل	ها	و	تاجرها	
از	این	رو	زیاد	خوشنام	نیستند	که	معموالً	چشم	ظاهر	و	باطنشان	یکی	نیست.	سال	ها	
پیش	داشتم	یک	فرش	کهنۀ	منزل	را	می	فروختم.	دالل	آمد	و	گفت	به	درد	نمی	خورد.	
پوسیده	و	موریانه	زده	است.	اگر	هم	بخرم	جسارتاً	برای	درست	کردن	پاالن	خر	است.	
گفتم	می	دانم	چه	می	فرمایید.	البته	من	از	فرش	سر	رشته	ندارم.	اما	مطمئنم	موقع	فروختن	
که	 بافتند	 پیش	 سال	 پانصد	 یک	جفت	 فقط	 فرش	 این	 از	 گفت	 خواهید	 خریدار	 به	
یکی	ش	در	موزه	مسکو	است	و	این	یکی	را	هم	تازه	از	زیر	خاک	درآورده	و	مخفیانه	به	
دست	ما	رسانده	اند	تا	دولت	نفهمد	میراث	فرهنگی	است	وگرنه	بی	برو	برگرد	ضبطش	
می	کند.	فرش	همان	فرش	بود،	اما	دالل	آن	را	به	دو	صورت	می	دید	یکی	پاره	پوره	و	

رنگ	و	رو	رفته	برای	خریدن	و	یکی	نفیس	و	مرغوب	برای	فروختن.	
	فریب	دادن	و	گمراه	کردن	چشم	هم	آنچنان	دشوار	نیست.	با	تبلیغات	و	ظاهر	سازی	
خیلی	کارها	می	شود	کرد.	نگاهی	که	ما	مثاًل	به	سلبریتی	ها	و	ستاره	ها	داریم	با	زندگی	
واقعی	آنها	فرق	دارد.	هزار	جور	بزک	دوزک	می	کنند	که	جور	دیگری	به	نظر	آیند.	تام	
کروز،	ستارۀ	هالیوود،	بلند	قد	نیست،	اما	اگر	با	هنرپیشۀ	بلند	قدتری	)مثاًل	همسر	سابقش	
نیکل	کیدمن(	همبازی	شود	طوری	از	او	فیلمبرداری	می	کنند	که	از	او	کوتاه	تر	به	نظر	
نرسد.	قد	او	را	طوری	نشان	می	دهند	و	برایش	صحنه	آرائی	می	کنند	که	بلند	باال	و	رشید	
به	نظر	برسد.	این	در	جاهای	دیگر	هم	سابقه	داشته	است.	استالین،	دیکتاتور	شوروی	
بربادرفته،	آبله	رو	بود.	اما	هیچ	تصویری	نیست	که	چهرۀ	پر	دست	انداز	او	را	نشان	بدهد.	
همه	عکس	هایش	روتوش	می	شد	و	بی	خود	نبود	که	با	این	سیمای	دستکاری	شده	این	
همه	در	بین	بانوان	چپ	گرا	سوکسه	و	جذابیت	مردانه	داشت.	به	هر	حال،	بخش	مهمی	
از	مناظر	پیش	روی	ما	ساختگی	و	ظاهرسازی	ست.	درخشندگی	چشم	ماهرویان	در	
پیدا	 یا	لعاب	دار	 همه	حال	نشانۀ	سالمت	نیست.	چشمهائی	که	حالت	و	جلوۀ	براق	
در	 اختالل	 نوعی	 این	 معروف	اند.	 به	چشم	شیشه	ای	 میان	چشم	پزشکان	 در	 می	کنند	

عملکرد	چشم	است	که	باید	درمان	شود.
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براقی	هستند	که	توهم	درخشندگی	را	در	 در	زندگی	اجتماعی	ما	چه	چشمهای	
بیننده	به	وجود	می	آورند.	همانطور	که	آب	مروارید	با	این	نام	رویائی	و	خیال	انگیزی	
که	دارد	چیزی	جز	پوشاندن	یک	نقص	و	ایراد	اساسی	نیست.	سراب	خیلی	وقت	ها	
جای	آب	را	می	گیرد.	حافظ	تیزبین	هم	قباًل	اعالم	خطر	کرده	است:	»دور	است	سر	آب	

از	این	بادیه،	هشدار!/	تا	غول	بیابان	به	سرابت	نفریبد«.
اندیشیدن	 چشم	ظاهر	که	از	درک	دنیا	خسته	شود،	روی	هم	گذاشتن	پلک	ها	و	
پیشگویان	روشن	بین	کور	در	 بصیرت	شود.	 نوعی	 به	 مایۀ	رسیدن	 تاریکی	شاید	 در	
تلخ	اندیشی	چون	 فیلسوف	 و	 متفکر	 هم	 تاریخ	 در	 نیستند.	 کم	 افسانه	ها	 و	 داستان	ها	
ابوالعالء	معری	هست	که	از	چهار	سالگی	بر	اثر	آبله	کور	شده	بوده	است	)هنوز	نمی	دانم	
دالیل	و	شواهد	عینی	این	ضدیتی	را	که	با	زنان	داشت	چطور	در	عالم	نابینائی	به	دست	
آورده	بود؟(.	گاهی	چشم	ظاهربین	فریب	زده	را	باید	از	چشمخانه	بیرون	کشید	و	کور	
کرد	تا	رهائی	روح	از	چنگ	شرارت	و	یکه	تازی	در	جهانی	بی	رحم	امکان	پذیر	شود.	در	
اسطورۀ	یونانی	اودیپ	شهریار،	مرد	نابینائی	حقیقت	را	بر	اودیپ	که	ناآگاه	پدر	خود	را	
کشته	و	با	مادرش	همبستر	شده،	آشکار	می	کند.	پیر	پائولو	پازولینی،	در	سال	1967	فیلم	
»اودیپ	شهریار«	را	با	نگاهی	به	جامعه	مدرن	ایتالیا	ساخت	و	در	پایان	فیلم	اودیپ	نابینا	
را	که	نی	لبک	می	نوازد	در	خیابان	های	شهر	بولونیا	می	گرداند؛	اسطوره	و	تراژی	کهن	را	
به	جهان	امروز	و	روزگار	معاصر	بسط	می	دهد	و	رفتار	متقابل	فاشیسم	و	فرزندان	ایتالیا	

را	با	قرینه	سازی	به	نقد	می	کشد.
	در	این	فیلم،	اودیپ	به	کیفر	گناهی	که	کرده	خنجری	بر	می	کشد،	هر	دو	چشم	
ظاهربین	خود	را	می	درد،	و	به	سبک	تراژدی	های	یونانی	تک	گوئی	خود	را	آغاز	می	کند:

»و	اکنون	دیگر	شرارتی	را	که	از	آن	رنج	می	بردم	و	بر	دیگران	روا	می	داشتم	
نخواهم	دید.	در	تاریکی	چیزی	را	که	نباید	دید	نخواهم	دید.	کسانی	را	که	
می	خواستم	بشناسم	دیگر	نخواهم	شناخت.	باید	گوشهایم	را	نیز	می	بریدم	تا	
خویشتن	را	در	پیکر	ناشادم	به	بند	می	کشیدم	و	دیگر	هیچگاه	چیزی	نمی	دیدم	
و	چیزی	نمی	شنیدم.	چه	شیرین	است	که	روان	آدمی	از	چنگ	شرارت	به	در	

آید...	مرا	به	جائی	ببرید	که	دیگر	چشمی	مرا	نبیند«....	

در	عالم	چشم	و	نگاه،	یکی	از	سراب	های	رایج	پیوند	دو	نگاه	عاشقانه	است	که	
ترک	 یگانگی	شان	خیلی	زود	 و	 نزدیکی	 و	 دارند	 پر	نشدنی	 فاصله	ای	 با	هم	 بنیان	 در	
برمی	دارد.	رمان	»بامداد	خمار«	فتانه	حاج	سید	جوادی	آشتی	احساسی	اما	زودگذر	دو	
نگاه	متفاوت	به	زندگی	و	جدائی	گریز	ناپذیر	این	نگاه	های	ناهمسو	را	شرح	می	دهد.	
بازتاب	این	عشق	بدفرجام	درعرصۀ	بشردوستی	رمانتیک،	میدان	دادن	به	بینوایان	یک	
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القبا	برای	برکشیدن	و	حکمرانی	ست	که	در	عرصۀ	هنر	دو	فیلم	»ویریدیانا«ی	لوئیس	
بونوئل	و	»بانو«ی	داریوش	مهرجوئی	به	روشنی	نشان	می	دهند	که	چگونه	این	وصلت	
نامناسب	به	تلخی	و	خشونت	و	قدر	ناشناسی	»گدای	معتبر	شده«	می	انجامد.	نخستین	
بار	که	در	»بامداد	خمار«	دختر	خانواده	اشرافی	با	سواد	چشمش	به	شاگرد	نجار	جذاب	
بی	سواد	می	افتد،	فریفتۀ	ظاهر	او	می	شود:	»سرم	را	بلند	کردم	و	چشمانش	را	دیدم.	گردن	
کشیده	و	عضالت	برجستۀ	زیر	پوست	گردنش	که	تیره	بود	و	رگی	برجسته	داشت؛	
آستین	های	باال	زده	و	دست	های	محکم	و	قویش؛	موهایش	را	که	بر	پیشانی	ریخته	بود؛	
بینی	عقابی	و	پوزخندی	را	که	به	لب	داشت.	زیبا	بود؟	نمی	دانم.	زشت	بود؟	نمی	دانم.	
ولی	مرد	بود.	مردانه	بود.	این	بازوها	می	توانستند	تکیه	گاه	باشند.«	که	البته	ثابت	شد	
تکیه	گاه	نیستند.	در	دوران	دلبستگی	مردمان	گوشه	و	کنار	دنیا	به	سوسیالیسم	روسی	
پوسترهای	 در	 خوش	بنیه	 خوش	اندام	 زنان	 و	 مردان	 از	 چشم	فریبی	 تصویرهای	 هم	
تبلیغاتی	کشور	شوراها	می	کشیدند.	اما	پس	از	فروپاشی	معلوم	شد	نصف	این	ملت	
الکلی	اند	و	تصویر	واقعی	درب	و	داغانشان	را	باید	در	جاهایی	مانند	کتاب	»خاموشی	
پرهیاهو«،	به	ترجمۀ	پرویز	دوائی،	دید.	در	»بامداد	خمار«	این	چشم	ظاهر	است	که	

• چشمان	بیمناک	لیلی	و	مجنون	در	یک	قالی	قدیمی	ایرانی
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دربارۀ	سیما	و	اندام	مردانه	رحیم	شاگرد	نجار	قضاوت	می	کند	و	دختر	بصیر	الملک	را	
به	خوشی	زودگذر	عشق	و	عاشقی	و	منجالب	پایان	زندگی	مشترک	می	کشاند.	اگر	
دختر	بصیرالملک	واقعًا	بینا	بود	و	یا	بصیرت	و	چشم	باطن	داشت،	بیگمان	این	اتفاق	
نمی	افتاد.	بسیاری	از	عدالت	جویان	رمانتیک	هم	اسیر	چشمان	ظاهربین	شدند	و	قدرت	

را	به	دست	جذابیت	ظاهری	دادند	و	فرجام	تلخی	نصیبشان	شد.
یا	 هویت	 تغییر	 می	تواند	 نتیجه	اش	 شود،	 قوی	تر	 نگاه	 مغلوب	 اگر	 ضعیف	 نگاه	
و	 سیاسی	 فرهنگی،	 رفتاری،	 اخالقی،	 غالب	 نگاه	 باشد.	 مطیع	 هویتی	 گرفتن	 شکل	
ایدئولوژیک	میل	به	تحمیل	خود	و	خلق	نسلی	از	پیروان	فرمانبردار	دارد.	این	همان	
نگاه	خیره	ای	ست	که	گروهی	از	زنان	سرکش	در	قلمرو	ادبیات	و	هنر	آن	را	نگاه	خیرۀ	
مردانه	دانسته	اند	و	علیه	آن	شوریده	اند.	برجسته	ترین	چهرۀ	مبارز	در	این	عرصه	را	باید	
سیمون	دوبوار	دانست	که	در	زندگی	شخصی	و	فرهنگی	اش	به	دنبال	نگاه	مستقلی	جدا	

از	نگاه	خیرۀ	مذکر	گشت	و	عصیانگری	اش	نیز	بی	ثمر	نبود.
فروغ	فرخزاد	تا	اندازه	ای	سعی	کرد	در	برابر	این	نگاه	خیرۀ	مردانه	بایستد	و	از	خط	
قرمز	بگذرد.	برخالف	پروین	اعتصامی	که	تن	و	هویت	زنانۀ	خود	را	نادیده	گرفت،	

هرچند	که	در	فضای	شعرهای	تمثیلی	اخالقی،	آثار	بزرگی	از	خود	به	جا	گذاشت.
خیرۀ	 نگاه	 پیرامون	 که	 کسی	ست	 سینما،	 نامدار	 تحلیل	گر	 و	 منتقد	 لورامالوی،	
سینمای	مردانه	به	زن	به	عنوان	یک	شیئی	جنسی	و	پرکردن	فیلم	ها	با	عناصر	جذاب	
برای	تماشاگر	مرد،	مطالب	ارزشمند	و	تأثیرگذاری	نوشته	است.	فیلمسازانی،	چه	مرد	
آزاد	زنانه	 نگاه	مستقل	و	 برای	خلق	یک	 لورا	مالوی	را	 نگاه	 چه	زن،	سعی	کرده	اند	
لوئیز«	)ریدلی	 نبوده	اند.	برای	نمونه	فیلم	»تلما	و	 اما	چندان	موفق	 بیاورند.	 به	سینما	
از	 یکی	 عنوان	 به	 آن	 از	 و	 است	 زنانه	 یاغیگری	 و	 رفاقت	 دربارۀ	 اسکات	-	1991(	
نمونه	ای	ترین	فیلم	های	فمنیستی	یاد	می	کنند.	اما	»تلما	و	لوئیز«	تا	حد	چشمگیری	همان	
نگاه	مردانه	را	در	شیوۀ	داستان	گوئی،	پرورش	شخصیت،	صحنه	های	تعقیب	و	گریز	
و	نوع	فیلم	برداری	تقلید	و	باز	تولید	می	کند.	مانند	فمنیست	هائی	که	مو	کوتاه	می	کنند،	
نیم	تنه	چرمی	می	پوشند	و	روی	موتورهای	غران	می	پرند	تا	نمایش	قدرت	بدهند	و	با	

الگو	قرار	دادن	مرد	بگویند	ما	چیزی	از	او	کم	نداریم.
چشم	گاهی	هم	ول	و	بی	بند	و	بار	می	شود	و	به	چرا	می	رود.	البته،	چشم	چرانی	و	
آدم	گرسنه	ممکن	 نیست.	شکم	 نظر	بازی	شهوت	آلود	 امر	جنسی	و	 فقط	یک	 هیزی	
است	با	لقمه	ای	سیر	بشود،	اما	چشم	گرسنه	سیری	ناپذیر	است.	مدام	دو	دو	می	زند	که	
چیز	بیشتری	گیرش	بیاید	و	هرچه	مفت	تر	باشد،	گواراتر.	چه	بسیار	قدرتمندانی	که	
در	عرصۀ	اقتصاد	و	سیاست	و	زمامداری	برای	حل	مشکل	آمده	اما	چشم	طمعکارشان	
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چنان	به	مال	و	جان	مردم	دوخته	شده	که	حتی	در	پیری	و	از	کار	افتادگی	آزمندی	شان	
با	خیره	شدن	به	آنچه	سودای	تصرف	 بلندشان	 کماکان	برجاست؛	در	برج	و	باروی	
و	ربایش	آن	را	دارند،	نشسته	و	هیزابه	از	لب	و	لوچه	شان	روان	است	)واژۀ	هیزابه	را	
خود	من	ساخته	ام؛	امید	که	مقبول	طبع	افتد(	این	برادران	پراشتها،	ضروت	هم	داشته	
باشد	اسباب	فریب	می	گسترانند،	تظاهر	به	عبودیت	و	فقر	و	قناعت	می	کنند،	و	آخر	
کار	هم	که	پرده	برافتد	و	قافیه	تنگ	آید	از	خاور	به	باختر	می	گریزند.	برای	این	گفتۀ	
بی	مصرف	سعدی	هم	تره	خرد	نمی	کنند	که:	»چشم	تنگ	دنیا	دوست	را/	یا	قناعت	پر	
کند	یا	خاک	گور«.	در	قبر	هم	که	باشند	باز	چشمشان	نگران	مال	و	منال	به	جا	مانده	
است.	در	گلستان	سعدی	آمده	است:	»یکي	از	ملوک	خراسان	سلطان	محمود	سبکتگین	
را	بخواب	دید	که	جمله	وجود	او	ریخته	بود	و	خاک	شده	مگر	چشمان	او	که	همچنان	
در	چشمخانه	همي	گردید	و	نظر	همي	کرد.	سایر	حکما	از	تأویل	آن	فرو	ماندند	مگر	

درویشي	که	بجاي	آورد	و	گفت:	هنوز	نگرانست	که	ملکش	با	دیگران	است.«
چشمی	که	در	چشمخانه	می	گردد	اگر	ناتوان	باشد	نیاز	به	ابزار	کمکی	دارد.	عینک	
یار	و	رفیق	او	ست،	چه	برای	دقیق	تر	دیدن،	چه	برای	در	امان	ماندن	از	آفتاب	و	نور	
یک	طرفه	 را	 رابطه	 عینک	 جلوه	گری.	 و	 خوش	تیپی	 برای	 البته	 هم	 گاهی	 و	 شدید،	
می	کند.	برای	طرف	مقابل	خواندن	آنچه	در	چشم	می	گذرد	دشوار	می	شود.	بخصوص	
نور	 انعکاس	 گاهی	 می	شود.	 قطع	 اصاًل	 ارتباط	 که	 باشد	 زده	 تیره	 عینک	 طرف	 اگر	
در	عینک	شکل	و	جلوۀ	دیگر	به	چشم	می	دهد.	یا	اگر	عینک	ته	استکانی	باشد	چشم	
درشت	تر	از	آنچه	هست	به	نظر	می	رسد	و	در	این	حالت	ممکن	است	بدقواره	هم	بشود.
کاربرد	عینک	به	هر	حال	برای	تقویت	چشم	است	و	معموالً	متفکرین	و	اهل	اندیشه	
که	بیشتر	از	بقیه	مطالعه	می	کنند	و	چشمشان	رفته	رفته	خسته	و	گرانبار	و	کم	سو	می	شود،	
بیشتر	از	آن	استفاده	می	کنند؛	هر	چند	که	از	قدیم	دربارۀ	روشنفکرنماها	گفته	اند	عینک	سواد	
نمی	آورد.	قصۀ	عینک	من	در	مجموعه	داستان	»شلوارهای	وصله	دار«	رسول	پرویزی	یکی	
از	قصه	های	به	یاد	ماندنی	در	ادبیات	معاصر	ایران	است.	پسر	بچه	ای	که	ضعف	بینائی	دارد،	
یک	روز	عینک	قراضۀ	مادربزرگ	را	سر	کالس	به	چشم	می	زند	و	دنیا	را	روشن	تر	می	بیند.	
آموزگار	هم	به	گمان	اینکه	پسرک	مسخرگی	پیشه	کرده	کتک	مفصلی	به	او	می	زند.	اما	

وقتی	می	فهمند	منظور	بدی	نداشته	به	او	محبت	می	کنند	و	برایش	عینک	طبی	می	خرند.
با	نفوذ	اندیشۀ	چپ	در	جرگه	های	روشنفکری	و	دانشجوئی،	عینک،	مانند	سبیل،	نشانۀ	
سیاسی	و	مبارز	بودن	شد.	اما	گاهی	این	نوع	عینک	نمادین	در	میان	آدمها	فاصله	می	اندازد.	
صحنه	ای	در	فیلم	»گوزنها«ی	مسعود	کیمیائی	هست	که	دو	دوست	دوران	نوجوانی،	قدرت	
)فرامرز	قریبیان(،	مبارز	سیاسی	سبیل	دار	عینکی،	و	سید	)بهروز	وثوقی(	معتاد	بدون	سبیل	
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و	عینک	پس	از	سال	ها	به	هم	رسیده	و	به	یاد	ایام	خوش	گذشته	در	حال	باده	گساری	اند.	به	
هم	چشم	می	دوزند	و	گویی	تالش	می	کنند	به	گذشتۀ	خوش	هم	برگردند.	ولی	ظاهراً	مانعی	
وجود	دارد.	از	این	رو	قدرت	عینکش	را	به	آرامی	برمی	دارد،	نگاهشان	به	هم	گره	می	خورد	
و	حاال	که	عینک	به	مثابۀ	یک	مانع	و	فیلتر	سیاسی	کنار	می	رود،	رفاقت	بی	شیله	پیلِۀ	خالص	از	
نهانگاه	سر	بلند	می	کند	و	موج	مهر	و	شادی	بازیافته	به	آرامی	در	چهرۀ	هردوی	آنها	می	دود.
پلیس	هم	هست	 از	 ترسان	 عینکی	مشکوک	 »گوزنها«	یک	جوان	 فیلم	 در	همین	
که	پرویز	فنی	زاده	نقش	او	را	بازی	می	کند	و	قدرت	پناهش	می	دهد.	در	اولین	لحظۀ	
بر	خورد،	این	عینک	های	آن	دو	نفر	است	که	با	هم	سخن	می	گویند	و	نقطۀ	اشتراک	
صاحبان	خود	را	به	عنوان	دو	عنصر	سیاسی	مبارز	-	البته	یکی	وحشت	زده	و	دیگری	

بی	باک	-	تثبیت	می	کنند.
نگاه	چه	با	عینک	چه	بدون	عینک،	همیشه	دوطرفه	نیست.چشم	دوختن	ستایش	آمیز	
به	خویشتن	و	خودشیفتگی	)نارسیسیسم(	نیز	یکی	از	خصوصیات	برخی	از	زورمندان	
و	بزرگان	قوم	است.	البته	آدم	های	کوچک	هم	گاهی	به	این	ناهنجاری	دچار	می	شوند،	
اما	حداکثر	می	توانند	به	بابا	و	ننه	و	در	و	همسایه	و	سگ	و	گربۀ	خانگی	فخر	بفروشند.	
خودشیفتگی	نسبش	به	افسانۀ	نارسیس	و	اکو	در	اساطیر	یونان	می	رسد.	اکو	که	فقط	
بلندگوها	در	 اکوها	و	پژواک	هائی	که	 می	تواند	کلماتی	را	پژواک	بدهد	)مانند	همین	
نارسیس	است؛	 کنسرت	ها	و	مراسم	کوچه	بازاری	به	صدای	گوینده	می	دهند(	شیفتۀ	
اما	نارسیس	به	دختر	عاشق	محل	نمی	گذارد	و	هنگامی	که	در	چشمه	ای	نگاه	می	کند	
و	چهرۀ	زیبای	خود	را	می	بیند،	یک	دل	نه	صد	دل	عاشق	خود	می	شود	و	تا	آخر	عمر	
دلباختۀ	خود	می	ماند.	با	این	وصف	نارسیسیسم	داستان	برتری	نگاه	بر	صدا	هم	هست.	
زیگموند	فروید،	روانشناس	نوآور	و	تابوشکن	اتریشی،	که	از	شخصیت	هائی	در	اساطیر	
یونان	باستان،	مانند	اودیپ	و	الکترا،	برای	نام	گذاری	عقده	های	روحی	بیمارانش	کمک	
عقدۀ	 و	 ناهنجاری	 دادن	 نشان	 برای	 نارسیسیسم	 عنوان	 زیر	 هم	 نارسیس	 از	 گرفت،	
خودشیفتگی	استفاده	کرد.	نارسیس	خوش	سیما	در	ادبیات	ما	به	نرگس	تبدیل	شده	و	

شعرهای	زیبائی	در	وصف	نرگس	مست	و	خمارآلود	دلدار	سروده	شده	است.
که	 چاپلوسانی	اند	 و	 حواریون	 محاصرۀ	 در	 معموالً	 خودپسند	 خودکامه	های	
نارسیسیسم	و	خودشیفتگی	را	در	آنها	تقویت	می	کنند	و	فریاد	بر	می	آورند	که	هر	چه	
ندارند،	 از	خود	کسی	را	سراغ	 بیشتر	مستبدان	خوبرو	تر	 بود.	 آن	خسرو	کند	شیرین	
بخصوص	به	برکت	حضور	دور	قاب	چین	هائی	که	مدام	در	کار	تعریف	از	موال	و	مراد	
و	ارباب	خود	هستند.	خودشیفتگی	و	خود	بزرگ	بینی	از	همین	جا	سرچشمه	می	گیرد.	
گاهی	که	امر	بر	ما	مشتبه	شده	و	احیانًا	سر	و	صورتی	صفا	داده	ایم	و	روبه	روی	آینه	
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ایستاده	ایم،	ممکن	است	مانند	آنچه	به	ناصرالدین	شاه	نسبت	می	دهند،	اعالم	کنیم:	»در	
آینه	نگاه	کردیم	و	خودمان	از	خودمان	خوشمان	آمد«.	عبید	زاکانی	حکایتی	شبیه	به	
این	وضعیت	دارد:	»زشتروئی	در	آئینه	به	زشتی	خود	می	نگریست	و	می	گفت:	سپاس	
خدای	را	که	مرا	صورتی	نیکو	بیآفرید.	غالمش	ایستاده	بود	و	این	سخن	می	شنید.	و	
چون	از	نزد	او	به	درآمد،	کسی	بر	در	خانه	از	حال	صاحبش	پرسید.	گفت	در	خانه	

نشسته	و	بر	خدا	دروغ	می	بندد«.
باید	قبول	کنیم	و	 آینه	دیدیم	 اگر	اشکالی	در	خودمان	در	 البته	نصیحت	کرده	اند	
برافروخته	نشویم	و	آینه	را	مقصر	ندانیم	)مگر	اینکه	اشتباهًا	در	آینه	دق	به	خودمان	
نگاه	کرده	باشیم(.	»آینه	گر	نقش	تو	بنمود	راست/	خود	شکن	آئینه	شکستن	خطاست«.	
جنبی	 دارد	خسارتهای	 احتمال	 و	 نمی	شود	 به	خودش	 ختم	 فقط	 البته	 آینه	 شکستن	
زیادی	هم	داشته	باشد.	حکایت	آن	قوچی	ست	که	با	نگاه	ظاهربینش	مردم	را	به	جان	

هم	انداخت	و	شر	به	پا	کرد.	
در	اواخر	دورۀ	قاجار	کاروانسرائی	بین	محله	های	پامنار	و	سرچشمۀ	تهران	بود	که	
صاحبش	به	»طال«	معروف	بود.	طال	قوچ	قوی	هیکلی	داشت	که	هر	جا	می	رفت	او	را	با	
خود	می	برد.	روزی	از	کنار	یک	سمساری	می	گذشتند	که	آینۀ	قدی	بزرگی	را	دم	مغازه	
گذاشته	بود.	قوچ	تصویر	خود	را	در	آینه	می	بیند	و	به	گمان	اینکه	قوچ	دیگری	در	آنجا	

• جهانبخش	نورائی	)عکس	از:	آناهید	داوری(
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کمین	کرده	حمله	ور	می	شود	و	با	شاخ	هایش	آینه	را	می	شکند.	سمسار	با	کاروانسرادار	
دست	به	یقه	می	شود	و	خبر	درگیری	به	کاروانسرا	که	محل	اقامت	تفنگچی	های	بختیاری	
است	می	رسد	و	آنها	به	کمک	طال	و	قوچ	فتنه	گر	می	آیند.	از	این	طرف	هم	همسایگان	
سمسار	و	مأمورین	نظمیه	دخالت	می	کنند	و	کار	به	سنگر	بندی	و	تبادل	آتش	می	کشد	
و	چند	نفر	کشته	می	شوند.	قوچ	ظاهربین	هم	در	این	هنگامه	که	کسی	به	کسی	نیست	
سرش	را	پائین	می	اندازد	و	برای	از	سر	گرفتن	خور	و	خواب	به	کاروانسرا	بر	می	گردد.	
گاهی	چشم	به	خودش	هم	رحم	نمی	کند	و	با	تشخیص	غلط	دچار	مشکل	می	شود.	
آدمی	که	یک	جو	عقل	در	سر	دارد	وقتی	چشم	درد	می	گیرد	و	دوا	و	درمان	الزم	دارد،	
بکند.	سعدی	در	گلستان	می	نویسد:	 پیدا	 با	تجربه	ای	 بی	تردید	می	گردد	چشم	پزشک	
»مردکی	را	چشم	درد	خاست،	پیش	بیطار	)دامپزشک(	رفت	که	دوا	کن.	بیطار	از	آنچه	
در	چشم	چارپای	می	کند	در	دیده	او	کشید	و	کور	شد.	حکومت	به	داور	بردند.	گفت	

بر	او	هیچ	تاوان	نیست.	اگر	این	خر	نبودی،	پیش	بیطار	نرفتی«.
نتیجه	ای	که	سعدی	از	این	حکایت	می	گیرد	این	است	که	کارهای	بزرگ	را	به	دست	
آدم	های	ناوارد	نباید	داد	–	»ندهد	هوشمند	روشن	رأی/	به	فرومایه	کارهای	خطیر«.	و	به	
کسی	که	کارش	حصیر	بافی	ست	هیچ	خردمندی	ادارۀ	کارگاه	ابریشم	بافی	را	نمی	دهد.	در	
عالم	کسب	و	کار	و	سیاست	و	مدیریت،	نتیجۀ	گوش	نکردن	به	اندرز	سعدی	دور	اندیش،	
دل	بستن	و	دخیل	بستن	به	کسانی	ست	که	از	تخصص	و	توانائی	شایسته	بی	بهره	اند	و	
گاهی	با	شعارهای	هیجان	انگیز	و	فریبنده	وعدۀ	بهبود	اوضاع	را	به	سه	سوت	می	دهند،	
اما	در	عمل	در	گل	می	مانند	و	جز	ندانم	کاری	ثمری	ندارند.	هرچند	که	بعضی	شان	حتی	
شکست	را	عین	پیروزی	می	دانند	و	مانند	بهمن	مفید	کتک	خورده	در	فیلم	»قیصر«	به	
اطرافیان	سفارش	می	کنند:	»حاال	ما	به	همه	گفتیم	زدیم.	شما	هم	بگین	زدن.	خوبیت	
نداره«.	آدمیان،	اگر	حکایت	سعدی	را	آویزۀ	گوش	کنند	و	چشم،	و	در	واقع	عقل	خود	را	
در	اختیار	خالی	بند	های	سودجو	قرار	ندهند،	شاید	در	زندگی	خصوصی	و	عمومی	خود،	
در	هر	جای	این	جهان	درندشت	که	باشند،	روزگار	خوش	تری	پیدا	کنند	و	اگر	در	عین	
نابینائی	به	نا	اهل	دل	بستند،	بیش	از	همه	ضعف	چشم	و	خطای	دید	خود	را	تقصیرکار	

بدانند	و	با	لعن	و	نفرین	تمام	گناه	را	به	گردن	دیگری	نیندازند.
گروهی	از	نوازندگان	به	کاخ	امیر	تیمور	گورکانی،	مشهور	به	تیمور	لنگ،	آمدند.	

تیمور	از	یکی	از	نوازندگان	که	کور	بود	خوشش	آمد،	نام	او	را	پرسید.	
گفت:	دولت.	

امیر	گفت:	دولت	که	کور	نمی	شود.	
نوازنده	گفت:	اگر	کور	نبود	به	خانه	ی	لنگ	نمی	آمد...
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