برلین ← 1
نویسنده :محمد یعقوبی
[آپارتمانی دوخوابه .تهماندهي صبحانه روي ميز غذاخوري .فرزاد روبهروي آینه .تنها یک شورت به تن
دارد].

فرزاد :اساسن برلين کثرتگراست .به عقيدهي برلين توَهّم بزرگ آدمی مونيسم [ ]monismیعنی
یگانهانگاريه  .به همين دليل او یکی از مخالفان سرسخت کمونيسم ،فاشيسم یا هر اندیشهي
جزمگراي دیگهست .به عقيدهي او آرمانها و ارزشها مثل فرهنگها و خلق و خويها ،متکثرن.
اما برلين صراحت داره که کثرتگرایی رُ نباید با نسبیگرایی یکی دونست .در مقالهاي به نام
«راه فکري من» با صراحت مینویسه« :من نسبیگرا نيستم .نمیگویم :من قهوه را با شير دوست
دارم شما بدون شير .به همان قياس هم من مهربانی را میپسندم و شما اردوگاههاي کار اجباري
و مرگ را ».بنابراین کثرتگرایی شامل عقاید و ارزشهایی میشه که عليه انسان یا جانداران
دیگه نيست .بنا به اصل کثرتگرایی امکان این هست که آدمها با آرمانها و ارزشهاي گوناگون
توي دنيا حضور داشته باشن و ضرورتن با هم دشمنی نکنن .این یعنی ليبراليسم .تساهل و
ليبراليسم نتيجهي تفکر کثرتگراست .ليبراليسم نه زایيدهي یگانهگراییه که میگه فقط آرمانهاي
من حقيقیان و آرمانهاي دیگران بیارزش ،و نه زایيدهي نسبیگرایی که میگه ارزشهاي من به
من تعلق داره و ارزشهاي شما به شما و هيچکس نمیتونه ادعا کنه حق با خودشه .برلين
معتقد بود دو توَهّم بشرُ دچار دردسر کرده .یکی توَهّم نسبيت .یعنی این که همهي ارزشها
کموبيش اعتبار و صحت دارن .یکی هم وجوب عِلّيت یا موجبيت به این معنا که انسان به
موجب جبرِ عِلّی کاملن مجبوره .با این طرز تفکر هر کاري رُ میشه توجيه کرد .هر کس میتونه
هر کاري بکنه هر جرمی مرتکب بشه بعد بگه نمیتونست از انجام اون کار خودداري کنه چون
همينجور بار اومده و بهاصطالح اقتضاي طبيعتش این بوده.
[فرزاد در این ميان شمارهگير تلفن همراهش را بیصدا میکند .سپس با تلفن همراه خود شمارهي تلفن
ثابت خانه را میگيرد .گوشی را میگذارد روي مبل و میرود سوي ميز تلفن و وانمود میکند دارد به
شمارهي کسی که زنگ زده نگاه میکند].

فرزاد[خطاب به زنش در اتاقی دیگر] :بيا مامانته .خودت بيا جواب بده به من چه.
[تلفن همچنان زنگ میخورد .فرزاد گوشی را برمیدارد].

فرزاد :بله؟
سالم.
مرسی .شما چهطورین؟
توي اتاق خوابه.
درُ قفل کرده باز نمیکنه من برم لباسمُ بپوشم.
آره.
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یه ساعت دیگه مصاحبهي تلویزیونی دارم باید لباس بپوشم و آماده بشم ولی درُ باز نمیکنه .تو رُ خدا
شما یه چيزي بهش بگين.
آره ،اعصابمُ خورده کرده .من با این اعصاب نمیدونم چه جوري برم مصاحبه.
مهشيد! مامانت میخواد باهات حرف بزنه.
مهشيد!
جواب نمیده.
نه خواهش میکنم .خداحافظ.
[گوشی را میگذارد].

واقعن برات متاسفم .براي خودم هم متاسفم .من وقتی نمیتونم روي تو تاثير بذارم گُه میخورم
دربارهي فلسفه حرف بزنم .وقتی آدم نتونه زندهگی خودشُ درست کنه گُه میخوره ادعا کنه
فلسفه میتونه زندهگی آدمُ عوض کنه ...درُ باز کن مهشيد! به خدا میزنم درُ میشکونما! البته
تو همينُ میخواي ،براي همين من درُ نمیشکونم .نمیتونی منُ وادار کنی به زور متوَسّل بشم.
بعدش هم ،زورم میآد بعدش پول بدم براي تعمير در .خودمُ پاره میکنم تا پول بهدستبيارم
اونوقت پول بدم براي تعمير در؟ تو رُ خدا ببين .به من ساعتی پول میدن حرف بزنم اونوقت
ببين چهطوري داري وقتمُ تلف میکنی ،اعصابمُ خورد میکنی! تازه بعدش هم این پول زبون
بسته رُ البد باید بدم به روانپزشک که من و تو رُ مداوا کنه .فقط بگم از حرفهایی که زدم
پشيمون نيستم .امکان نداره حرفهامُ پس بگيرم .اگه اینجا توي خونهي خودم حق اظهار نظر
نداشتهباشم گُه میخورم ادعا کنم باید آدمها آزاد باشن حرف بزنن .گُه میخورم دربارهي
پلوراليسم حرف بزنم .درُ باز کن مهشيد .از اخالقم خوشت نمیآد؟ طرز فکرمُ قبول نداري؟
گُه میخوري قبول نداشتهباشی .اگه فکر کردي طالقت میدم کور خوندي .از این خبرها
نيست .من تا عوضت نکنم تا اون طرز فکر مزخرفتُ تغيير ندم گُه میخورم که زندهم.
[با تلفن ثابت شمارهاي میگيرد .اشغال است].

آیزیا برلين مقالهي مهمی داره دربارهي مفهوم  intelligentsiaو پيشينهي تاریخی این واژه و تفاوت
اساسی اون با مفهوم  .intellectualدر ایران کلمهي روشنفکرُ در برابر  intellectualاستفاده
میکنيم ولی هيچ واژهي خاصی براي  intelligentsiaنداریم .در ترجمهها اونُ معمولن یا
همون روشنفکر ترجمه کردهن یا به معناي تحصيلکردهگان که هيچکدومشون درست نيست .به
نظر برلين  intelligentsiaرُ نمیشه به معناي تحصيلکردهگان بهکار برد .توي یکی از
مقالههاش میگه هم مفهوم و هم واژهي  intelligentsiaاصل روسی داره و در قرن نوزده
وضع شده .روسيه در اون سالها یه کشور عقبمونده و به اصطالح امروزيها یه کشور رو به
توسعه بود .یه کشور فئودالی پر از روستاییهاي بیسواد و نيمهگرسنه و حکومتی از نوع
حکومتهاي اليگارشی و کليساي ارتدکس متحَجّر ،کليسایی که برخالف کليساي رم سنت
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بحث عقالنی در اون وجود نداشت .خب ،در چنين جامعهي عقبمونده و گرفتار استبداد
حکومت سياسی و تَحَجُّر کليسایی امکان اندیشيدن آزاد و وضعيت الزم براي رشد بنيانهاي
روشن فکر وجود نداشت .اگر هم داشت اون اندازه نيرومند نبود که بتونه به جریان اصلی و
مُسَلّط در جامعه تبدیل بشه .به همين دليل به نظر برلين بهاستثناي چند روشنفکر انگشتشمار
که توي مقالهش از اونها نام برده جریان اصلی در روسيه همون جریان قدرتمند و نيرومندي
بود که برلين اونها رُ با عنوان  intelligentsiaدستهبندي میکنه .حاال به نظر برلين فرق این دو
دسته چیه؟ فرقشون در اینه که  intellectualیا روشنفکر اندیشهسازه و براي خودش
دربارهي مسائل مهم صاحب اندیشهي مستقله اما  intelligentsiaصاحب اندیشهاي از خودش
نيست .در بهترین حالت بيشتر گویندهي اندیشهي دیگرانه .با این توضيحِ برلين من فکر میکنم
 intelligentsiaرُ باید به معناي کوشندهگان فرهنگی و سياسی ترجمه کرد تا بشه اینها رُ از
روشنفکرها جدا کرد .کوشندهي فرهنگی و سياسی هر فکر و اندیشهاي رُ که پسندید به کار
میبره تا جامعهي خودشُ دگرگون کنه .پس عملن فعال سياسی هم هست با آرمانها و اهداف
سياسی مشخص .در فعاليتهاي فرهنگی خودش هم هدف سياسی مهمی رُ براي دگرگونکردن
وضع سياسی و اجتماعی جامعهي خودش دنبال میکنه .بر اساس ارزشهاي اخالقی خودش،
هنر و ادبيات و هر فکر و اندیشهاي رُ که مُشَخّصَن در خدمت اجتماع نباشه و نتونه مثل ابزار در
مبارزهي سياسی و فرهنگی براي بهبودي وضع اجتماع به کار بگيره ،نفیشون میکنه .در حقيقت
 intelligentsiaیا کوشندهي فرهنگی و سياسی فاقد آزاداندیشیهاي یه روشنفکر
مستقلاندیشه و در چنبرهي تعصبات نظري و اخالقی خودش فقط به اصولی پايبنده که
بهخاطر اونها مبارزه میکنه.
[با تلفن ثابت شماره میگيرد .اشغال است].

برلين بر اساس تفاوت مفهومی این دو واژه روسيهي قرن نوزده رُ با فرانسه و انگليسِ همون زمان
مقایسه میکنه و به این نتيجه میرسه که چون روسيه کشوري عقبمونده بود و سنت تفکر و
روشنفکري نيرومندي نداشت براي کوشندهگان فرهنگی و سياسی این کشور از نویسنده و
شاعر گرفته تا روزنامهنگار و معلم و وکيل و پزشک و ...چيزي که اهميت داشت استفادهي
ابزاري از اندیشه و ادبيات بود .به همين دليل آدمهاي شاخص  intelligentsiaدر روسيه
نویسندههاي جزوههاي سياسی ،شاعران اجتماعگرا و متفکران سياسی بودن که کاملن آگاهانه از
ادبيات حتّا در مواردي از ادبيات بسيار نازل کشورشون براي اعتراضهاي اجتماعی استفاده
میکردن .این کوشندهگان عميقن اعتقاد داشتن که جامعه رُ باید به عقالنيت و پيشرفت مُجَهّز
کرد .پس فقط یک نوع اندیشه و یک نوع ادبيات ،ادبيات متعهد به عقالنيت و پيشرفت از نظر
اون ها مورد قبول و پذیرش بود .ولی در همون زمان در پاریس ایدهها و اندیشههاي گوناگون در
برخورد با هم در جریان بودن .باورها ،ایدئولوژيها ،نظریهها در برخورد با هم فضاي عمومی
عقایدُ شکل میدادن .هيچ ایدئولوژي خاص یا هيچ نظم مشخصی از مفاهيم نمیتونس بر جامعه
چنان تسلطی پيدا کنه که فضاي عقبمونده یا متحَجّري ایجاد بشه.
[با تلفن ثابت شماره میگيرد].
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سالم.
چهطوري؟
بد موقع که زنگ نزدم؟
بابا این چه خواهريه تو داري؟
در اتاق خوابُ از تو قفل کرده .بازش هم نمیکنه .تمام لباسهاي من هم اون تواِ.
من یه ساعت دیگه البته االن دیگه کمتر از یه ساعت دیگه باید تلویزیون باشم ،قرار مصاحبه دارم.
سر هيچ و پوچ.
آخه این درسته که وقتی تو حرف یکیُ قبول نداري بري در اتاقُ قفل کنی نذاري آدم لباس خودشُ
بپوشه؟ این درسته مهران؟
من االن میتونم زنگ بزنم به خواهرم بگم بره یه شلوار با سایز من و یه پيرهن مردونه بخره بياره برام
ولی دلم نمیخواد خواهرم بدونه من و مهشيد با هم حرفمون شده.
به تو زنگ زدم چون تو هم مُقَصّري؟
[خندهي عصبی و از بیقراري]

آره مُقَصّري پس چی؟ خواهر من که نيست .خواهر تواِ.
اگه خواهر من همچين رفتاري با شوهرش بکنه شوهرشُ مجبور میکنم طالقش بده.
[خندهي عصبی و از بیقراري]

درستش اینه که االن تو پاشی بياي اینجا خواهرتُ راضی کنی درُ باز کنه یا جریمهت اینه که برام
شلوار و پيرهن بخري
[خندهي عصبی و از بیقراري]

تو رُ خدا مهران شوخی نمیکنم .بيا اینجا به دادم برس.
کی میتونی بياي؟
نه .خيلی دیره.
سر این که من گفتم اگه آدم به زنهاي دیگه فکر کنه فکرهاي ناجور کنه هيچ اشکالی نداره چون کاري
نکرده.
خب نمیخواستم دروغ بگم.
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اگه قرار باشه توي خونهي خودم توي روابط دوطرفهي خودم با کسی که باهاش زیر یه سقف زندهگی
میکنم ریاکاري کنم دیگه خيلی بیچارهم.
دیگه نمیخوام دروغ بگم .صبح بيدار شد دید من به قول فقها جُنُب شدم .پرسيد چرا؟ من هم صادقانه
گفتم خواب سکسی دیدم.
[میخندد ].االن شهال باهاته؟
خب خدا رُ شکر .حاال من ازت یه سوآلی میکنم تو رُ به اون مارکس که میپرستیش

[خندهي عصبی و از

بیقراري] آره میپرستیش دیگه.
خيلی خوب تو رُ به بچهت قسم فقط راستشُ بهم بگو.
تو هيچوقت به سکس با زنهاي دیگه فکر نمیکنی؟
مرسی! مرسی!
من می ذارم روي بلندگو .تو یه بار دیگه این حرفتُ تکرار کن که فکر نکنه من الکی دارم اداي حرف
زدن با تو رُ درمیآرم.
آخه چرا؟
از چی خجالت میکشی؟
پس بيا اینجا اینُ به خواهرت بگو.
من بهش گفتم دروغه اگه آدم بگه بهش فکر نمیکنه چون فکرکردن یا فکرنکردن دستِ خود آدم
نيست .االن تو میتونی جلوي خودتُ بگيري با من حرف نزنی .االن تو جلوي خودتُ گرفتی
گفتی حاضر نيستی صدا از بلندگو پخش بشه ولی نمیتونی جلوي خودتُ بگيري خوابهاي
سکسی نبينی .نمیتونی جلوي خودتُ بگيري فکرهاي سکسی دربارهي زنهاي دیگه نکنی .این
فکر و خيالها هيچ ربطی به دوستداشتن یا دوستنداشتن زن خود آدم نداره درسته؟
دربارهي همينها داشتيم حرف می زدیم مهران .بعد خواهرت ازم پرسيد اگه پنج سال بره زندان من
چیکار میکنم؟ با زنهاي دیگه رابطه برقرار میکنم؟ گفتم آره .مهران تو خودت انصافن اگه
شهال چند سال بره زندان با هيشکی رابطه برقرار نمیکنی؟
مرسی .مرسی .من هم همينُ میگم.
حاال اگه جرات داري اینُ به شهال بگو.
آره باید راستشُ بگی.
به هر حال مرسی که به من راستشُ گفتی .اگه بهم میگفتی نه ،من فکر میکردم یا داري دروغ میگی
یا عيب و ایراد داري.
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آخه براي چی باس دروغ میگفتم؟ من همين کارُ دیگه نمیخوام بکنم.
خواهرت با بستن اون در و محرومکردن من از وسایلم داره منُ تنبيه میکنه که بهش بگم عذر میخوام
ولی اگه من بگم عذر میخوام ،دروغ گفتم .اون داره منُ مجبور میکنه دروغ بگم .مثل اینه که
زن آدم توقع داشته باشه اگه رفت زندان بهش غذاي درستوحسابی ندادن شوهرش هم غذاي
درستوحسابی نخوره .اگه کتکش زدن البد شوهرش یکیُ بياره که حسابی از اون یارو کتک
بخوره تا در همه حال با زنش یکی باشه .این احمقانهس قبول داري؟
مرسی .مرسی .اي کاش اینجا بودي همهي اینها رُ خودت به خواهرت میگفتی.
ببين شاید االن مهشيد فکر میکنه من اصلن باهات حرف نمیزنم .شاید فکر میکنه الکی دارم وانمود
میکنم باهات حرف میزنم .لطفن تو زنگ بزن اینجا که صداي زنگ تلفنُ بشنوه و لطفن اگه
نيومد گوشی رُ برداره روي پيامگير پيام بذار که باورش بشه داشتيم با هم حرف میزدیم.
باور کن تأثير داره مهران .نمیدونم چه حسابیه که تو رُ خيلی قبول داره.
[میخندد].

مرسی.
[گوشی را میگذارد].

االن مهران زنگ می زنه .لطفن بيا با برادرت حرف بزن ببين برادر جانت چی میگه .اون هم مثل منه.
پس برادرت هم آدم کثافتیه که مثل من فکر میکنه آره؟
[صداي زنگ تلفن]

بيا این گوشی المَسّبُ بردار! مهشيد! بيا این گوشی مادر قحبه رُ بردار! خيلی آدم مزخرفی هستی مهشيد!
صداي مهران :مهشيد! سالم .گوشی رُ بردار مهشيد! من و فرزاد داشتيم تا االن با هم حرف میزدیم.
مهشيد!
[فرزاد گوشی را برمیدارد].

الو!
درُ باز نمیکنه.
آره بابا .مطمئنم بالیی سر خودش نياورده .فقط میخواد منُ نگران کنه که ازش عذرخواهی کنم ،کاري
که امکان نداره بکنم چون کار نادرستی نکردم که عذرخواهی کنم .اگه کار نادرستی کرده بودم
مُسَلّمَن االن صد بار عذرخواهی میکردم.
االن چیکار کنم مهران؟
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من االن میتونم اون درُ بشکونم اما نمیخوام خشونت به خرج بدم .نمیخوام اصلن خرج بیخود رو
دستم بذارم .گرچه تا همين االن کلی خرج رو دستم گذاشته چون در اوّلين فرصت باید برم
پيش روانپزشک چون مهشيد داره قشنگ با این رفتارش منُ روانی میکنه مهران .وقتی میشه
این مسائلُ با گفتوگو حل کرد چرا آدمها کاري میکنن که آدم عصبی بشه؟
تو واقعن نمیتونی یه تُک پا بياي اینجا؟ نمیشه امروز نري سر کار مرخصی بگيري بياي اینجا
لطفن؟
بهخدا خجالت میکشم زنگ بزنم به خواهرم .براي من براي خود مهشيد اُفت داره زنگ بزنم مشکلمُ با
خواهرم در ميون بذارم .به تو هم خجالت میکشيدم زنگ بزنم ولی بِلَخَره باید به یکی زنگ
میزدم باهاش حرف میزدم .فکر کردم کی بهتر از تو .فکر کردم اگه تو حرفهامُ تایيد کنی البد
دیگه از خر شيطون میآد پایين .تو رُ که قبول داره اینجوري بهت بیاعتنایی میکنه دیگه
تکليف من روشنه.
آره ،میتونم االن به اونها زنگ بزنم بگم ببخشيد من نمیتونم بيام چون فالن اتفاق برام افتاده ولی
نمیخوام این کارُ بکنم مهران! نمیخوام خواهرت به همين راحتی برنده بشه به همين راحتی منُ
مجبور کنه دروغ بگم .میخوام اگر هم دروغ میگم خودم خواستهباشم دروغ بگم نه که اون
مجبورم کردهباشه.
راستشُ بخواي ممکنه به سرم بزنه به اونها زنگ بزنم اصل ماجرا رُ بگم .بگم زنم درُ قفل کرده کت
و شلوار و پيرهنهام توي اون اتاقه .لباسهامُ نمیده که بيام سر مصاحبه .هر جور که فکر
میکنم میبينم حاضرم عين حقيقتُ بگم که اونها بفهمن همه بفهمن با کی دارم زندهگی
میکنم.
مهشيد! به خدا اگه تا پنج دقيقهي دیگه درُ باز نکنی همين کارُ میکنم.
نخند مهران .من خيلی عصبانیام .فهميدم چیکار کنم .درُ باز نکن مهشيد .خيالی نيست .میدونم
چیکار کنم .االن زنگ میزنم تاکسی تلفنی .همينجوري با همين شورت ماماندوز میرم سوار
تاکسی میشم .به هيشکی هم ربط نداره .اصلن دلم میخواد اینجوري برم بيرون .چه عيبی
داره؟ اصلن یه فکر بهتر .چادر نماز مادرمُ سرم میکنم.
[به مهران]

مادرم براي وقتهایی که میآد پيش ما یه چادر نماز گُلگُلی گذاشته اینجا .آره ،اینُ سرم

میکنم میرم بيرون .به رانندهي تاکسی تلفنی میگم جلوي یه بوتيک نگه داره قشنگ میرم تو
واسه خودم شلوار و پيرهن مردونه میخرم .آره ،راهش همينه .خداحافظ مهران.
ببخشيد من وقت ندارم خيلی دیرم شده .گوشی رُ قطع میکنی من زنگ بزنم تاکسی تلفنی؟
مرسی.
[شماره میگيرد].
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الو!
سالم .تاکسی تلفنی سرو؟
صبح بهخير آقا.
میشه لطفن یه ماشين بفرستيد براي اشتراك .46
مرسی.
[گوشی را میگذارد].

فکر کنم شنيدي چیکار میخوام بکنم .میبينی که از عذرخواهی خبري نيست .حاال درُ باز میکنی یا
نه؟ خيلی خب.
[وارد اتاق دیگر میشود و با چادر نماز مادرش برمیگردد .جلوي آینه خود را برانداز میکند].

اصلن کی گفته مردها باید کت و شلوار بپوشن و زنها چادر و دامن .این تقسيمبنديها رُ چرا باید به
همين راحتی قبول کنيم؟ مرسی .مرسی مهشيد! مرسی .باعث شدي خيلی جدي دربارهي این
موضوع فکر کنم .یعنی چی که آدمها رُ مجبور میکنن با پوشاك جنسيتشون از هم متمایز
بشه؟ مرسی .بحث امروزمُ یه جورهایی پيوند میزنم به همين .آدم باید آزاد باشه جوري که
دلش میخواد لباس بپوشه .این حق طبيعی آدمه که خودش تصميم بگيره چی بپوشه.
[صداي زنگ خانه .فرزاد به آیفون جواب میدهد].

بله؟
االن میآم پایين.
خداحافظ مهشيد.
[در را باز میکند اما بیآنکه بيرون برود در را میبندد .لحظهاي سکوت].

اي شيطون! خيلی زرنگتر از این حرفهایی .هيچ اشکالی نداره .میخوام بگم مرسی که باعث شدي
خودمُ بشکونم برم بيرون .به جون مادرم خداحافظ .تا ده میشمرم اگه تا ده شمردم و تو درُ باز
نکنی به جون مادرم با همين چادر گُلگُلی میرم بيرون .یه فرصت دارم بهت میدم که بياي
بيرون و به خاطر رفتارت ازم عذرخواهی کنی .یک .دو .سه .چهار .پنج .شش .هفت .هشت .نه.
ده .خيلی خب .خداحافظ.
پايان
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