
  ن دانشور مییآرنت، فروغ و س
  

حظّ وافر برده ام: هانا آرنت، فروغ فرخزاد  در میان اهالی فرهنگ ، آثار سه زن را بسیار دوست دارم و از خواندن آنها
است،  آرنت کتابی خواندنی در نقد مبادي و مبانیِ توتالیتاریسم» توتالیتاریسمِ سرچشمه هاي« و سیمین دانشور.

می پرورد و می سازد که از اندیشیدن و » کسانی هیچ«توتالیتاریسمی که با از خودبیگانگی و الینه شدن عجین است و 
این فیلسوف و  فون تروتا نیز دیدنی است. این فیلم ناظر به دوره اي از زندگی» هانا آرنت » تفکر عاجز می شوند. فیلم

به اسرائیل » نیویورکر«دیدن دادگاه آیشمن از طرف  رايروزگاري که آرنت بمتفکر یهودي پر نفوذ قرن یبستم است، 
داشت.  آیشمن باشد، آیشمنی که درتحقق جنایات نازي ها در جنگ جهانی دوم دست باال را می رود تا شاهد محاکمه

انِ اندیشگی محصول این دور» اورشلیم آیشمن در« و کتاب  (banality of evil ) «ابتذال شر«برساختن مفهومِ 
 .، از آموزه هاي ژرف و عبرت آموز اوست»تنهایی اگزیستانسیل«و » مسئولیت » و» تفرد« آرنت است. تاکید آرنت بر 

پردازد و توضیح می دهد که چگونه آرنت،  می» آیشمن در اورشلیمِ« جودیت باتلر، فیلسوف امریکایی، درمقاله اي به 
 فلسفۀ اخالق کانت براي توجیه» اصل جهانشمولی پذیريِ« يِ آیشمن از ابزار با حرارت، روایت معوج و محرف و

 ...جنایاتی که مرتکب شده را نقد می کند

فروغ را نیز خیلی دوست دارم و مکرر » سرد ایمان بیاوریم به آغاز فصل« و » تولدي دیگر« ، »عصیان« سه دفتر شعرِ 
آیه هاي  »، «درآبهاي سبز تابستان« ،»بعدها«، »عصیان خدایی« ، »عصیان بندگی« نظیر  آنها را خوانده ام. در اشعاري

معجون غریبی از جسارت و حیرت »... مردنی است پرنده« ، »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« ، »تولدي دیگر« ، »زمینی
کرد و  بوغ را رصدبه تصویر کشیده شده است. در آرنت و فروغ، می توان بارقه هاي ن و تنهایی و تلخی وسردي و امید

 ...با خواندن آثارشان همنورد افقهاي دور گشت

هایش؛ رمانهایی  و هم رمان») به کی سالم کنم؟« هم به خاطر داستانهایش دوست دارم ( خصوصا  سیمین دانشور را،
جزیره «من است؛ » سووشون«شاهکار او به روایت اهل نظر  .که نام او را در تاریخ ادبیات ایران ماندگار کرده است

» ساربان سرگردان » را از» جزیرة سرگردانی« دوست دارم و از خواندن آن لذت بیشتري برده ام؛  را بیشتر» سرگردانی
دوست دارم. به نظرم توبرتویی و پیچیدگی انسانها و  که دنبالۀ آن است و در سال هشتاد شمسی منتشر شد، نیز بیشتر

ظرافت و دقت و  رانی ها و دغدغه هاي وجودي آنها در شخصیت هاي این رمان بهحیرانی ها و نگ تالطم ها و آرمانها و
خوب به خاطر دارم ». آقاي گنجور«و » مامان عشی« تا  گرفته» سلیم« و » هستی«هنرمندي تمام به تصویر کشیده شده، از 

وقت و بیوقت  را،» ره سرگردانیجزی« را خواندم، تا چند روز برخی از صحنه ها و دیالوگ هاي  بار نخستی که این رمان
فیلم از مقابل چشمانم می گذشتند و در آن فضا نفس  به خاطر می آوردم، تو گویی فیلمی دیده بودم و صحنه هاي آن

 .....می کشیدم
 


