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 خشت و آینه





 7102ژانویه  5قسمت اول: 

ابراهیم است در آتش. آتش فرهنگی غنی و تُنُک مایه که غنا آبستنگه 
. فرهنگی تکین و آید نمینبوده است و نیست در جایی که به چشم  اش مایه

 پایا در حدیث مکرر خود:
و آنچه را می گویم، درنمی یابند و من آن  خندند میو  اند ایستادهاینان  "

را بند آورم تا  هایشان گوش توانم میرا بنوازد. آیا  ها گوشنوایی نیستم که این 
شنیدن را با چشمانشان بیاموزند؟ یا این که به پیروی از اندرزگویان؛ کوس 

ازان غریو سر دهم؟ چه بسا چنین مردمانی تنها گنگان را باور دارند. اینان نو
این مباهات چیست؟  ی مایهو به راستی  بالند میچیزی دارند که از آن به خود 

 [.0]"تا خود را از شبانان ممتاز شمارند. نامند می« فرهنگ»آن را 
شیرین.  ام یافته. با تو اما جانی ام دادهجان  [7] ملکی. با ام گریستهبا فردوسی 

 ". مچالک؛ چندان که اسماعیلم به ذبح ابراهیم! کیم من؟ مرجان ام یافتهقلبی 
مرجانی پیش آفتاب نشسته. شاهد دیرین موج مستمر زمانه. یادی از اعصاری 

ملک  ".[1] بودسنگش بسته. دورانی که دنیا ملک ماهی  ی سینهدور در 
 ماهی.....



01  خوانش دلوزی آثار ابراهیم گلستان 
 

. و عزتی [5] بپاشد. عزت بر آن که بذر [1] داند میجنی را  ی درهاسرار گنج 
جنی بستر رویارویی دو  ی درهکه  داند میوالتر بر آن که بذر را بپذیرد. 

 انتهاست. دو گروهی که فعلشان عین بی فعلی است؛ زندگیشان نیز:
لم لمذهبی ق ی نشانهو این  کردند میآن روزها به زور کله نقابدار باب  "

. در روز اولی که مدرسه رفتم از این کله تازه سرم بود. ظهر، وقت رفت می
. وقتی به ما رسید آمد میو هوی کنان توی کوچه  های دستهبرگشتن، یک 

کله از سرم کندند، جر دادند و زیر پا لگد کردند. هر کس کله پهلوی به 
. نزدیک رفتیم می. کردم می. من ترسیدم و گریه شد میسرش بود، مثل من 

 مأموردر بازار دیدم جنجالی است. این جا دو پاسبان و دو  آمدیم میخانه که 
 ".[1] اصغرتامینات سرگرم پاره کردن کله نمدی بودند. بیچاره مشهدی 

 کنند میاما در جلی گنج و در قفای رنج. سر در آخور هم  رود میکله از یاد 
. صدای شوند میو توامان سرمست  دبرن میبی فِعلن. دست در یک سفره 

! هلهله از کیست!؟ از کجاست!؟ بر بستر بنایی فالوسی و احلیلی آید میهلهله 
که دوربین از نزدیک، فراخی و تنگی همزمان آن را نظاره گر است؛ در هم 

اروسی که با آفرودیته ی  ". دست افشان و پای کوبان. ها کله اند آمیخته
 گزیند مید نیز زمینی است و در دل مردمان فرومایه خانه زمینی پیوند دارد، خو

 :رسد می. زرتشت [2]
. این انسان، موجودی است که باید از ام آوردهبرایتان از انسانی برتر خبر  "

موجودات  ی همه؟ اید آوردهمنزلت آن فراتر رفت. برای این هدف چه فراهم 
جزری باشید که  خواهید میما ، حال آن که شاند آوردهچیزی فراتر از خود پدید 
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این موج بزرگ را از فراز آمدن باز دارد. آری شما بازگشت به حیوانیت را به 
و بوزینه بودن در برابر انسانیت جز  اید داشتهجای چیره شدن بر انسان خوش 

که سرآغازش کِرم و  اید پیمودهننگ و ریشخند به چه ارزد؟ شما راهی را 
. اید ماندهکِرم وار بر جای  ای شیوهپایانش انسان است. از این رو شما هنوز بر 

هویت خویش اصلی برای  تواند نمیهم معجونی بیش نیست و  ترینتان فرزانه
که بهر خانه ساختن برای انسان برتر  دارم میکسی را دوست  آشکار ارائه دهد.

و آرزوهایش را از فضیلت  ها خواستهکه  دارم یم. کسی را دوست کند میکار 
که جان بخش است و چشم داشت  دارم میخود شکل دهد. کسی را دوست 

و به جاودانگی خود  بخشاید میو همواره  شناسد نمیپاداشی ندارد و هیچ 
 ".[0] اندیشد نمی

و با  لرزد می. زمین شود میجنون آمیز اهالی گم  ی خندهصدای زرتشت در 
. در قاب اینک مردی است ریزد مین لرزش خود، کاخ بنای افراشته فرو نخستی

. در قابی ماند میروستایی در کنار بنایی فروریخته که به فالوس اخته شده 
دیگر، روشنفکر شهریست با نشئگی افیون. نه از دفینه خبر دارد، نه از دفن 

 آن......
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 7102ژانویه  01قسمت دوم: 

 ای بزرگ مَرد... ام داشتهن دوست تو را م
تا  شود می. خشتی که مدام گِل اندود اندازد می [0] آینهتصویر خشت را در 

معرکه گیری، نه  ": گوید میبنایی بسازد که به نخستین لرزه فرومی ریزد. 
 ".[7] معماری

تا تفکرات غالب را بشناسد و زندگی جاری را  رود میبه بطن و متن اجتماع 
؛ مختص نوع خاصی اند عادی ها چهره. را بنماید. زندگیِ عادیِ مردمانِ عادی

زندگی  های فرصتاز بیان. بیان چه؟ بیان آن که آحاد جامعه قهرمانان 
؛ تا چه نقشی بر آن زند تاجی!؟ تا چه برد می. تقدیر آورد میخویشند. تقدیر 

 خطی بر آن کشد هاشم!؟ آنهم در بستر شب. شبی دراز......
آن شهاب سنگ  معنا. ی ستاره. آن تک درخشد میآری! بر بستر شب است که 

تنها. در شب وسعتی است که در انحنای روز نیست. روز می فروزد مجرای 
قلبت را و روحت را و احساست را.  پیچد میتنگ دیدگانت را. شب اما در هم 

 را. ات هستی ی همه
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نه سقف، نه اتاق، نه مطبخ، نه یونجه، نه جو، نه  ": رسیم می[ 1] نامکانبه 
 :یک خرابه! ".[0] گندم

زمین زراعتی بود. یه روزی اومدن همش رو فروختن. گندما و جوها دونه  " 
بسته بودن. اما یه روز اومدن و هی کندن. شفته ریختن. دیوار کشیدن. هر جا. 

 ".[0] کشیدنهمه. هی دیوار 
و این دیوارها، نوع خاصی از مکان را تجسم بخشیدند. کافه. کلنتری. خانه. 

 کرد میکه نوع خاصی از انسان را بازتولید  هایی مکاندادگستری. شیرخوارگاه. 
 مرهون ویرانی مزارع بارآور است. اش آبادیاز آن روی که  کند میو 

مکان است. محل گردهم آیی افرادی ناهمرنگ؛ اما، هم بو  ترین عمومیکافه 
میل  ی غلبهو هم خاصیت. با تظاهرات جنسی در رفتار و گفتار که حکایت از 

. به کودکان بی یابد میدارد. تظاهراتی که به شیرخوارگاه امتداد  بر اندیشه
 .اند میلزبانی که به هزار زبان می گویند قربانیان این 

. انسان دریغا گوی و دریغا بینیم مینوع انسان را  ترین خطرناکدرکلنتری 
برای سرسپردن و نه دیدن!  هایی پنجرهجوی! خانه، محل مرغوب بودن است. 

ب بودن یعنی به میل دیگران بودن؛ هر چند این میل از حد هوش و مرغو "
 ".[7] باشدجدا  ات هوشیفهم تو یا از ممکنات 

. چه دارد میو دادگستری مکانی است که به جای داد، بوروکراسی را پاس 
 آیا هست؟ ای دهنده؟ نجات اش جلدیکرد با این نامکان و بثورات  توان می

معصومیت کودکی؟ شاید. اماکودک، گذرگاهی است موقت. بنایی نو در اندیشه 
باید ساخت و بناهایی نوتر. حرکت و جابه جایی در ذهن است که صورت 


