
  

ویژه نامه مراسم یادبود/ مهر ۱۳۹۴       
 صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

   

	درخواست	از	زندگی	
	برای	غلبه	بر	مرگ

مهسا اسداهلل نژاد

»کنش«  بگوییم  بهتر  یا  به یادآوردن   .1
توانایِی  »اثبات  جز  نیست  چیزی  یادآوری 
است.  مرگ  الهۀ  هم ناِم  که  فراموشی«  بر  غلبه 
یادنامه نوشتن برای کسی چیزی شبیه به همین 
به یادآوردن  »تواِن«  فراموشی.  علیه  قیام  است؛ 
کسی علی رغم غیاب آن در زمان و مکان کنونی، 
چیزی نیست مگر توان اثبات قدرِت هنوِز زندگی 
دربرابر قدرت مرگ. تو گویی دو نیروی متضاد و 
پیش برندۀ هستی با هم رویاروی می شوند و سالح 
»یادآوری«، سالح قدرتمندی است برای غلبه بر 
با  بر »غیاب«، مترادف است  البته غلبه  مرگ. و 
یکدیگر  با  »ما«  نسبت  در  یادآوری  پس  مرگ. 
که  یا شخصی  ابژه  با  نسبت  در  نه  و  دارد  معنا 
او را به یاد آوریم. به یادآوردن کسی  می خواهیم 
یا چیزی لزوماً به معنای زنده کردن دوبارۀ او/آن 
نیست؛ به معنای آن است که می کوشیم نسبت 
با خودمان، خوِد اکنون زمانی و مکانی مان  او را 
همیشه چیزی  او  بازحاضرکردن  کنیم.  بازسازی 
از اکنون ما را در بر دارد و ما هرگز آن را عیناً، 
همان گونه که بوده و در تمامیت خودش، به یاد 
که  ما  اکنون  ذهن  پای  رد  همیشه  نمی آوریم. 
پیرامون  دنیای  با  ما  اکنون  رابطه های  محصول 
بنابراین  و  بازحاضرکردن غایب  فعاالنه در  است، 
قلم  از  به یادآوردن عمل می کند. همیشه چیزی 
که  آنچه  اما  می ماند؛  جا  چیزهایی  و  می افتد 
به »اکنون«  وثیقی  ربط  یقیناً  بازحاضر می شود، 

ما دارد.
2. آرمیتا رفت؛ بسیار ساده تر و آرام تر از آنچه 
بشود فکرش را کرد. آنقدر ساده رفت که سادگی 
با  را  مرگش   ، بی سروصدایش  رفتن  گزندگی  و 
خشم  سکوت،  عصبانیت،  شوک،  از  هجمه ای 
و  زد  گره  دیگر  متناقض  احساسات  بسیاری  و 
و  »دریغ«  از  متراکمی  آه  آن،  به یادآوردن  هنوز 
به یادآوری  اما  برمی آورد.  »حیف«  و  »حسرت« 

متراکم  آه  این  کشیدن  من،  برای  آرمیتا  مرگ 
بازحاضرکردن  برای  فعاالنه  یادآوری  نیست؛ 
حضوری است که همه مان می دانیم تا چه اندازه، 
به سهم خویش، مؤثر بود. »استقالل رأی« آرمیتا 
در  شرکت  و  دانشکده  مسائل  با  مواجه  هنگام 
چیزی  یا  جریانی  یا  کسی  مهرۀ  بی آنکه  بازی 
شبیه به این باشد، برای من همیشه ستودنی بود. 
چهره اش هنگام خواندن متنی روبه روی مسئولین 
تقدیر  برگزاری  شیوۀ  به  بچه ها  وقتی  دانشکده، 
می کردند،  اعتراض  دانشکده  برتر  دانشجویان  از 
یادم است که  یادم است. آن متن آماده شده اش 
می خواست لحنش موضع »فردی« او را بازنمایی 
من  گوشی  در  پیامکش  هم  هنوز  حتی  کند. 
هست؛ زمانی که نظرش را دربارۀ متنی  پرسیدم 
گفت:  و  بودم  نوشته  »ویرگول«  از  انتقاد  در  که 
پاسخگوی  جلسه  در  حضوراً  اما  عالی،  »بسیار 
نقدها خواهم بود«. به خاطر دارم که وقتی برای 
دور هم جمع می شدیم،  احیای جامعۀ  فرهنگی 
شورای  در  که  بود  فعالیت هایی  نبودنش  علت 
صنفی به آن ها »متعهد«  بود. جسارت متعهدانۀ 
مشارکت  عین  در  نگاهش  و  قلم  و  رفتار  در  او 
اخیر،  یک  سال  این  در  ما  درگیری های  تمام  در 
همگی پررنگ تر از همۀ صفاتی است که از او به 
یاد می آورم. او جسارتی کم نظیر و منحصربه فرد 
»شخص بودگی«  واجد  رمضانی   آرمیتا  داشت. 
غیاب  بازحاضرکردن  بود.  دقیق  به معنای  فرد 
معنا می دهد: شیوۀ زیست  برای من یک  آرمیتا 
این  اگر  تکثیرکردن.  را  آرمیتا  دانشجویِی 
به  پایه  چه  تا  که  دهد  نشان  بتواند  به یادآوری 
شوروشوِق هنوز و همیشه ای از جنس شوروشوق 
داریم،  نیاز  دانشکده  عمومی  فضای  در  آرمیتا 
بی تردید توانسته در غلبۀ نیروی زندگی بر مرگ 
به یادآوردن  هم  هنوز  اگر  حتی  شود؛  واقع  مؤثر 

مرگش، آهی متراکم برآرد.

وعده ی هر یکشنبه بود تا سر ساعت دوازده و نیم برای 
شیشه ای  اتاقک  همین  در  شویم؛  جمع  هم  دور  ویرگول 
وقتی  داشت.  تعلق  صنفی  شورای  به  که  دوم  نیم طبقه ی 
جای  سر  سابق   مثل  همه چیز  برگشتم،  مدت ها  از  بعد 
قفسه ی  آن،  از  مهم تر  و  تخته  میز،  صندلی،  بود:  خودش 
چسبیده به دیوار سمت چپ که روزهای اول خالی بود و بعداً 
با تالش او از شماره های مهرنامه و تجربه و بخارا پر شد. در 
میان این همه شباهت، یک فرق چشمگیر بود: فرق بودن و 
نبودن. کسی که با سفر بی بازگشتش همه را غافلگیر کرد و 

حاال جای خالی اش را می دیدم.
آرمیتا رمضانی  از  اسم، چیزی  ویرگول جز یک  از  قبل   
نمی دانستم. به زیرکی و ذکاوت معروف بود و این را می شد 
روزنامه نگاری  مانند  می دیدم  گهگاه  خواند.  از چشم هایش 
که از یک سوژه هم نمی گذرد، با نگاهش تمام دانشکده را 

جست وجو می کند.
  دیری نگذشت که در عمل نشان داد بسیار مستعدتر از 
تعاریفی است که از او شنیده بودم. در دیدارهای کوتاهی 
که در گوشه وکنار دست می داد، از وضعیت خوابگاه، حواشی 
دکتر  با  مصاحبه  سؤال  تهیه ی  بچه ها،  خیابانی  نمایش 
یادم  می کنم  فکر  هرچه  می گفت.  و...  ویرگول  و  نوربخش 
نمی آید جز مسائل کاری از چیزی دیگر هم گفته است یا نه. 
نشنیدم که از خودش تعریف یا از دیگری شکوه کند. یک 
بار از تصمیم برای جبران کارهای عقب مانده اش در آینده 
گفت که مهلت برای انجامشان نیافت و آن مکالمه ی کوتاه 

به خاطره ای غم انگیز بدل شد.
از  یکی  شوکه کننده،  اتفاق  آن  از  روزی  چند  از  پس   
دستم  به  شهروند  روزنامه ی  برای  آرمیتا  یادداشت های 
و  زنان  برای  امنیت  نبود  از  زیبایی  تلخ  زبان  با  می رسد. 
سربازان محافظ این مرزوبوم می گوید. متن آن قدر قویست 
که بی اراده لب به تحسین او باز کنم و این تحسین دوچندان 
می شود وقتی صدای بهنود را در تعریف و تمجید آن متن 
پزشکی  ناامنی  طعمه ی  او  که  این  فکر  ناگهان،  می شنوم. 

شد، آزارم می دهد.
به هر حال سه ماه از آن روز تلخ می گذرد؛ همان روزی که 
یک پیام دو خطی می خواست رفتن خانم سردبیر را به تو 
بقبوالند. نبودن فعالی مدنی که می دانست چگونه با ترکیب 
واژه ها سخن بگوید و صدای مظلوم دانشجو را با انصاف و 
منطق به گوش مسئوالن برساند. شاید  بیراه نباشد تا بگویم 
برای دانشکده بسان اسمش، الهه ی نعمت بود و گذر روزها، 

ازدست دادنش را بیشتر به رخمان خواهد کشید.
می دانم که سخت است، اما باید فقدانش را به فراموشی 
بسپاریم و به جای آه و افسوس، خصایصی چون استواری، 
مطالبه گری،  دغدغه مندی،  مسئولیت پذیری،  مهربانی، 
کوشایی و مهم تر از همه باهدف زیستنش را فراموش نکنیم؛ 
چراکه آرمیتا در یاد و خاطرمان اینگونه ماندگار شده است.

بسان	الهه		ی	نعمت
مهدی یار زمزم

اما انگار یگانه بود و هیچ کم نداشت

پای  که به دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران گذاشت، نهالی خرد بود در معرضی بی آفتاب.

با خود گفت : بودن دیگر است و شدن دیگر...

زمزمه کرد: از بیرون به درون آمدم؛ از منظر به نظاره به ناظر.

نه به هیأت گیاهی نه به هیأت پروانه ای نه به هیأت سنگی نه به هیأت برکه ای.

به هیأت پرشکوه انسان

با خود امیدوار چنین زمزمه کرد: باشد تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم.

خواست تا شریطه ی خود را بشناسد و جهان را به قدر همت و فرصت خویش معنا دهد.

خواست تا وظیفه اش را به جا آورد با همه ی توان؛

توان دوست داشتن و دوست داشته شدن

توان شنفتن، دیدن و گفتن؛ توان اندهگین و شادمان شدن

توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان

توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت ...

دستان کوچک اش آزاد نبود تا هر چشم انداز را به جان دربرکشد؛ هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را.

اما نخواست رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته بگذراند

اما نخواست جهان را تنها از رخنه ی تنگ چشمی حصار شرارت ببیند

با خود اندیشید؛ نه عادالنه بوده است نه زیبا این جهان، باشد که به عدلی دست نایافته بیندیشیم تا زیبایی در وجود آید. 

با خود اندیشید زمین اینگونه حقارت بار نمی ماند، اگر آدمی بهنگام چشم هایش را می گشود.

پس زمزمه کرد؛ زیستن و والیت واالی انسان بر خاک را نماز بردن، زیستن و معجزه کردن.
پس از دریچه ی ممنوع بر تل خشک خاک نظر کرد و اندیشید که آن خشکسار کنون اینگونه از باغ و بهار بی برگ نبود و آنجا که سکوت به ماتم نشسته، مرغی می خواند، 

اگر امید را فراموش نمی کردیم.

پس امیدوار سخنی را در گوش ما خواند؛ نه نومید مردم را معادی مقدر نیست،چاووشی امیدانگیز ماست بی گمان که این قافله را به صبح می رساند.

بلند بلند خندید و گفت که بد به خاطر امیدوار ما نرسد..

بلند بلند خندید و گفت بگذار آفتاب من پیراهنم باشد وآسمان من همی جامه ی آبی رنگ. بگذار بر زمین خودم بایستم، بر پای خود...

به اندیشیدن خطر کرد در این روزگار غریب.

چیزی گفت پیش از آنکه در اشک غرقه شویم.

پس کشیده گام و سرود خوان به راهش ادامه داد و قانون زرین خود را در گستره ی اعتماد خویش مستقر کرد.

پس آهن برای آشتی خواست و جوهر برای عشق

پس در این برهوت، چشم اندازی دیگرگونه خواست.

پس سرودی خواند کوچک،کوچک همچون گلوی پرنده ای، کوچک همچون آزادی،کوچک تر حتا از گلوگاه پرنده ای.

جهان عبوس را به قواره ی همت خود برید، آزادگی را به شهامت آزمود و رهایی را اقبال کرد؛ که پرنده ی نوپرواز، بر آسمان بلند، سرانجام پر باز می کند...

پای که به دانشکده ی علوم اجتماعی گذاشت، نهالی خرد بود در معرضی بی آفتاب

فرصتش کوتاه بود

دستان کوچکش همیشه  آزاد نبود

اما به اندیشیدن خطر کرد و بد به خاطر امیدوارش نرسید

چاووشی امیدانگیزش را برای ما به جای گذاشت

و سرانجام بر زمین خودش باقی ماند

که خاک خاک پذیرنده اشارتی ست به آرامش...

اکنون تنها یادش باقی مانده است؛ بر بالیده و گسترده شاخسار، که سایه اش به فتح زمین سوزان می رود

نه عادالنه بود نه زیبا این جهان. و سفر همیشه کوتاه است و جانکاه

اما او یگانه بود و هیچ کم نداشت.

سید کمال فراهانیفرصت	کوتاه	بود	و	سفر	جانکاه...



  

هر بار که به آنجا می رسم داریم از هم خداحافظی 
چقدر  که  می خورد  افسوس  کمال  می کنیم. 
و  می دهم  تکان  سر  من  شده،  کشدار  امتحاناتش 
نگاه  ما  به  همیشگی اش  آمیز  شیطنت  لبخند  با  او 
تعجب  با  دارد  می رسم  آنجا  به  که  بار  هر  می کند. 
مسافرت؟  میری  داری  االن  همین  می پرسد:  من  از 
انگار  قسمت  آن  در  مگه؟  چیه  آره!  می گویم:  من  و 
خرداد حبس«*  آسمان  زیر  را  »نفسش  هنوز  زمین 
کرده است. می آیم داخل ساختمان. هر بار که پایم را 
روی پله ی اول می گذارم او پاگرد را رد کرده است. 
عبور  نرده  روی  از  را  دستش  می کند،  کج  را  سرش 
می دهد و با صدای بلندی می گوید سالم آریا! و البته 
من هیچ تالشی برای جواب دادن نمی کنم. دفعه ی 
اول هم نکردم؛ چون هر بار آنقدر با سرعت از پله ها 
باال می رود که عماًل فرصتی برای پاسخ باقی نمی ماند. 
از مقابل در شورا که رد می شوم پشت سرم ایستاده 
ناگهان و بدون هیچ گونه مقدمه چینی در می آید که: 
بابا این مطلب چی شد؟ من لحظه ای جا می خورم، 

برمی گردم و می گویم: می فرستم می فرستم!
از  ماه ها  است.  گذشته  کمال  امتحانات  از  ماه ها 
است.  بازگشتنم گذشته  و  مسافرت  آن  به  من  رفتن 
ماه ها از آن سالم بی چشمداشت پاسخ گذشته است. 
آنجا  هنوز  من  اما  نیز.  مطلب  آن  فرستادن  از  ماه ها 
انگار در همین  اینها  او هم آنجا است و تمام  هستم. 
محل  از  که  بار  هر  می شوند.  مکرر  کوتاه  برش هایی 
و  آنجا هست  او  استثنا.  بدون  رد می شوم.  وقوعشان 
ناپذیر  نفوذ  هاله ای  انگار  نیست.  آنجا  حال  عین  در 
تکرار  برش های  آن  از  می کنم  عبور  اکنون  که  مرا 
شونده، از آن وقوع های بی پایان جدا می کند. هاله ای 
تر  مهم  و  نگریست،  می شود  فقط  آن  مقابل  در  که 
این  کرد.  فقط می شود سکوت  آن  مقابل  در  این،  از 
آنجا  ما  است.  انگار همنشین جاودانه ی سکوت  هاله 
هستیم. ولی نه دقیقاً آنجا. ما آنسو هستیم اما نه دقیقاً 
آنسو. ما جایی ایستاده ایم که یداهلل رویایی در شعری 
به آن گفته بود »آنسوتر«، »آنجاتر«. شاعر نیز دقیقاً 
که  بازمی شناسد  را  هولناک  مختصات  این  جایی  در 
سکوت و امتناِع مطلِق اداِی هر نوع لغتی سراسر در 
برابر او قد علم کرده است. جایی که زبان خورده شده 
با وصف  آغاز می شود:  از همین جا  دقیقا  است. شعر 
خورده شدن و عجز زبان از بیان »لغتی«. پس از وصف 
که  می کند  تصویر  حالی  در  را  شاعر  عجز، شعر  این 
نگاه  را  آینه اش  در  خوِد  و  ایستاده  آینه  روی  به  رو 
هاله  آن  از  بیرون  من  که  ًهمانطور  )دقیقا  می کند 
ایستاده بودم و خود آن زمانی ام را نظاره می کردم(: 
»تو آنسوتر/ آنجاتر/ برابر من ایستاده ای/ برابر با من/ 
و چهره ام / چیزی به آینه از من نمی دهد / چیزی از 
انتظار صخره ی سرخ/ نوک  و  آینه در من می کاهد/ 
نمی آید«.  لغتی که  است/  لغتی  آمدن  امید  تو/  زبان 
زمانی که چیزی در آنسوتر جای می گیرد رسوخ در 

یکم
عبورناپذیر  آستانه ای  همچون  حد،  همچون  مرگ   
از آنکه به پایان رسیده  است. آنکه ُمرده است، بیش 
با  است؛  شده  مواجهه  خود  حدهای  با  درواقع  باشد، 
امتناع یا ناممکنِی چاره ناپذیِر فراتر از بودگِی اکنون و 
ایستادن است در سرحداِت  اینجایش. مرگ همچون 
یک زندگی، زندگی ای که دیگر نمی زید که دیگر فرا 
این همه  با  نمی رود، زندگی ای که متوقف شده است. 
ردپاها، یک خاطره، یک عشق، یک فرزند، یک دوستی، 
باقی  ایده همچنان  یک دست خط، یک کتاب یا یک 
می ماند. در مواجهه با مرِگ کسی، حیاتی ترین سؤال 
این است: از او چه ردپاهایی باقی مانده است؟ ردپاها 
فراموشی  برابر  نابودگری مرگ می ستیزند و در  علیه 
آن  خوِد  زندگی،  یک  ردپاهای  می کنند.  مقاومت 
به  و  نگه می دارند  زنده  فراسوی حدهایش  را  زندگی 
تعبیر دقیق تر حاضر می کنند؛ اما حضوری اشارتگر به 

یک غیاب.
دوم

حد  این  تا  ُمردنی  چنین  چرا  ُمردن...  جوانی  در   
است،  ُمرده  جوانی اش  در  آنکه  چرا  است؟  دردناک 
حس عمیق حسرت را در ما بیدار می کند؟ اگر جوانی 
همان زیستن درون گشودگِی امکان ها و بالقوگی های 
روبه آینده برای سوژه  ای شورمند باشد، آن وقت انسداد 
محروم شدِن  و  امکان ها  و  بالقوگی ها  این  افِق  یکبارۀ 
ابدِی سوژه از آینده، نمی تواند حسرت آفرین و دردناک 
نباشد. با این همه اما اندوِه مالزم با ُمردِن سوژه ای در 
این  از  هست؛  هم  آینده  خوِد  برای  اندوهی  جوانی، 
حیث که یکی از امکان های خودش برای متفاوت شدن 

را برای همیشه از دست داده است.
سوم

 آرمیتا را به یاد می آورم؛ سیمای جدی اما همیشه 
غیابش  برابر  در  می خواهد  حافظه ام  را.  مهربانش 
مقاومت کند و سیر پُرشتاب زندگی را متوقف کند که 
همه چیز را دیر یا زود به فراموشی می سپارد. خاطراتم 
گفت وگو،  اولین  بیاورمش:  یاد  به  تا  می کنم  مرور  را 
افغانستانی های  مسئلۀ  سر  پیش،  اندی  و  سال  یک 
مهاجر در ایران در دانشکده، دیدارهای هرازگاه بعدی 
نوشتن  به  همیشگی اش  دعوت  گرم،  سالم وعلیکی  با 
جامعۀ  بازگشایی  برای  هم فکری  »ویرگول«،  برای 
سر  دانشکده  در  تصادفی  هم کالمی های  فرهنگی، 
مسائل روز، متنی که روز تقدیر از دانشجویان ممتاز 
آموزشی  گروه های  عملکرد  به  اعتراض  در  دانشکده 
نشانۀ  به  محبت آمیز  پیغامی  آن:  آخرین  و  خواند 
دوستی راجع به یادداشتی از من. نوشته بود: »خواندم 
و چقدر استفاده کردم«. همۀ این تصاویر را یک به یک 
نگاه می کنم تا چهرۀ محوش را بار دیگر حاضر کنم. به 
دوستان نزدیکش فکر می کنم، به هم کالسی هایش، و 
به دانشکده ای که او را به یاد خواهد آورد. همۀ ما در 
یکدیگر  با  آرمیتا  از  زنده  تصویری  نگهداشت  تکاپوی 
انتشار  به  شریکیم؛ آرمیتایی که همچنان سرخوشانه 

»ویرگول« فکر می کند.

آن ناممکن می شود، خصوصاً رسوخ زبان. سکوت در 
اینجا است که متولد می شود. در مواجهه با این فضاها، 
با این مکان-پاره ها چیزی از جانب من به درون آن 
نمی کند.  نشت  درون  به  من  زبان  نمی کند.  نشت 
اتفاقات  بلکه برعکس »چیزی از آینه«، چیزی از آن 
ساده ای که افتاده و اکنون در آن هاله ی شوم دائماً 
تکرار می شوند، در من کاسته می شود. نه به این دلیل 
که تصویر در آینه برابر ایستایی واقعی نیست )اتفاقاً 
واقعی است و کاماًل به چشم آید( بلکه به این  دقیقاً 
دلیل که خاصیتی امکان نشت زبان به آن را ناممکن 
می کند و این موقعیت انفعالی کاسته شدن چیزی از 
موقعیت  تنها  نظاره گر  مِن  در  اتفاقات(  یا  )آئینه  آن 
ممکن و نتیجه ای گریزناپذیر است. امتناع عمل کردن 
باشد  دیگری  چیز  پیامد  شاید  رویایی  شعر  در  زبان 
اما مسئله ی  آنچه که من تجربه اش کرده ام،  از  غیر 
منشأ در اینجا چندان مهم نیست. مهم امتداد »انتظار 
صخره ی سرخ« است که در این مواجهه پررنگ تر از 

هر چیز دیگر حضور دارد.
واسطه ی  به  صرفا  بودم.  نشناخته  را  آرمیتا  هنوز 
داشتم.  دوستی  او  با  نشریه  انتشار  و  تشکیالتی  کار 
بعد از اینکه با کمال آشنا شدند، تازه قرار بود بیشتر 
هنگام  در همین  دقیقاً  اتفاق شوم  این  و  بشناسمش 
تجربه  که  آنطور  آغاز. مرگ،  آستانه ی یک  در  افتاد: 
می شود، همین سکوتی است که آغازیدن را ناممکن 
می کند. هنگام مواجهه با فضاهایی که تداعی رویدادها 
بواسطه ی  آغاز  این  تعلیق  می افتند  اتفاق  آنها  در 
امتناع زبان و بی واژگی نمودار می شود. امتناع زبان 
مشهور  شاعر  پاوزه،  چزاره  است.  آغاز  امتناع  همان 
پیوستگی  مرگ  و  زمین  نام  به  شعری  در  ایتالیایی، 
فضا )زمین(، زبان و مرگ را به شکل بی بدیلی تصویر 
به  خطاب  شاعر  شعر،  این  دوم  پاره ی  در  می کند. 
در  و  است  زمین  اول  سطح  در  )که  خود  مخاطب 
سطح بعدی شاید فقید و در سطح دیگری شاید بتوان 
گفت خود مرگ( می سراید: »سکوتی هست/ که فراز 
درختان و تپه ها میماند.../ تو سکوت فروبسته ای که 
چشمانی  و  هستی  لبانی  نمی شوی/  تسلیم  هرگز 
سیاه/ سرزمین چشم به راهی هستی/ کلمه ای بر زبان 
نمی آوری« و کمی پیشتر می گوید: » سکوت در دل 
سحر  هستی/  تاریکی  تو  می بلعی/  را  واژه ها  توست/ 
برای تو سکوت است... مهمانخانه ی متروکی هستی/ 
اتاق هایش/ که یکبار پسرک به درونش  با کف لخت 
پا نداشت/ و همیشه به یاد می آورد/  به  آمد/ کفشی 
می آورد/  یاد  به  همیشه  که  تاریکی/  اطاق  آن  تو 
شد.«  آغاز  آنجا  از  سحر  که  باستانی/  حیاطی  مانند 
که  مکان-پاره هاست  همین  و  حفره ها  همین  مرگ 
با عطشی سیری ناپذیر واژه ها را به درون می کشند. 
زمانی هم که کسی که دیگر نیست در هنگام بودنش 
بیشتر  عمیق ترند،  حفره ها  این  باشد  »بوده«  واقعا 
است.  غلیظ تر  و  متکثرتر  مرگ  می بلعند.  را  واژه ها 

آرمیتا واقعاً بود. بر در و دیوار انگار مهر خودش را زده 
و تصویرش را در قلب فضاها حک کرده است و ما این 
چنین مبهوت نظاره گر مرگش، نظاره گر حفره هاییم. 
نه صرفاً  رویدادشان  افق  اوقات  گاهی  که  حفره هایی 
به بوفه، فضای رو به روی شورای صنفی و انتشارات 
دانشکده محدود می شود و نه حتی به یک شهر؛ بلکه 
که  هنگامی  است.  گسترده  زندگی  یک  اندازه ی  به 
آغازی که رو به روی تو گشوده است نه یک رفاقت 
این  است؛  دیگر  زندگی  یک  به  دروازه ای  بلکه  ساده 
که  سیاهچاله هایی هستند  آنسوترها(  این   ( حفره ها 
حدات  سر  تا  مرزشان  و  سوژه  هستی  در  مرکزشان 
را  کمال  اول  هفته های  از  است.  گسترده  جهان  کل 
می دیدم که بهت زده نگاه می کرد که چگونه واژگانش 
مکیده می شوند و این جاده که با هم گام در آن نهاده 
بودند، این آغاِز باهم، در غبار سکوت محو می شود. به 
از خیابان عبور می کند  قول خودش هنوز زمانی که 
زیر چشمی می پایدش. این زیر چشمی پاییدن چیزی 
است که به هیچ وجه به تداعی و خاطره قابل تقلیل 
نیست. تداعی و خاطره زبان مند است، سکوت در آنها 
واسطه ی همین  به  ندارد. خاطره  معنایی  چنین  ابداً 
آینده  به  هم  و  گذشته  به  هم  همچنان  زبان  حضور 
متصل است. چنان که پاوزه در شعر صبح می نویسد: 
» بر این چهره خاطره ای نیست/ واژه ای نیست که آن 
را فراگیرد/ یا با گذشته بپیوندد./ دیروز ناپدید شده از 
پنجره ی کوچک/ چنانکه لحظه ای ناپدید می شود بی 
اندوهی/ یا واژه های به زبان آمده، برابر پس زمینه ی 
دریا.« آرمیتا همچنان با او است. اما این سکوت لعنتی 
قرار  الشعاع خود  تحت  را  است که همه چیز  چیزی 
می دهد. موقعیتی بیرحم و زشت که شاید برای  تاب 
آوردنش باید مانند خود آرمیتا ناامیدی به دل راه نداد 
و ایستاد و استواری کرد تا سرانجام این سماجت شوم 
مرگ شکسته شود. شاید در میان این همه بد اقبالی و 
نامرادی این بخت-یاری همه ی ما است که کسی که 
بودنش از ما دریغ شده خود آمیزه ای بود از استواری، 
سادگی و دریادلی: چیزهایی که شاید تنها بواسطه ی 
آنها بتوان این صفحه ی سیاه و حفره بی انتهای مرگ 

و سکوت را ورق زد.
)دو شعر  پاوزه در شعری  روز است  امروز آن  باری 
برای T.( برآمدنش را وعده داده بود: » روزی خواهد 
دریاچه«.  بر  بود  تنها خواهی  غوغا/  در پس  آمد/ که 
امروز آرمیتای عزیز ما بر آب دریاچه است، دریاچه ای 
که »بیرون زمان است« و از آنجا مثل همیشه به ما 
لبخند می زند. و مهرش همیشه گرم در سینه های ما 

زنده است. 

*متون درون گیومه از:
ترجمه  مرگ.  و  زمین  روایت  به  عاشق   .)1371( چزاره  پاوزه، 
محمد مختاری. در زاده اضطراب جهان، )ص 153-174(. تهران: 

سمر.
رویایی، یداهلل )1387(. مجموعه اشعار. تهران: انتشارات نگاه.   

آریا محسنی مطلق

برای	جوانِی	آرمیتا
حسام سالمت

درباره	ی	مرگ	و	سکوت

“صدایی می   آید” )شماره اول(
لحظه   ای  ویرگول  شنیدن،  و  گفتن  تکاپوی  ...در 
درنگ است. سکوتی از سر ناچاری نیست، که مکثی 
امکان  که  است  فاصله   ای  دانشکده.  متن  در  است 
بر ما  را که پیش   تر  آنچه  دوباره خواندن و شنیدن 
رفته، می   دهد و صداهای پس از آن، دیگر همهمه 
دانشجویان اند.  دانشجویی،  نشریۀ  سرمایۀ  نیستند. 

ویرگول می   خواهد صدای همین سرمایه باشد.

“یک نظم ناموزون” )شماره ویژه نامه(
...اگر همواره قرار باشد به شرایط موجود تن دهیم 
و همه چیز را طبیعی و عادی بپنداریم و به دلیل 
عیوب ساختاری سیستم، از کنشگری خود بکاهیم؛ 
و  کرده  اصالح  را  فعلی  شرایط  نمی   توانیم  هیچ گاه 
بهبود بخشیم و ناخواسته موجب استمرار و بازتولید 

نظم ناموزون کنونی می   شویم. 

“قلم و آنچه می   نویسد” )شماره هفتم(
پیدا  را  امور  اصالح  امکان  دست   ها  هنگامی که 
ذهن  اما  نمی   یابد،  نقد  امکان  زبان  و  نمی   کنند 
شکل   گیری  تبیین  برای  خود  کنکاش  به  همچنان 
که  است  قلم  می   دهد،  ادامه  موجود  وضعیت 
برای  فرد  که  است  لحظه  آن  در  می   گیرد.  جان 
کاغذ  بر  قلم  اندیشه   هایش  به اشتراک گذاشتن 
خود  ذهنی  خلوت  وارد  را  دیگری  و  می   گذارد 
می   کند؛ به این امید که در نتیجۀ آن نوعی هم فکری 
ایجاد شود. چه بسا آنچه دستان فرد ناتوان از انجام 

آن است، با همراهی دیگری امکان تحقق یابد.

“بحث بر سر اولویت   هاست” )شماره هشتم(
سر  بر  بلکه  بودجه،  سر  بر  نه  بحث  اینجا  ...اما 
حکم  در  دانشکده،  هر  بودجۀ  اگر  است.  اولویت   ها 
و  داد  تن  آن  به  باید  که  است  محتومی  سرنوشت 
راهی برای افزایش آن وجود ندارد، دست کم می   توان 
دربارۀ هزینه   ها صحبت کرد. می   توان مشخص کرد 
چیست  حاضر  حال  در  دانشکده  اولویت   های  که 
گفت   و   گو  این  طرف   های  از  یکی  باشد.  باید  چه  یا 
که  ...باشد  باشند.  دانشجویان  باید  شک  بدون  هم 
بحث   هایی که ازاین به بعد در ویرگول شکل می   گیرد، 
انتهای آن، مسئوالن در  سرآغاز راهی باشد که در 
اولین دیدار خود با دانشجویان جدیدالورود، با افتخار 
بگویند: »کمبود بودجه مسئله ای کشوری است؛ اما 

در دانشکده آن را به خوبی مدیریت کرده   ایم.«

“لطفا لبخند بزنید” )شماره نهم(
ترم  همین  که  بگیرید  نظر  در  را  دانشجویانی 

قبل، به خاطر اعتراض هایی که به وضعیت آموزشی 
در  نمره هایشان  کسری  با  بودند،  کرده  دانشکده 
کنایه   های  هرازگاهی  شدند.  مواجه  دروس  برخی 
گوش  به  کالس   ها  در  را  اعتراض ها  این  به  اساتید 
باید  بود؛  باال  اما چون معدل   هایشان  جان سپردند، 
و  ثبت  برای  که  دوربین   هایی  برابر  در  روز  آن  در 
ضبط این مراسم آماده شده بود حاضر می   شدند و 
لبخند می   زدند تا جشن خوب برگزار شود و دوباره 
ـ  استاد  دوگانۀ  ازنو.  روزی  و  ازنو  روز  فردایش  از 
دو  که  زمانی  مگر  کرد،  خواهد  پیدا  ادامه  دانشجو 
یکدیگر  به  کمی  را  خود  ذهنی    جهان   های  طرف، 
بشناسند.  را  یکدیگر  دیدگاه   های  و  کنند  نزدیک 
فاصلۀ میان آن   ها روزبه روز بیشتر خواهد شد، مگر 
روزی که یکی از آن ها، با ابزارهای مختلفی که در 

دست دارد، خود را به دیگری بشناساند.

“رؤیای شفافیت” )شماره یازدهم(
...آنچه در این بین از یاد برده می   شود، این است: 
شفافیت امور می   تواند به افزایش آگاهی افراد درون 
سیستم و ایجاد درک و افزایش همدلی میان افراد و 
مقامات منجر شده و امکان یافتن راه حل   هایی برای 
برد که  از خاطر  نباید  را فراهم کند.  بهبود شرایط 
هریک از کنشگران در یک عرصه، از زاویه   ای خاص 
به مسائل می   نگرد و باید اطالعات کافی جهت دفاع 
از منافع خود و هم صنف هایش را داشته باشد. بهتر 

است کمی با دقت به این مسائل نگاه کنیم.
  

“پایان سخت شنو که ما را چه رسید” )شماره 
سیزدهم(

مالی  مسائل  باب  در  چندماهه  تفحص  ...این   
دانشکده، نکتۀ مهمی را برای ما آشکار کرد. آنچه 
شاید تا پیش از این در ناخودآگاه همۀ دانشجویان 
وجود داشت، با برخی صحبت   های مسئوالن، محکم 
به صورت ما خورد! ...پس دریافتیم که باید یک پله 
عقب   تر ایستاد و سؤال را به گونه   ای دیگر مطرح کرد. 
به طور کلی نقش دانشجویان در دانشکده چیست؟ 
پرسش   ها  برخی  پاسخ  دریافت  در  دانشجویان  چرا 
»ذی   حق«  دانشکده  مالی  مسائل  از  پرسش  مانند 
به  دانشجویان  با  حاضر  حال  در  چرا  نیستند؟ 
اضافی  موجوداتی  گویی  که  می   شود  رفتار  گونه   ای 
پایین  به  باال  نگاه  پیکر دانشگاه هستند؟ همین  بر 
است که مانع از آن می   شود که دانشجویان بتوانند 
در امور آموزشی هم دخالت کنند. پرداختن به این 
یا  آینده در دستورکار ویرگول  موضوع می   تواند در 

دیگر نشریات دانشجویی دانشکده باشد.

نوشته	های	سردبیر
گزیده	سرمقاالت	آرمیتا	رمضانی	در	نشریه	ویرگول


