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 هنر سینوخیتار و منتقد شاعر، سنده،ینو یمجاب جواد با یطوالن ییگفتگو از یگزارش دیخوانیم ادامه در چهآن

 آنها یجا کوچک ییهاعنوان و اندشده برداشته یراستاریو در هاپرسش. دیآیم تیروا شکلبه که است معاصر

 :اندگرفته را

 یمعمار ساختار به شعرم نیازا یقسمت در ؛بم بام بر همنظوم از بخوانم یشعر گفتگو شروع از قبل دیبده اجازه

 مردم یرونیب واریود کردهیم حفظ را نینشحاکم دوحصار داشته حصار سه درخود که امکرده اشاره  بم ارگ

 .   را

  فشانخون یسرها یهامناره»

  روح یهاکنگره ازپشت

  کنندیم تکرار را یکالم

  رسدیم ما به تا که

 . ماندینم جزغبار ازآن

  فرمانروا روبه وارید کی

  مردم روبه واریدود 

  است کس آن رسم نیا

  ترسدیم که

 «. ترساندیم پس 



 

 



 کردم معنا چگونه را ترس

 کنش. میکنیم احساس را یگرید از یرسبیخطرآس که ستیحالت خوف، و وهراس میوب ترس ما، اتیادب در

 کندیم فرق حالت نیا .شودیم آشکارا واکنش صورتبه درحادثه یزمان و است یذهن و یانتزاع یگاه دنیترس

 وحشت. مطلق استبداد و زلزله و مرگ از وحشت مثل ،ستنابودگر یعامل از مفرط یترسندگ که وحشت با

 اقتدار چه باشد، یاله جهنم از یحاک قدرت نیا چه ،شودیم آشکار قدرته غلب و قهر با تقابل در معموالً

 افتادن ریگ از وحشت سرخ، رمِخِ یهاازشکنجه وحشت. شیاندجزم یافکارعموم قدرت ای یمهارحکومتیب

 انیمنج آن ینیآفربهشت همقدم که خیتار یهاسوزانکتاب از وحشت ،یاتم بمب از وحشت داخائو، و درگوالک

 .است متفاوت اریبس آزاد یاجامعه در قرمز چراغ از درگذر شهروند کی ساده ترس احساس  با ست،یدوزخ

 یزندگ در ترس. است کرده ممکن را عالم و آدم دوام که بقاست هزیغر از یبخش ست،ین بد شهیهم دنیترس

 سازدست یپناهگاه و آتش و لباس کشف به عتیطب درندگان و یپناهیب شب و سرما ازترس که شده باعث بشر

 و ابزار با و اوردیب رو سازندیم را یزندگ که ییزهایچ یتمامبه شدن،ستین و مردن ازترس. برسد اتاق چون

 یخیتار یحت ،روزانه عیوقا و رامونیپ نیسهمگ عتیطب برابر در را خود ،یوجمع یفرد یرهایتدب و دستکارها

 است آمده هم زگاریپره و خداترس یمعنا به یعرفان اتیدرادب ؛باشد هم محتاط تواندیم ترسکار. کند حفظ

 . شودیم شمرده لتیفض که

 یانسان ییایخولیمال

 بال، آن از زیگر یبرا و دهیترسیم نداشته یآگاه بدان هرچه از بشر. تاس بزرگ یهاترس مادرِ ناشناخته

 آتشفشان و شب و رعد چون عتیطب قاهر یقوا از هیاول بشر که اندگفته .است بافته یالیخ ای دهیشیاند یاچاره

 یقوا از کیهراست  کردهیتصورم ؛میترسیم هم ما هنوز که طورهمان ده،یترسیم  مرگ و کشنده هجوم و

 و جادوگران. کنند تیحما ای بکشند اورا توانندیم که هستند یانیخدا کوه و ایدر تا ماه و دیخورش از عتیطب

 در. دادندیم وسامان دندیبخشیم قوت را ییایخولیمال تصورات نیا ان،یبرآدم سلطه یبرا لیقبا یرؤسا

 با بشر یوقت. تاس شده منجر کیزیمتاف تصور ییدایپ به جهان کیزیف از برخاسته ماندگار یهاترس درازمدت

 که دهیپرس خود از ترسان. مرد خواهد هم او که فرورفته فکر نیا به و باخته را خود ،شده روروبه گرانید مرگ

 شخص یدهایام رود؟یم کجا به است نیاگرچن و ابدییم ادامه یصورت به ای شود  یم ستین مرگ از بعد

 از ترس هادام است؛ تصورکرده گرید جهان هادار یبرا ییروافرمان و کرده خلق را گرید یایدن ریناگز ترسنده،

 از یاریبس دارند باور فالسفه و شناسانجامعه. است بازکرده هم جهان نیبد را مطلق یفرمانروا یپا ناشناخته،

 . اندگرفته روین و سرچشمه عدم و ازمرگ بشر دنیازترس جامعه، در جیرا آداب و اخالق و انیاد  و هانییآ

 

 ترس عتیطب



 کندیم دشیتهد که یمختلف یخطرها برابر در انسان شودیم باعث که است یستیز ازشور یعملکرد ترس

 درندگان ای مسلط اقتدار ان،یخدا از مرگ، از شودیم مگر. بزند دست آن، از فرار غالباً و ییجوچاره به

 یجهاننیا مجازات زندان، و ینابود شیجزا اما شودیم که البته. نداشت واهمه ل،یس و طاعون وکشندگان،

 بد چندان کندیم کمک انیز و  بیآس از ما ماندن مصون به که جاآن تا ترس .است یجهانآن مکافاتپو

 یوضع ست؛ یناهنجار ینوع است هرکس و زیهرچ از مفرط ترس ینوع که مدام وحشت و واهمه اما ،ستین

 زحمتبه درندگان انیم ابانیدرب که ستیرزنیپ تیحکا ،یفارس یایگو یهالیتمث از یکی. آورمرگ و کنندهفلج

 .  اشکشنده یهافرمان و  ظالم حاکم خوف از: گفت ؟ییاین شهر به چرا دندیپرس. ستیزیم

 ترس تیروا

 مرگبار هتجرب چند اما. است احمقانه ییادعا چراکه ترسم،ینم زیچچیه از و هستم یرمتهوّ آدم میبگو توانمینم

 به کینزد ،یبندرپهلو در بارکی. است بوده آورتعجب هم خودم یبرا آن، دربرابر میخنثا واکنش که امداشته

 مثالً یآب ته رفتم و دیفروکش مرا آب و رفتم دور یکم. کنم شنا توانمیم یمتر ششپنج .کردمیم شنا ،ساحل

 ناتوان و گمراه و جیگ. نشد ،کردم تالش و زدم وپادست. میایب باال توانستمینم کردمیم هرکار. متر پنج عمقبه

 از. است بهتر نیا و اندزنده گرانید که گذشت سرم در لحظههمان .نهادم مرگ به دل لحظهکی. شدم

 ینحوبه را خود گرداب از تا زدم طاقت فوق ییوپادست. شدم دور مشوش وضع آن در غرق به شدنمیتسل

 نجات مرا یزندگ شور باورداشتم ستمینگریم آسمان به ،دهیدرازکش هاماسه یرو یوقت. دمیکش رونیب یاتفاق

 نیماش و همدان میرفتیم زردرنگمان کانیپ در یساعد دکتر و زنم با که یوقت شد تکرار حالت نیا. است داده

 کهیوقت .برف از دهیپوش یچندمتر یگودال در جاده چپ به شد پرت و زد معلق بارسه جاده راست از و شد چپه

 از دمینترس نبود، متصور میبرا مرگ جز یاجهینت میمودیپیم ،زنانمعلق ،دهیبرفرمان نیماش در را جاده عرض

. رومیم ایازدن ننوشته را میهاکتاب شد فیح گذشت سرم در لحظهچن درآن .زانمیعز از تن دو با رمیمیم کهنیا

 ارمنستان راه در ما اتوبوس لیفرانسید که رانیح هدرگردن .بود مردن و ماندنزنده از مهمتر میبرا نوشتن انگار

 هدر به شدنپرتاب از مونُیلیمکی حد در یشانس با( هنرمند کیوستیب) ما و رکردیگ یسنگ به پرتگاه هلب بر

 وآن هیقض نیا به و نبود مانیباک بهنود و من که نیا از سپانلو حادثه، از پس م،یافتی نجات یجمع توطئه

  «.بکشندمان ،نیا از میاخوشحال یلیخ ما کنندیفکرم! بابا دیکن بس» :وگفت شد کالفه م،یدیخندیم کسان

 مرگ تیسزا و یاکرده فاسد را ما نسل تیهانوشته با تو» :گفت و زد تلفن یکس و بودم تنها درمنزل بار کی

 دستت کف را حقت و مییآیم سراغتبه یزودبه !خائن ینیبدقزو یا» که دیتهد نیازا یستیبا «.است

 صحبت هم با ما منزل ایب اسلحه بدون روز کی حاال»: گفتم او به یچشمشوخ با اما باشم دهیترس «.میگذاریم

 سال «.اندکرده کیتحر من ضد را تو که آنها هم یکنیم اشتباه تو هم که یدیرس جهینت نیا به دیشا میکن

 با ییحیبو و شد خونم وارد عفونت پزشکان، یمساع اثر بر که کردند اممعده یرو یوحشتناک یجراح 2000

 چشمان با گرانید و خواهرانم و زن که دمیدیم .کردیم پرواز ساسان مارستانیب در تختم یباال سرکجش داس

 بلند یشعر یرو االنهیخیب من موقعهمان اما، کنندیم مرگ از من نجات یبرا یکارهمه دانهینوم اشکبار،



 حاال که نبودم فکر نیا به ادیز و داشت یاستعار ینقش پنجره پشت چنار یرو کالغ درآن که بودم متمرکز

 و شعر و یزندگ زیم پشت برگشتم و ماندم زنده یاتفاق کامالً. ستین یدیام و امشده قبله به رو یمحتضر

 .شمردن دوباره یعمر را هالحظه کیکای

 زهایچ گرید و هست یترس مرگ از

 اما. کارممحافظه روزانه، یرفتارها شتریب در بلکه ترسمیم نیخطرآفر زیهرچ از تنها نه ،یفرد یدرزندگ من

 یلیخ که زنم به یجوان در بارکی ؛کنمیم جلب دیپر دهانم از که  «االنهیخیب» ریتعب آن به را شما توجه

 یحت ،حادثه هر از پس چندروز ای کی «.یهست حادثه یفردا در کن فکر ،یهراتفاق در» گفتم است حساس

 نشان یتردرست واکنش و نگردیم واقعه آن به تریمنطق دیشا شود،یم یجانیه و مشوش کمتر آدم ،یافاجعه

 از و موضوع از گرفتنفاصله درلحظه،. امبرده کاربه یزندگ در باًیتقر را تیترب ای تجربه نیا خودم. دهدیم

 یموروث امر نیا است ممکن. است کرده رشد یشگیهم یروند عنوانبه من در کردننگاه هیقض به دورترک

 هست هرچه اما ،باشم دهیرس «خونسردانه یابیفاصله» نیا به هاوخوانده هادهید از کهنیا ای دانمینم ،باشد

 خلق و تأمالت هنگامبه غالباً که ینحوبه است دهیبخش شدت من در را واکنش نیا هنر در استغراق و اتیادب

 در جواد نیا و است جهان از خارج انگار که دارد وجود ناظر و مانا من کی روزانه، دراتفاقات هم یگاه و آثار

 چه و کجاست حاال او کهنیا باشد، یمجاب که یزندگ هعرص در فعال منِ کی به کندیم نگاه یبودائ یآرامش

 بهتر بلکه نشود، مجسم نظرتان در کیزوفرنیش بودن یدوقطب توهم رسد؟یم کجا به عاقبتش و آخر و کندیم

 احوال نگران مکان و زمان دور از فارغ یافرزانه که دیشیندیب یرانیا عارفان و شاعران هنیرید رفتار به است

 در یوجمع یفرد یهابتیمص یوقت. گرفتارآمده جهان یتودرتو یهادام در که است( خود چون) یوشوانهید

 یزندگ طیشرا ،یعیطب و معقول شهروندان یبرا و رودیم فراتر خود حد از  منجمد و فروبسته یاجامعه

 یواکنش ،یلیتخ و یتعقل یریگفاصله نیا شگر،ینما و ناظر یدوپارگ نیا تصور گردد،یم مرگ از دشوارتر

 .است ینژند روان از یریجلوگ یبرا یضرور

 الیخیب 

 یاریبس مثل یعنی ام،نداشته را ندهیآ یپروا وقتچیه یجوان یابتدا از. دارستشهیر من در یالیخیب ینوع

 فردا چو» گفتمیم .کنم چه آمد شیپ دیتبع و یریپ زندان، مرض، فقر، ندهیآ در اگر نداشتم دلهره  کسان

 بارمذلت یهایاندوزمال انواع و هاقدرت یچاپلوس به را هاآدم غالب نامعلوم،ه ندیآ از ترس« .میکن فردا فکر شود

 و ینظر عرفان لیتحص .کنندیم یزندگ آزادتر هاآدم بردار، انیازم را ینیخودب و طمع و ترس. افکندیم

 به یفطر شیگرا و یجوان در سمیالیستانسیاگز با ییآشنا خاندان، هرجهتبهیبار ستیز رمان، و شعر خواندن

 عقل یاندک ،ییهواسربه و یالیخیب نیا متن در البته. بوده رگذاریتأث نده،یآ از امدلهره نداشتن در سمیآنارش

 دیشا آموختم که را هرچه و اتیادب و اقتصاد و حقوق علم لیتحص :دواندیم یارگه هم ینگرندهیآ و معاش

 یجوان یشیاندمآل اما. کنم هنر کار در را فرصتم یتمام تا باشم داشته دغدغهیب یروزگار که بوده سبب نیبد



 خائنان جمع در سابق نگارانروزنامه که ،58 سال در ،شورا آن هنامبیتصو کی برابر در امدین کاربه یزندگ در

 جهیدرنت و ندارند یاسیس و یاجتماع تیصالح وجهچیهبه، هایارتش و مجلس یوکال مثل!( ) ملت و ملک به

 .ندارند ملک نیدرا یزندگ و تیفعال و شغل حق

  سازدیم میب ندهیآ

 از دنینترس و ییپروایب آن شدم، انزوا به محکوم و محروم یعاد شهروند کی یایمزا یتمام از یوقت! دینیبب

 وکار نوشتن به فقط یشغل و درآمد چیهیب گرفتم میتصم یوقت. کرد آشکار امیزندگ در عمالً را خودش ندهیآ

 همسر نبودم، که تنها من خب،. ستین درست کار نیا که نکردم شک هم لحظهکی بپردازم اتیادب  وقتتمام

 حقوقم ماه سه معادل یعنی. بس و داشتم هزارتومان40 حدود امیبانک درحساب. داشتم خردسال فرزند دو و

 ذهن بر کرد غلبه ادب، و هنر درآمدیب هحرف گرفتنشیپ و یفرهنگ کار شوق اما. داشتم اندازپس روزنامه در

 فقر اثر بر خانواده یفروپاش و یپولیب و یکاریب دانستیم گرانید از بهتر که خواندهوحقوق اقتصاددان یعلم

 آن روزگار. شد فیتوق و نشد چاپ میهاکتاب. وقت تمام پرداختم یاحرفه صورتبه یادب کار به.  چه یعنی

 .مینشد ودشمنکام میماند زنده البته .ما تصور از دشوارتر  یطیشرا در ،داد نشان را سگش یرو

 ننوشتن شبح

 اوج در حاال اگرچه ست،ین دور ادیز روز آن دانمیم ترسم،یم سمیبنو نتوانم یروز کهنیا از یفرد یدرزندگ

 اماندوخته دراز انیسال به که را خود یادب اعتبار و سمیبنو نادرست و بد که ترسمیم. هستم عمرم ههم تیخالق

 حافظ اگرچه ،دارد یادیز تیاهم یخیتار یدرازنا در ملتش خاطر قبول و کین نام هنرمند یبرا .ببرم نیب از

 : یگویم که دانسته  نامعتبر زین را اعتبارها نیهم

  است بد و کین نقش ز تیشکا و شکر یجا چه

 ماند نخواهد رقم یهست هفیصح بر چو

 یزندگ در .ستین شیب یروزپنج اعتبارش دانمیم دارد،گرچه تیاهم هنوز معتبر، نام و کین نقش من یبرا

 جوان جسم بر الیخ و یشگیاند انجماد و ابتذال یماریب هجوم. مناکمیب رانیا فرهنگ هندیآ از یاجتماع

 کهن یهاملت. ستمین دینوم البته .دهدیم جلوه فینح و خونکم دور از را زیعز موجود نیا نشگر،یآفر نوآوران

. نگران یهاچشم درآفاق باران از شیپ کیتار آسمان در تابان یآذرخش چون ندیزایم برومند یفرزندان همواره

 هاده و یفرهاد و گانیشا و شاملو و انیشجر و یارستمیک که یفرهنگ ؛ندندایم هم دشمن و دوست و باوردارم

 به  را خود هرگز که یاندهیآ از دارد باک چه دارد درخود اند،ملت محبوب که را خواهیآزاد مستقل نامدار

 .  ابندییم را خود راه و مانندیم هاملت. است نباخته گذشته

 



 هاترس و هاحکومت

 تیجبار هرنوع و سمیفاش و سمیبلشو و سمیناز در. ندارند وحشت اما ترسندیم حکومت از مردم ایدن در ییجاها

 از دولت فرانسه در که است یعیطب. دارند وحشت حکومت سازوکار از مردم ،یاخودکامه هافتیسازمان

 داشته واهمه دولت از هم یکارگر یکایسند وکل افراد و بترسد کنندیم اعتصاب که یکارگر یکاهایسند

 عمالً دولت چون، ترسندینم ازحکومت کشور، مردم نه؟ ای دهدیم کنندهقانع جواب اعتراضشان به که باشند

 دیتول مردم است حکومت دست در مس و نفت انحصار که ییجاها در لکن است، خورمردمنان اتیمال قیطر از

 زیتجه با مس و نفت پول با حکومت ن،یمس و نینفت یایرعا به شودیم لیتبد ملت ندارند، یتوجه انیشا یمل

. داندیم ایرعا هیعل سلطان یعیطب حق را یمخالفت نوع هر سرکوب قدرت، انصار و اعوان ریتکث و ینظام یقوا

 . یاباخته  را خود مستقل شأن ،یشد ریبگصدقه و خواررهیج یوقت

 شده یالدیم یس دهه از ترمسخره یایدن

 وحشتو  هول و دلهره با دارند فرق مخاطرات در انسان یعیطب واکنش عنوانبه میب و خوف و ترس که میدید

 شب»: دیگویم چه مورد نیدرا حافظ مینیبب. رندیاپذنعالج ظاهراً ،جباران زیقهرآم هغلب برابر در یگاه که

 و قیتحم) موج میب و( دهینجامین یشادکام روز به گاهچیه که خواند خیتار شب را آن وانتیم که) کیتار

 را یمردم و یمل یدهایام یتمام اشیزیانگهول که) لیها نیچن یوگرداب (جنگ و غارت و غلبه و سرکوب

 جامعه(  ن؟ید با ای کردهیم مبارزه نید یبرا بابا نیا میدینفهم) نیمبارزالد روزگار در( کشدیفروم خود قعربه

 :نالدیم شاعر که درانداخته وحشت شیتشو از یاورطه به را

  فزودین وحشتم جز رفتم که ازهرطرف

 تینهایب راه نیو ابانیب نیا از زنهار

 :شودیم کیتار دلش ظلم، کرانیب ابانیب نیا در تیجنایب و جرمیب دهیبر یسرها ینشدنتمام صف همشاهد با

 درشب که ماندیم شانیاندروشن تیهدا کوکب به دواریام اما ،«مقصود راه گشت گم اهمیس شب نیدرا»

 یروز آبادوحشت نیا که دارد باور و دیبزدا مردمان دل از را ینگرندهیآ ییگراگذشته گذارندینم هنیم یظلمان

 همه بر بال ستجورگشوده عقاب» که «یآخرزمان هفتن» نیدرا چراکه ،شد خواهد یآزادگ و یخرم گاهیجا

 :هستند یرفتن ها حکومت و مانا مردم همواره« شهر

  بگذشت بوستان طرف بر که سموم نیازا 

  رنگ نسترنی و است مانده یگل یبو که عجب  

 و بارخشونت هرابط (آنها مانند و نیاستال و تلریه امثال) تیجبار لیتحل و نقد در اشپربر مانس مینیبب

 : دکنیم فیتوص ریفراگ وحشت هریدا در چگونه خودکامه با را مردمان یستیمازوخ



 تکتک وجود در ...ندارند یبخت مطلوب منزلت و اعتبار درکسب ...کنندیم سر یشادمان کمبود با هاانسان اکثر»

 و موجود نظم یواژگون و روزمره یزندگ یبندها از خروج به یاآگاهانه شیکماب اقیاشت خلق، ای مردم

 حساب آن یرو و اندمطلع ییماجراجو و سوزان اقیاشت نیا از جباران. دارد وجود یاجتماع یهاییماجراجو

 هرکس به بکارانهیفر آمده باال جامعه اعماق از خود که جبار. زنندیم دامن را آرزوها و آمال آتش. کنندیم باز

 تیمشروع آن به و زدیانگیبرم را مردم یتوزنهیک احساس. ..دهدیم یقول نوعهمه ردیبگ را او طرف که یناکسو 

 با یهمراه برندیم گمان و شوندیم جمع ییحایمس یمنج گرد طمع، و ترس با محروم فرودستان ...بخشدیم

 هریدا با را خود او در شدن لیمستح با جیتدربه رهاند،یم ییتنها مرارت و کسالت از را آنها پرست،قدرت آن

 ستییهامشعل نور از برگرفته در را جبار که یدرخشان ههال آن دانندینم انیپاخرده. پندارندیم کسانی قدرت

 به پس کنم،یم راهروبه را کارها ههم من: داردیبرم ادیفر بیفرعوام ادیش .اندگرفته باال خودشان دست در که

... بود دیخواه امان در و آسوده من تیکفا با درکف شما ام،کرده را زیچ همه فکر من د،یبدو سربه من هاشار

 ضعف و یکاست جبران که ندیآیم شیپ یهنگام و ییدرجا «یتهاجم ترس» و «یاجتماع مخاطب با ترس»

 یلیدالبه ،یملت که شودیم مستقر یزمان روانشناسانه نظر از زین تیجبار. است امدهین حاصل یول ،افتهی ضرورت

 هیتوج یبرا جبار. نباشد بحران آن سرگذاردن پشت و رفع به قادر یول ،آمده دچار زیآممخاطره اضطرار به

 بوده یتهاجم ترس او یواقع هزیانگ داستیپ د،یمایپیم را ییجوتوطئه و یتراشدشمن و ییگوگزافه راه ا،یقضا

 ...داردیم نگه خود ترس فراز بر و سازدیم یسپر بهانه و عذر از و بردیم سربه شیتشو و ترس در او است،

 با جبار هرابط دوام موجب کندیم کسب یکارانتیخ و جفا از  را خود تیمشروع که یمانیپ وحفظ یوفادار

 تا دیبا او. ..زنندیم دست یهرکار به شانشبهکی اتازیامت ندادن دست از ترس از آنها. شودیم هوادارانش

 وحذف هاانسان ریتحق. شود ظاهر جبروت و جالل با و یاافسانه یاهاله در هم، آن از بعد و قدرت به دنیرس

 شود متوسل وحشتو  خوف عامل به یقدرت اگر. ..است الزم شدنش گانهی یبرا اندبوده همراهش یروز که آنها

 مثل رشیتأث روال لکن .دارد زین جاذبه ندارد، دافعه فقط وحشت و ترس بردارد،دست آن از دینبا گاهچیه گرید

 در من از کهیزمان تا. است یالزام مصرف مقدار مستمر شیافزا مطلوب، اثر کسب یبرا ؛است مخدر مواد

 یهاآدمک از یمیعظ لیخ جز گرید خلق به نگاه در جبار که رسدیم یزمان ؟آنان نفرت از ییپروا چه هراسند

 به یادیز تاحدود که است یندیفرا محصول یگیفروما و ذلت نیا. د..نیبینم یزیچ سرافکنده و زانودرآمدهبه

 قیتوف چندان مردم معاش معضالت حل و اتیح امور شیدرگشا جبار اگرچه. ..شودیم یط ناخودآگاه صورت

. ..دارد ییطوال دی یستریه جو دیتشد و جادیا و یدشمن و عناد کردنعرضه و افتنی در لکن ،ندارد ییتوانا و

 بهتر جبار، میرژ برابر در یآگاه و علم صاحبان که افتاده اتفاق ندرتبه. ستین یکس انحصار در ترس و بنجُ

 یرفتار «ریتحق ههنگام» نیا در که ییآنها شتریب میابییدرم میبنگر کین اگر ؛باشند کرده مقاومت گرانید از

 ...اندگمنام محرومان هتود از که «هاتیشخص» حضراتِ آن سلک از نه دهندیم نشان خود از شرافتمندانه نسبتاً

 چیه ...شودیم محسوب رفتهازدست و بازنده گرید که آوردیم یرو یروانهیم و سازش به یقدرت آن تنها

. ابدیینم تیموضوع آورندیم مانیا او به و کنندیم علم( جهل و طمع ای ازترس) را او که یکسان بدون یجبار



 حاصل مستبد دفع یبرا شهامت و جرأت و شد دانسته تیجبار نظام شیدایپ و جبار نیتکو ریس در ترس نقش

 «...ستیفرد و یعموم وقوف و  یآگاه  کارکرد

 جنگل در ،ما هزمان در اما راهنماست و جذاب جباران و مردم یفرد یروانشناس نظر از اشپربر نظرات البته

 از ترمسخره ایدن. باشد داشته تواندینم یاعتبار چندان ا،یدن در جیرا یاسیس همآبانالت خشونت و ارتباطات

 .است شده رساله نیا نوشتن طیشرا و یالدیم یس هده

 انیپا در

 اقتصاد ،شده زاده یفرامل اقتصاد خاص یپلماسید از که ستینوظهورجهان یحرکت از من وحشت نه، ترس

 حاال اقتصاد نیا. جهان یماد سازوکار بر مسلط و ستیکشور هر از بزرگتر ،هادولت و هاملت از فراتر یفرامل

 ای یمصرف یکاال خواه) است جهان وسعتبه یمصرف بازار جادیا هدفش که کرده دایپ را خود خاص یپلماسید

 یاریبس مثل زین رانیا. بشوند هم تیهویب که بهتر چه و  ،عیمط و شدهییمغزشو یانیمشتر با( حاتیتسل

 و روشنفکران .است براندازتیهو سازکسانی رذل یپلماسید نیا هدف توسعه، هب رو مستقلمهین یازکشورها

 تنها. بشناسند یدرستبه را پادگان-بازار نیچن از برخاسته یضدفرهنگ یهانقشه دیبا معاصر رانیا هنرمندان

 گسترجهان خشن تیجبار با و نشد محو و یمنزو د،ینگرد ریگدامن ابتذال همرنگ توانمی خالقانه یاریهش با

 استیس و اقتصاد توسط شدهتیهویب یجهان هیعل عالم، یاقصا در پراکنده فرزانگان  با همسو. رماندیدرگ

 .برخاست اعتراض به پرست،منفعت و اخالقیب



 


