126

دربارهی کتاب «دنیای قشنگ نو» اثر آلدوس هاکسلی به قلم مهدی پورچریکی

به سیاهیها نگاه کن

ما در کابوسهای یکدیگر زندگی میکنیم ،دقیقا در بین کابوسهای هم
«من فرض میکنم که بهشت ،هوا ،زمین ،رنگها ،شکلها ،صداها و
همهی چیزهای بیرونی چیزی ج��ز بازیهای فریبکارانه در رؤیاهای
من نیس��تند؛ دامهایی در راه س��ادهلوحی من .من فرض میکنم که
دستی ندارم ،چشمی ندارم ،گوشتی ندارم ،خونی ندارم ،حسی ندارم
اما با این وجود به اشتباه به این باور رسیدهام که همهی اینها را دارم».
رنه دکارت
میخواهم دربارهی #کاب��وس صحبت کنم :کابوس
همان جایی که از فرط س��یاه بودن��ش ،به خودمان
دلداری میدهیم و با خودم��ان میگوییم ارتباطی
با ما و نقطهای که ما هس��تیم ن��دارد .جایی که ما با
خودمان فکر میکنیم از آن گذش��تهایم یا دستکم
در روزگار فعلی بسیار مانده تا به جایی آنقدر سیاه و اندوهبار برسیم.
جایی که برای اعالم خطا بودن راه فعلی ،آینده را مثل آن ترسیم کرده
یا برای نشان دادن بدیهای پنهان امروز ،روزگارمان را به آن تشبیه
میکنیم .جایی که اینجا نیست و روزی که امروز نیست .شکی نیست
که زیس��تن در کابوس ،رنجی است بر دوشناکش��یدنی .غمی است
تحملناکردنی .شاید برای همین است که ما را معاف کردهاند و اجازه
دادهاند تا هربار کابوسمان آنقدر اوج گرفت ک��ه یک قدم مانده تا به
قله برسد ،وحش��تزده از خواب بپریم .هر بار که در کابوس شبانهای
پایمان لبهی پرتگاه لیز خورد ،هر بار که در دعوا شکست خوردیم و
آدم بد داستان که اغلب همکالسی یا همکارمان است -که توی روز با او
بگو مگو کردهایم -با کارد دستهسفید زنجان سراغمان آمد ،هر بار که
مرگ یا ترس مثل دیوانهس��ازهای آزکابان ،صورتش را به صورتمان
چس��باند و یک قدم ،یک لحظهی کوتاه تا تمام شدن همهی امیدها
ماند؛ درست در آن لحظه نفسنفسزنان چشمهایمان را باز کنیم و
چند ثانیه بعد از آن با دهان خش��ک از وحشت و فکری گیج از اتفاقی
که افتاده ،نیمخیز روی تخت بمانیم و بعد برویم آبی بخوریم و سرمان
را از پنجره بیرون ببریم و هوای لطیف نیمهشب را داخل ریههایمان
بکشیم .اینطور احتماال کابوس کمانه میکند و اغلب ،لذت هوای خنک
ش��ب و دیدن ماه و صدای جیرجیرکها -از آن لحظات پرتنش -جز
یک داستان تعریفکردنی برای میز صبحانه ،چیزی باقی نمیگذارد.
چرا این اتفاق میافتد؟ چون بینندهی خواب ما ،کسی غیر از خودمان
نیست .و کابوس ما ،هر چقدر هم دور و سخت و ترسناک باشد ،جز در
معدودی موارد ،خواب خود ماست .آدمیزاد هم در بیشتر موارد هوای
خودش را دارد که خیلی به خودش س��خت نگی��رد .برای همین ،اگر
کابوس یک فیلم ترسناک باشد که توی سینما پخش میشود ،وقتی
به جای به واقع بدش میرسد« ،خود» ما مثل معلم مهربانی که بچهها
را به گردش آورده ،دست بچهی ترسیده را میگیرد و از سینما میبرد
بیرون و یک شکالت هم میدهد و میگوید :دیدی ترس نداشت؟!
ولی چه اتفاقی میافت��د اگر که ما در حال زندگ��ی کردن در کابوس
دیگران باش��یم؟ اگر ما صاحب کابوس��ی که در آن زندگی میکنیم
نباشیم ،آیا باز هم صاحب کابوس در لحظات بد داستان فیلم را قطع
میکند و برایمان آب قند میآورد؟ اگر کس��ی که ما در کابوس��ش
زندگی میکنیم ،خودش نویس��نده و کارگردان آن کابوس باشد ،آیا
ی است.
فیلمش را از همان جا کات میزند؟ پاسخ منف 
ماجرای ما با «دنیای قشنگ نو» همین است؛ یک کابوس قدیمی که
اگر سختگیر نباش��یم ،یک پیشبینی تقریبا بینقص از دنیای امروز

ماست ،و اگر س��ختگیر باش��یم ،نه یک نگاه بدبینانه به یک آیندهی نیروی دریایی ایاالت متحده -را دیدهاست؛ پیروزی یک گروه کوچک
دست نیافتنی ،بلکه یک نگاه واقعبینانه اس��ت به یک آیندهی بسیار ش��به نظامی به اس��م «حزباهلل» بر یک ارتش مجهز به نام اسرائیل
نزدیک .تصویری است از نتیجهی طبیعی رفتارهای امروز ما .انگار که را هم دیدهاس��ت و همچن��ان امیدوار اس��ت از ای��ن بزرگترهایش
کمی ،تنها کمی تا رسیدن به مختصات دقیق «دنیای قشنگ نو» مانده .را هم ببیند .پس آلدوس هاکس��لی هم با این حس��اب ،ب��ا ارفاق آدم
برگردیم به عقب؛ به این سؤال که نویسنده ،جدای از اسمش که باالتر خوشاقبالی اس��ت .در قرن  19م��دت کوتاهی نفس کش��یده ،نظم
گفتیم ،کیس��ت؟ روزگار او چه روزگاری است؟ و «دنیای قشنگ نو» دو ابرق��درت را زندگی کرده ،دو جنگ جهانی بیخ گوش��ش رخ داده
و بیمها و امیدهایش را چش��یده و از همه مهمتر اینکه با کابوسهای
که مولود آن نویسنده و آن روزگار است ،چرا ارزش خواندن دارد؟
مردم روزگار خودش خوابی��ده و بیدار ش��ده .کابوسهایی از جنس
️ اول :آقای نویسنده
«آلدوس لئونارد هاکس��لی» نویس��نده ،ش��اعر ،فیلس��وف ،پیشگام کت��اب « »1984ج��رج اورول؛ دولتهای تمامیتخ��واه .هیتلرها و
ادبیات مدرن ،نامزد هفت دوره جایزهی نوبل .متولد فالن .درگذشته موس��ولینیها و اس��تالینهای جدید ،کابوس محرومیت از حقیقت
در بهمان .اینها چیزهایی نیس��ت که من با آنها کاری داش��ته باشم .بهخاطر سانسور ،سرکوب آگاهی با سرنیزه ،و نابودی آدمیت با بمب
اینها را میش��ود با یک جستجوی س��اده ،از توی هزار سوراخ فارسی و نارنجک و س�لاح .دنیای آن روز هاکسلی ،ترس این روزهای دنیای
و انگلیسی پیدا کرد .س��عی من این اس��ت که چیزهایی را بگویم که ماست .کابوسی دوردس��ت ،از آنچه در گذش��ته رخ داده و نگرانی از
بیش��تر به کار بحث ما میآید .برای من ،آلدوس هاکسلی مردی بین بازگشت دوبارهی آن .کابوس اینفلوئنسرها و سلبریتیهایی که دوست
جوانی و میانس��الی اس��ت که کابوسهایی میبیند .کابوسهایی که ندارند با سر تراش��یده به جنگ جهانی بروند .تیسترهایی که دوست
دیگران ،اگر نگوییم آن روزها اصال نمیدیدند ،دس��تکم میش��ود ندارند به جای غ��ذای تازهپخت ترکی ،غ��ذای جایگزین با آرد خاک
گفت کمتر میدیدهاند .البته معنی این حرف این نیست که مردم در اره تست کنند .معمارهایی که دوس��ت ندارند بمبهای هزار پوندی،
عصر جوانی و میانسالی آلدوس هاکسلی ،مردمی «نازپرورده تنعم» مقاومت سازههایشان را محک بزند .سربازهایی که دوست ندارند در
بودند و اساس��ا اهل کابوس دیدن نبودند .اتفاقا آدمها در روزهای پر جنگ «ضربه مغزی مالیم» شوند و یهودیهایی که با سواری گرفتن
دلهرهای مثل آن روزها ،شبهای پر کابوسی دارند .ولی کابوسهایی از جنگ قبلی ،یک تکه زمین غصبی دست و پا کردهاند و دارند برای
از جن��س دلهرههایی که روزها با چشمهایش��ان میبینند و ش��ب نگه داشتنش دست و پا میزنند و اصال دوست ندارند که به صاحبانش
در خوابهایش��ان مرور میکنند .نه کابوسهایی که بازگش��تن به پس بدهند .دنیای آنروزهای هاکس��لی ،کابوس اکانتهای پرایوت،
کابوس شفافیت برابر مردم و کابوس عدم
گذشتهای تاریک یا آمدن آیندهای سیاه
ش��فافیت در برابر حکومتهاست .دنیای
را پیشبینی میکنند .هاکسلی اما عالوه
آن روز هاکس��لی ،کابوس ای��ن روزهای
ب��ر آن کابوسه��ای روزان��ه ،خوابهای
دنیای ماس��ت .دنیایی که تصور میکند
عجیبتری هم میدید...
به ب��اغ ع��دن آزادی و آرامش رس��یده و
️ دوم :روزگار نویسنده
میترس��د به عقب بازگردد و ب��از در قعر
هاکس��لی از نظر من ،آدم خوششانسی
دوزخ جنگ و دیکتات��وری بیفتد .اینها،
است .چرا؟ قبل از اینکه بگویم چرا ،اجازه
تصویر روزانهی دنیای آن روزهای هاکسلی
بدهی��د اول بگویم آدم خوشش��انس از
و همعصرانش ،و غلیظ ش��دهاش کابوس
نظر من چه کس��یاس��ت .از نظر من آدم
حاال  88سال بعد از خواب آشفتهی
شبهایش��ان بود .اما هاکس��لی عالو ه بر
خوششانس ،کسی است که در روزگاری
آقای هاکس�لی ،ب�ه نظ�ر اینطور
این ،همانط��ور که گفتی��م کابوسهای
زندگی کند که چرخیدن تاسهای جهان
میرس�د که تعبی�ر این خ�واب ،با
منحصر به ف��رد خودش را هم داش��ت .از
را ببیند .برگشتن ورقهای روزگار و رنجها
فاصل�هی کمی بعد از انتش�ار کتاب
نظر من هاکس��لی ،هرچند ش��اید آنقدر
و بیمها و امیدهای حاصل از این چرخیدن
کلید خ�ورد .انگار اهال�ی زمین،
خوشش��انس نبود که نقشآفرین دنیای
ورق را تجرب��ه کن��د و بع��د از آن ،آنقدر
تصور
شرح کابوس را «نقشهی راه»
خودش باشد و یک چشم نیمهنابینا باعث
بماند ک��ه روی آرامش دنی��ای جدید را
کردند .هفت س�ال بعد از چاپ اول
میشد اعزام داوطلبانهاش به جنگهای اول
هم ببیند .فیالمثل نسل من (نسل جوان
کتاب ،جنگ جهانی دوم شروع شد.
و دوم منتفی شود ،اما آنقدر خوششانس
ایرانی انقالبی) برخ�لاف همعصرهایش
شش سال بعد ،طرفداران رهایی(!)
بود که به جای خرج کردن جسمش برای
در بقیهی دنیا ،در حد و اندازهی خودش
بمبه�ای اتمیش�ان را روی س�ر
متفقینی ک��ه علیرغم شعارهایش��ان،
نس��ل خوششانسی اس��ت .چرا که زدن
مخالفانش�ان ریختن�د .کش�تاری
دستکمی از دشمنانشان نداشتند ،بتواند
پهپاد آمریکایی و دس��تگیری ملوانهای
کابوسهای منحصر به فردش را برای بقیه
آمریکای��ی و انگلیس��ی و توقیف نفتکش
تلخت�ر از آنچه در تص�ور آلدوس
تعریف کند و هشدارهای خودش دربارهی
بریتانیا -این افسانهی دریاها -را در چند
جوان بگنجد .سلاحی مخوفتر از
دنیایی که اتفاقا ش��عارهای پرسروصدای
قدمی خودش با چشمهای خودش دیده
گاز خردل و سیاهزخم .و بعد کمکم،
متفقین به وج��ود م��یآورد را اعالم کند:
اس��ت؛ عبور نفتکشهای ایرانی از جلوی
آجر به آجر «دنیای قش�نگ نو» از
«دنیای قشنگ نو».
چشم بزرگترین هیوالی دریایی -ناوگان
روی نقشه ساخته شد

️ سوم :دنیای قشنگ نو
کابوسهای مت��داول اغل��ب محق��ق نمیش��وند .اغلب هم��کار یا
همکالس��یتان صبح فردا ش��ما را با کارد خطخط��ی نمیکند ،روز
بعد از لبهی پرتگاه پرت نمیش��وید و سگ وحشی یا جسد متحرکی
در ی��ک بیابان دنبالت��ان نمیکن��د .در این بین ول��ی کابوسهایی
که بقیه برایمان دیدهاند ،احتمال وقوعش��ان بیش��تر اس��ت .برای
همین دربارهش��ان بیش��تر احتیاط میکنیم ،ناخودآگاه بهتر به یاد
میسپاریمش��ان و یا برایش��ان صدقه کنار میگذاریم .به نظرم باید
همان سال  1932برای در امان ماندن از شر اینستاگرام و اینفلوئنسرها
و مارول صدقه کنار میگذاش��تیم .برای در امان ماندن از شر «دنیای
قشنگ نو»« .دنیای قش��نگ نو» را اگر بخواهیم به قدری که لطفش
زایل نشود تعریف کنیم ،این است:
در دورانی پیش از ش��روع کتاب ،جنگ بین طرف��داران دنیای واقعی
نیمهآرام ما ،دنیای مذهب و عش��ق و جنگ و تعصب و آثار کالس��یک
با طرفداران دنیای نو ،دنیای حداکثر ک��ردن بهرهوری و لذت با کاربرد
وسیع س�لاحهای کش��تار جمعی ،به نفع گروه دوم تمام میشود .این
ی اس��ت که آدمیزاد مدتها به خودش قول
تمام شدن ،ش��روع دنیای 
ساختنش را بر روی زمین داده بود .بریدن بندهای تقید و تعهد و رسیدن
به آزادی و حل ریشهای مسائل سخت؛ تمام کردن جنگهای ریشهای
با بریدن ریشهها ،اتمام بحثها و فکرهای عمیق با بیرون آوردنشان از
عمق و رها کردنشان روی سطح .البته نه به شکل « »1984جرج اورول
با زور و تهدید ،که به س��بک «دنیای قش��نگ نو» با لذتهای سطحی
و زودگذر ،با حذف قیدها ،با ح��ذف تعهدها ،با حذف خان��واده و با جا
انداختن مفاهیمی مانند خانواده و مادر به عنوان مفاهیم زشت و رکیک.
با لذتهای در دسترس ،جسمی و کوتاهمدت .با تنوع .تنوع و تنوع .در
غذا و لباس و روابط ،برای جلوگیری از فکرهای عمیقی که تکرار فرصت
فکر کردن به آنها را به آدم میدهد و دست آخر و محض احتیاط ،با یک
مخدر برای وقتهایی ک��ه فکرهای عمیق از بی��ن الیههای پدافندی
لذتها عبور میکنند؛ زندگی بدون بند .زندگی بدون بار .در یک کالم:
با «دنیای قشنگ نو» .قبلتر گفتم که زندگی کردن در کابوس دیگری،
یک کابوس بیانتهاست .حاال میشود گفت که اگر ما در کابوس کسی
س عجیب آقای هاکسلی .حاال
زندگی کنیم ،آن کابوس همین است :کابو 
 88سال بعد از خواب آش��فتهی آقای هاکسلی ،به نظر اینطور میرسد
که تعبیر این خواب ،با فاصلهی کمی بعد از انتش��ار کتاب کلید خورد.
انگار اهالی زمین ،شرح کابوس را «نقشهی راه» تصور کردند .هفت سال
بعد از چاپ اول کتاب ،جنگ جهانی دوم ش��روع شد .شش سال بعد،
طرفداران رهایی(!) بمبهای اتمیشان را روی سر مخالفانشان ریختند.
کشتاری تلختر از آنچه در تصور آلدوس جوان بگنجد .سالحی مخوفتر
از گاز خردل و سیاهزخم .و بعد کمکم ،آجر به آجر «دنیای قشنگ نو»
از روی نقشه ساخت ه شد .دس��ت آخر امروز ما اینجا ایستادهایم :دنیای
بمبهای اتمی ذخیره شده برای مخالفان نظم نوین .دنیای آزادی برای
بینهایت اسکرول کردن محتوای عمیق(!) پستهای اینستاگرام .دنیای
تظاهرات همجنسگراها و ازدواج سفید .دنیای تغییر کلمات پدر و مادر
در کتابهای درسی کشورها به والد شماره یک و والد شماره دو .دنیای
پخش کردن همهی اخبار بدون سانسور قابل اعتنا و گمکردن خبرهای
مهم بین خبرهای پوچ .حال ،این مایی��م و کابوس جناب آقای آلدوس
لئونارد هاکسلی؛ «دنیای قشنگ نو».

