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  در جستجوي اصل خويش 
  

  ۲۰/۶/۹۱: ، روز دوشنبه، مورخروزنامه شرق، صفحه گفتگوي ويژه :منبع
« ، »اليل« ، »سارا«   ، »بانو« ،»ن هاياجاره نش«، »گاو«  يلمهايف .ار دوست دارميرا بس ييوش مهرجويدار ينمايس

 و را چند بار نگاه کرده» يپر «و » هامون«ده ام؛ يرا  دو بار د ...»يسنتور«  ،» مامان يمهمان« ، »يدرخت گالب
، يگوناگون  طنز، اجتماع يمعاصر  است که در ژانرهامعدود کارگردانان از  ييبه نظرم مهرجو. لذت برده ام

 ي، عل» هامون« در  ييبايدرخشان مرحوم خسرو شک يساخته؛ باز يادماندنيجذاب و به  ييلم هايف.... يفلسف
بوب محنماگر سرشناس و ين سيا  ابياز  کارنامه کام يينمونه ها» يسنتور« و بهرام رادان در » يپر«مصفا در 

ن ياز ا؛ زش کردهيز رين شيلم هايدر ف ييمهرجو لِياص يوجود يو دغدغه ها ژرف يسففل نگاه. ر استمعاص
گان و سورن يوش شايدار  ين بار نامهاياول آورم يبخاطر م. است يمثال زدن» يپر« و » هامون« يلم هايث فيح
دانش آموز  کهيدم، هنگاميشن »هامون«را در  زترس و لر و  ا در برابر غربيآس  يها رکه گور و کتابي يک
  . دمين بار دينخست يرا برالم يفرستان بودم و يدب

  
 را يز نکاتا ي، پاره ا»هامون«لم يدر ف» د هامونيحم« ت يکوشم با مد نظر قرار دادن شخص ين نوشته ميدر ا

سنده يد هامون نويحم .ن کنمييابم، تبي يه، چنانکه در مده شدير کشيبه تصو لم ماندگاريفن يکه در ا
ل يدر ذ يمان ورزيثغور او حدود و  مان يدارد؛ مقوله ا يقيعم ليستانسياگز يکه دغدغه ها است يروشنفکر
دن يشود با د يم يراض) ع(م يچطور ابراه است؛ ينحليش مسئله بغرنج و اليبرا يميان ابراهياد يآموزه ها

اگر !  ييچه آزمون سخت و طاقت فرساکند؛  يا قربانفرزند دلبند خود بگذارد و او ر ي، کارد بر گلو يخواب
مان صورت گرفته ياز سر ا ن اقدام اوياا يآن امر مبادرت ورزد؛ ينگارد و به ايش را صادق بيخو يايم رؤيابراه

ا يحال، آدهد؟  يفرمان م ير اخالقيمر غا خدا به اياست، آ ير اخالقياست؟ اگر غ ين کار اخالقياا يآ  است؟
مسائل ن ياار کرد؟  يست مؤمنانه اختيد و نحوه زيمان ورزينگونه ايا يشده کنون ييدر جهان راززداتوان   يم

برد، اما  يمان پناه مياز مفهوم ااو  ير و تلقگور کي يک ترس و لرزکند؛ به   يرا رها نم د هامونيبان  حميگر
ن يا يين حال  در واگويدر ع  .دارد يمتالطم ياحوال روح شود و  ير و زبر ميز قراراست و يهمچنان ب
الف ن  اختيهر چند او را دوست دارد؛ اما در ا عاجز است؛ ،ديمهشخود با همسرش، يوجود يدغدغه ها

ان، ين ميدر ا ؛و از دست او خسته شده او را دوست ندارد گريد ديکه مهش ابدي يدرازآهنگ در م يخانوادگ
از  يوجود قيعم يهادلهره  .د ندارندينسبت  به حم يخوشکنند و نظر  يت مياز او حماز يند يخانواده مهش

چند  يبراد يحم شود ي،  سبب مگريد ييسو و قصه طالق و دادگاه از يخانوادگتلخ  يو نزاع ها کسوي
، که ينيعابد يش، عليخو يميقد يدوست  و مراد معنو  يکار و خانه و کاشانه را رها کند و  از پ  يصباح

و  ابدي يصب خاليت غرين وضعياز ا او نجوا کند، مگربا  تا روان شود با او دارد،  ياديز زيخاطرات دل انگ
  :ب برد، کهينه را نصيآرامش و سک
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  يچرا طرب نکن يديار رسيوگر به                            يچرا طلب نکن يار نداريتو اگر 

     
ک يدر   ، پرسان پرسان محل کار اودرس ينم ييدر تهران به جا ينيعابد يافتن علي يتالش هامون برا

 ابد؛ي يرا نم ينيعابد يعلباز هم  رود؛ يم کند و به سراغ او يدا ميپرا شمال کشور  در يکارگاه ساختمان
 .سپارد يا ميمواج در يرا به اّبهاکند و خود  يا رخت ها را ميکنار ساحل در و مستأصل درمانده و مضطرب

د که يد؛ حمابي يعاقبت او را م د هامون،يحم يم، در جستجوينيب يم يقيرا در قا ينيعابد يلم عليف ينتهادر ا
  .   ديگشا يچشم م ينيعابد يق و نزد علي، در قاغرق شدن است در آستانه

   
فهم  ش روان شده؛ در مقاميخول ياص يوجود يدغدغه ها ياست که از پ يرانيده سرِ حيشور ،د هامونيحم

برآمده  يمانيا يو از سر گذراندن تجربه ها يک  کنونيشده و تکنولوژ ييمان در جهان راززدايهضم مقوله ا و
داند که با جهش  يم ير عقالنيغ يرا امر يمان ورزيقرن نوزدهم، ا يلسوف دانمارکير کگور، في يک . است

که با اراده  يماني؛ اديآ ياچنگ من است و فريعج ا زدنيدل به در وو خطر کردن  leap of faith )( يمانيا
 يمانيا« د از مقومات آن است؛يو ام يباک يب ،يگرم ، اراده ،يرسد و شورمند يستن مؤمنانه در ميمعطوف به ز

ز تر و يدل انگمان ياآن ز تر، يتر و خردست ير عقالنيغهر چه متعلق آن  و» که از تابش استوا گرم است
برابر با  يدسيمثلث در هندسه اقل يداخل يايمجموعه زوا" رينظ يگزاره ا ر،ر کگوي يک يبنابر رأ. تر يخواستن

، ياستنتاج منطقبا استفاده از استدالل و توان  يرد، چرا که ميگ يمان قرار نمي، متعلق ا"صد و هشتاد درجه است
رخ  يوقت است و يگريدمان از جنس يما ا؛ ابدست آورد و بدان گزاره باور داشترا آن يمعرفت بخشو صدق 

 ،، شخص  مؤمنيل عقالنيدلک ياب يشود و در غ يب مين تجربه  مهيار يدهد که تمام وجود شخص درگ يم
  :ديآ يد ميپد  يل مزاجيشود و  تبد يبه پا م ير او محشريسپارد و در ضم يدل م ،مختارانه و شورمندانه

  گر شوديگر شد جهان ديان چو دج            گر شود         يچونکه در جان رفت جان د
  
  
نه است و با سلم و يکه از سر طمأن يمانيخواند، با ا» مان شورمندانهيا«توان آنرا  يمان  که مياز ا ين تلقيا

در  يکه به آرام يبه سان امواج ،است» حکمت سرد«و از جنس  رسد يدر م يانا سرديصفا و آرامش و اح
ت يستم، به روايقرن ب يسيانگل-يشيلسوف اترين، فيتگنشتايو. ت استاست؛ البته متفاو يانوس جاريبستر اق

 يمانياست؛ ا يمان ورزيان نوع يندگان برجسته ايآمده، از نما  فرهنگ و ارزشاز کتاب  ييآنچه در بخشها
    .قلمداد کردد و ينام  »نهياز سر طمأن مانيا« توان آنرا يکه  م
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 يت سوز درباره سرشت سوگناک هستيعاف ياز پرسشها يبوهانران است و مستأصل و يهامون که ح ديحم
 يز چنگين يک شهريتکنولوژ يستن در فضايپر تنش و ز  يخانوادگ ين حال زندگياو را احاطه کرده و در ع

 زند، يا ميکند و مختارانه دل به در ي، خطر ميافتن مفري يبرا  ؛زند و او را آزرده و ملول کرده يبه دل او نم
ن يسهمگو خود را به امواج  ايبه سمت درد هامون يحمدن يدو. ب برديرا نص يابد و احوال خوشي ييمگر رها

را از  يمانيمختارانه و شورمندانه و  جهش ا دناست از خطر کر ينماد  لم،يف يانيپا يدر صحنه ها ،ا سپردنيدر
و ق بوده و اين توفيکوشش هامون قرد يم، شايدان ينم. نده ناروشن و نامعلوم رفتنيسر گذراندن و به استقبال آ

در سکانس  ، ينيعابد ي، علقيهامون در قا يوده؛ ظاهر شدن مرشد معنوار بيبخت خطرپرب و يغر تجربهن يدر ا
   .ده سر باشديشور هامون يبرا يدن روزگار بهتريدر رس دبخشيباشد و نو امرن يد ايتواند مؤ يلم، ميآخر ف


