ج

مع
خوانی

رؤیا میبافم ،پس هستم ...

که آید
بهار...

اسماعیل آذر

استاددانشگاه

اثر سالوادور دالی

رؤیابافی به
مثابه تسلی

ساناز بیان

بازیگرتئاتر

رؤیای
کودکیام
کجاست؟

رضا فیاضی
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اینروزهاحالدلمانخوبنیستونمیتوانبهراحتیامیدواروشادبودو
همهخوبمیدانیمکهآسیببسیارزیادیبهدلیلکرونابهمردموجامعه
واردشدهاست.خیلیهاممکناستبهسختیودرناامیدیوباگرفتاری
وبیماریشبرابهصبحبرسانندوزندگیکردنبرایهمهسختشدهو
آیندهانگارُپرازهیچشدهامانمیشودناامیدبودوبهمعجزهورؤیادلخوش
نداشت.پسامیدوارممعجزهایاتفاقبیفتدکهدیگرنگوییمدریغازپارسال.
هرچندبایدبابتچیزهاییکهداریمحتیاگرسقفیسادهواستیجاریاست،
شکرگزارباشیم.سالمتینعمتبزرگیاستکهاینروزهابیشازپیشدر
معرضخطرقرارگرفتهوبایدبیشترمراقببود.ذهنیمیتواندرؤیابافیکند
کهحالشخوبباش دواگرامیدواریوحالخوبوجودنداشتهباشد،رؤیابافی
همکمرنگمیشود.گاهیوقتهابخشیاززندگیبرپایهرؤیامیگذردبرای
همیناستکهمیگویمرؤیابافینبایدازدستبرود.رؤیاهمیشهتسلیبخش
زمانهاییاستکهدرگردابناامیدیدستوپنجهنرممیکنیمبرایهمین
بایدسعیکردکهبیشتررؤیابافتوبرایرسیدنبهرؤیاهاتالشبیشتریکرد.
رؤیاهامیتوانندفردییاجمعیباشند،برایتحققرؤیاهایجمعیهمهباید
دستبهدستهمدهیموکنارهمبهسمتآیندهبهترپیشبرویم.

جملهبیگانهاینیست،اماآرزویمندیدنشادیهمیشگیبچههاست.فکر
میکنماینبچههاهستندکهمیتوانندجامعهرابسازند.امیدمابهجوانانی
استکهجامعهبهدستآنانمیافتد.رؤیایمنبالندگیبچههاست.چه
بچههایایرانوچهبچههایجهان.رؤیاجزوالینفکبشریاست.منبا
رؤیایکودکیامزندگیمیکنم.شعریرااینجامیآورمکهدرکتاب«بانوی
نیلوفری»چاپشدهاست«:رؤیایکودکیامکجاست؟/درخوابکداممسافر
بتبدارمردی
خستهمیگذرداینخیالسبز/مادرمشقایقنیمشبیبرل 
مردهرویید/مردیچنانعاشقکهآبیچشمانشنوشگاهپرندگانبود/رؤیای
کودکیامکجاست/دربسترتنهاییکدامبانویعاشقکهازجانشخواب
خداراهمآشفتهمیکند/رؤیایکودکیامکجاست».انسانبدونرؤیایک
جسداستوخالیازهرچیزاست؛بهکودکیکردنبچههانگاهکنیمتامتوجه
شویمکهآنهاچگونهبارؤیایشانزندگیمیکنند.باشخصیتهایخیالی
کهدوستدارندحرفمیزنند،بازیمیکنندوباآنهاارتباطبرقرارمیکنند.
رؤیایبشرهمهمینطورساختهشدهاستوتمامسفینههاییکهبهفضا
رفتندیاحتیپیشازآنتمامپیشرفتوتکنولوژیبشریازهمینرؤیاپردازی
آدمیبهتحققرسیدهاست.انسانبیرؤیا،انسانمردهاستوماهمیشهباید
رؤیاپروریکنیمودستازامیدوآرزوهایمانبرنداریم.

چند وقت پیش شعری از «هانری النگلوا»ترجمه کردم که این یادداشت را هم نقل به مضمون
با آن شروع میکنم :سربازی در جنگ زخم شمشیر میخورد و به دیواری تکیه میدهد که ناگهان
ت داری هرکاری که میخواهی در حق من بکنی اما
فرشته مرگ را میبیند .به او میگوید تو قدر 
من تسلیم تو نمیشوم .اگر انسانها تسلیم نامالیمات پیرامون خود نشوند و در وجود خودشان
بایستند و خودشان ،خودشان را شکست ندهند ،هیچ چیز در این عالم نمیتواند انسان را شکست
دهد .همه رؤیاهای انسانهای شکست خورده درهم میریزد ،زمانی انسان بیرؤیا ،بیآرزو و امید
است که در درون خود شکست خورده باشد .حدیث نفس انسانهایی را که به کرونا دچار شدهاند
را خواندهام و آن دسته از افرادی که در مبارزه با کرونا او را شکست داده اند؛ با خود فکر میکنم
خویشتن خویش در درونش داشته باش د و این دژ
کسی میتواند رؤیاپردازی کند که وجهی محکم از
ِ
درونی انسان است که نمیگذارد رؤیای نامطلوبی در ذهنش شکل بگیرد و همین است که میگویم
رؤیاپردازی باید به قدر وسعت انسانها باشد .مولوی میگوید :آرزو میخواه لیک اندازه خواه؛ اینجا
میتوانیم آرزو را معادل رؤیا فرض کنیم .گمان میکنم هرچیزی را که انسان درباره آن رؤیاپردازی
کند میتواند به واقعیت برساند .به قول صائب« :میتوان رفت به یک چشم پریدن تا مصر  /بوی
پیراهن اگر قافله ساالر شود» باور دارم تا زمانی که ما بترسیم و اندیشه را خرج زندگیمان نکنیم به
رؤیاهایمان نمیرسیم ،همانگونه که در قرآن مجید هم آمده «اََف َال َت ْعقُ
ونَ ،تَت َفک ُر َ
ونَ ،ت َذک ُر َ
ِل َ
ون»
بزرگترین نعمت انسان اندیشیدن است و اگر اندیشیدن را در خود گم کنیم همه چیز را گم
پیراهن بیشه نو شود»
کردهایم .پس این شعر را زمزمه کنیم که «که آید بهار و
ِ

خیال میبافم
و مینویسم

داوود
فتحعلی بیگی
کارگردانتئاتر

حیات
جعلی

آرش سنجابی
کارگردانتئاتر

مناینروزهامشغولنوشتننمایشنامهایهستموهمیشههمرؤیاهای
زیادی براینمایشنامههایمدارم؛بهطورهمزمانچندکاردردستدارمو
بههمینخاطربرایهرکدامرؤیاهایمتفاوتیبهذهنممیرسد،البتهبهتر
استنامشراخیالبافیبگذاریم.منخیاالتیرامیبافموازاینطریقبه
فضاینمایشنامهوحالوهوایشخصیتهانزدیکمیشوموبعدآنهاراروی
کاغذمیآورموپروبالمیدهموبعدهربارکهرویکاغذمیآورمچیزهای
جدیدیبهذهنممیرسدکهخودموجبخیالبافیهایجدیداست؛اگریک
نویسندهنتواندخیالبافیکند،نمیتواندداستانبنویسد.ممکناستمبنای
اصلیداستانالهامگرفتهازطبیعتومحیطاطرافباشد،اماطبیعتاًنویسنده
بارؤیابافیهایخوددرآندخلوتصرفمیکندوواردخیالبافیمیشود.
رؤیایجمعیواجتماعیمن،همزیستیمسالمتآمیزمردمبارفتنویروس
کروناکنارهماست؛برایهرشخص،چیزهایزیادیتداعیکنندهرؤیاهستند،
بستگیداردکهمقصودازرؤیاخاطرهباشدیاچیزدیگر.اگرمقصودخاطره
باشدبادیدنتمامعزیزانآنخاطرههازندهمیشوند،اماگاهیهمپیش
میآیدکهبامطالعهبعضیآثار،چهیکجملهچهیکخبر،قصهکوتاه،کتاب
تاریخییاحتیشنیدنیکسخنرانیکوتاهازیکاندیشمند،موجبرؤیابافی
درذهنمیشودوذهنمدامرؤیابافیمیکند.

رومنپوالنسکىدریکىازآنفیلمهایکوتا هاولیهاش،قصهپیرزنىراروایت
میکندکهدریکتوالتعمومىشهرىکارمىکند.پیرزندرطولروزووسط
کارهایروزانهاش،گاهیروىیکصندلىمینشیندوغرقدررؤیامىشود؛
رؤیاییکهدرآن پیرزنمعشوقهاىداردوهمهچیزدراغراقىغریب،پاکیزهو
زیباست.انگارکهبخشرؤیابینذهنش،تنهامفروملجأمسلطىستکهاز
آنمحیطچندشآورجدایشمیکندواورابهدنیاییدیگرمیبرد؛دنیاییکه
برعکسدنیاییکهدرآنکارمیکند،دنیاییجذابودلرباست.بهنظرمن
همنکتهاساسیبینواقعیتورؤیاهمیناست؛اینکهتماممایکزندگى
درونىهمداریم؛آنجاکهرنجروزمرهرابهدرونمختصاترؤیامىکشانیم
پیرزنفیلمپوالنسکى،حیاتىجعلىبراىخودمانمیسازیم.واژه
ومثل ِ
ترکیبىرؤیاهاىجسمانى،پوچىاشدراینجامعنامىگیردکهگاهیهیچکدام
ازرؤیاهامانجسمیتنمىگیرندودرسطحهمانوضعیت«رؤیا»مىمانند
ومىُپکند؛براىمنهمهمیناست،خصوصاًدراینروزهاییکهتجربه
میکنیم.هیچوقتنبایددستازرؤیابافیبرداریم.آدمیبهرؤیازند هاست،
نهتنهارؤیابافیبلکهرؤیاسازی.همهتالشوکوششمابایدبراینمبناباشد
کهرؤیاییراکهدرسرمیپرورانیم،بهواقعیتتبدیلکنیموبهسرانجام
برسانیم.دنیابدونرؤیا،تیرهوتاریکمیشود.
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