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میرزاخان مریم احترام به
قهرمانم از اپیزود سه

فت زاده∗ حسن

برآمد که قهرمان و ست، فروش که اسطوره اي . ١

رياض گفت وقت م دادم. گوش را اسطوره ام مصاحبه ي داشتم
روز همان از گرفتم. را تصميمم کرده، انتخاب را شريف محض
کالس ي توي هم با م شود «يعن شد. آغاز لحظه شماري ام
ضعيف و کمرو بي دست وپاي من چطور نم شود باورم هنوز باشيم؟»
بايستم معلمان و آشنايان تاسف ابراز و اعتراض همه آن جلوي توانستم

رياض سرسختانه من و بود، کرده معجزه اسطوره کنم! مقاومت و
کردم. انتخاب را شريف محض

برداشته «١ ويژه «رياض تابش دکتر با بود. اه دانش روز اولين
براي بودم منتظر و کالس توي بودم نشسته زودتر دقيقه چند بودم.
فهميدم بعداً که بلند، قد دختر ي با ببينم اش. نزدي از بار اولين
بچه هاي توجه مرکز در شدند. کالس وارد است، بهشت رويا خانم
م داد. جلوه بي اعتنا و مغرور بسيار را او همين داشت. قرار کالس
تابش دکتر . دست نیافتن و بزرگ داشت، را اسطوره ي مختصات
اين در نيست قرار گفت و کرد صحبت ويژه رياض درس مورد در
را دم دست کارهاي اين گفت يريم. ب ياد انتگرال گيري و مشتق درس
م خواهيم ما دهد، انجام م تواند هم مچ ساعت ري دي وقت چند
آمد، خوشم خيل حرف اين از شويم. رياض بينش و خرد صاحب

نفهميدم. را معن اش بعد مدت ها تا گرچه

ي توي گاه گرچه نبوده ايم، هم کالس هرگز فهميدم زود خيل
زمان از دورتر حت بود، شده دور شدت به ر دي حاال بوديم. کالس
مغرور بود. کرده جدا سايرين از را او عظيم ورطه اي رشته. انتخاب
به توجه چندان و بود ايستاده دست نيافتن نقطه اي در بي اعتنا. و بود

روزمرگ در بیش تر چه هر که من و نداشت. پيرامونش روزمرگ هاي
ک را راهت ناگزیر م شود، تحمل ناپذیر وقت فاصله م شدم. غرق

شده آزاد و راحت ستم. ش را اسطوره ام و برداشتم را تبر .پس م کن
و دوره االن ر م «اصال برگشتم. روزه هر زندگ به سرخوشانه بودم.
عادي آدم ي چرا گفتم خودم با است؟» اسطوره سازي ها اين زمانه ي

بود. سته فروش اسطوره ... کرده اي؟ بزرگ خودت براي اين قدر را
بهتر کردم پيدا فرصت سرانجام گرفتم فاصله وضعيت اين از وقت
و نزدي بود. باورنکردن فاصله اين از م گويم، شما به ببينم اش.
دشت ي امنيتِ احساس حضورش در دوردست ها. در اما ، صميم
سرد. اما گرم، م هراسيدي. قله ها تنهايي از هم زمان و ، داشت را آرام
قله ها تقدير تنهايي که تنها؛ اما ، جم در دور. اوج در اما همين جا،
فضاي م تواند که کس «آن م نويسد: را خود این گونه نيچه است.
فضايي است، بلندي ها فضاي اين که م داند کند حس را من نوشته هاي
شد. آفريده بايد فضا اين براي است. نشاط و شور پر آن در هوا که
در آسودگ چه با چيز همه که ببينيد اما ــ است بي نهايت تنهايي
کوه هاي و يخ ها ميان در خودخواسته زندگ اين م آرمد... روشنايي

است.» رفيع
اين است. علم اصالتِ داستانِ ميرزاخان خانم تنهايي داستانِ
طرح را انسان موضوع اصل بزنیم.نخست ورق اندک را داستان
دارند شاخ هايي مردم کرد». بازي نقش نم توان را «تواض کنم:
م دهند، تشخيص هم از را دروغين و اصيل تواض بي بروبرگشت که

حقيق تواض کنند. برخاست و نشست فرد با صباح چند است کاف
و نظري تأييدِ تنها دروغين تواض اما ، دوست داشتن و است صميم
رفته يادمان که ديده ايم کم اصيل تواض آن قدر م يابد. مفهوم
با تواض اصالتِ وقت و برانگيزد. را ما احترام و عشق م تواند چقدر
عرصه به پا قهرمان ناگزير همراه شود، زيبا ذهن دست نيافتن بزرگ

ذريم... ب م زنم. حرف چه از نم دانند بسياري م گذارد.
او که چيزي علم. اصالتِ داستانِ و مريم تنهايي به گرديم باز
درک بود. رياضيات با مناسباتش م کرد، فهم ناپذير بسياري نزد را
رياضيات، در شاعرانگ به م زند تنه گاه که او، نبوغ آميز و شهودي
رياضيات به جوري م ساخت. دشوار نيز را او به شدن نزدي خيال
هيچ بي م کند. مزه مزه را عاشقانه اي دارد گويي م انديشيدکه
لذتِ نداند که کيست م کرد. لمس را مفاهيم ويم، ب استعاره اي
گفته ور کيرک برنم تابد. بنيان و دليل هيچ نامتناه امر با معاشقه
را، رياضيات او نيست. تنهايي از گريزي نامتناه امر با مواجهه در بود
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او م زيست. درون از که ، علم جامعه ي از عضوي عنوان به صرفاً نه
با کلهر يا سينما، با تارکوفس که م کرد زندگ رياضيات با طوری
ا گرني داشت که بود اسو پي م پرداخت، رياضيات به چون کمانچه.
او ذهن در رياضيات م آفريد. را خود داشت م گويم، چه م آفريد؛ را
از را زندگ که وااليي امر بود، زيباشناخت موضوع چيز هر از پيش
در زيبايي درکِ کل سط رفتن اش با م کنم گمان برم کشيد. زمين

آمد. پايين اندک دنيا

عبوس واق گرايي ــ ضدواق گرايي . ٢
اين خودمان از مصاديق ي م داند. تي ديال را تاريخ روند ل ه
در زمان که جامعه اي است؛ بام آن ورِ و بام اين ورِ متقابل بازيِ انديشه
شور شد. خواهد گرفتار تفريط دام در زود يا دير کند، افراط امري
اثر عميقاً ما زندگ بر بود ما از پيش نسل در زمان که هيجان و
درانداخته که نويي طرح از ذوق زده آن ها از بسياري است. گذاشته
صرف آرمان گرايی اساس بر را تمدن م توان م کردند گمان بودند،
تاريخ از اما بدميم. انسان ها در را ايمان روح است کاف ساخت؛ بر
با و گرفتند فاصله برانگيختگ حالتِ از جوام وقت که آموخته ايم
را پيروزمندانه اش بازگشتِ لبخندِ واقعيت رسيدند، ثبات به نهادسازي
دورانِ در برانگيختگ عصرِ نسخه هاي که است اين م کشد. رخ به
داستانِ هنوز است، داستان از نيم تنها اين اما م نمايد. خام نهادينگ
تبديل خودش ضد به ضدواق گرايي آن است. مانده واقعيت تل انتقام
همان قدر تفريط گرفتارِ نسل ي دست کم افراط، آن از پس و م شود

بست. دل سوم نسل به بايد نجات براي اکنون م شوند. عميق
ورق اندک است، خودمان داستان که را، داستان اين ذاريد ب
ضدواق گرايي جز چيزي ، برانگيختگ دورانِ آرمان خواه بزنيم.
مادي انگيزه هاي از فارغ افراد که است اين ايدئال نيست. ناپايدار
ايدئال اين اما بردارند. قدم واقعيت، اقتضائات از فارغ ، اين جهان و
م انجامد. بسياري پشيمان يا آوردن کم به ناگزير و است ناپايدار اساساً
بسياري که است تحمل ناپذير و عميق آن چنان گاه خسران احساس
و فرصت ها تمام مصادره ي بر حريصانه تقالي و مافات جبرانِ به را
شروع ران دي هم و خودشان هم پس م کشاند. رو پيش اناتِ ام

،يا بي صداقت به را خود گذشتگانِ جديد نسل گذشته. انکار به م کنند
نشانه ي آرمان گرايي نف پس م کند. متهم بالهت، حالت بهترين در
تا بازگشته صحنه به واقعيت ارزش. ي و م شود، پختگ و زرنگ
پيش م شود، برداشته قدم اگر اکنون يرد. ب تاريخ از را خود انتقام
آن معنوي و مادي مناف که است موجه و طبيع بسيار چيز هر از
دورانِ در پرکاربرد است اصطالح «معنوي» البته و شود؛ سنجيده
است، اين جهان و اندازه گيري قابل ارزش معناي به که معنويت احتضارِ
فاصله پول با واسطه دو ي و نيست پول جنس از حال عين در که
و خش واق گرايي اين ارتقا. فرم هاي به مربوط امتيازات مثل دارد،

بناميم. عبوس» «واق گرايي را تماميت خواه
اند. م خش را شور و ايمان چشمه هاي عبوس واق گرايي
و ارزش از خال تدريج به و م شود، محاسبه پذير چيز همه
اصيل دوگانه ي جانشين «زيرک ــ بالهت» هرجايي دوگانه ي معنا.
بيرون کانتور» «بهشتِ از را ما م شود. طبع» «فرصت طلبي ــ مناعتِ
زيست را آن ر دي که است کهنه توهم « نامتناه «امر اند؛ انداخته

نيست». رسيدن «رفتن ر دي حت نامتناه امر نبودِ در نم کنيم.
کس گرداند، باز صحنه به را نامتناه که است کس قهرمان و

بزرگ براي که داشت را کس آرزوي نيچه نم کند. محاسبه که
داستانِ نم گردد. دليل دنبال به دوردست ستاره اي پساپشتِ در بودن
از دائم رفتن فراتر و برداشتن گام است، کار اصالتِ داستانِ قهرمان
در خداوند اگر گفت که وقت داشت، را بي نهايت آرزوي لسينگ خود.
«طلبِ ر دي دست در و دارد، عرضه من بر را «حقيقت» دست ي
محاسبه که برم گزينم.رياضيدان را دوم من بي ترديد را، حقيقت»

است. شده تنگ قهرمانم براي دلم نم کرد...

ان نخب مهاجرتِ پيوسته؛ رفتن و گذشتن . ٣
من بي مرزيِ در تو م سازند. ن مم را رفتن پررنگ، و سفت مرزهاي

ماند. خواه اين جا ابد تا

فلسفه گروه زنجان، اه دانش ∗


