
 

 

 

 دنیاهای مختلف
 پانزدهمگو در کنج وروایت یک گفت

 



 

 8 زا 1                                                                                            مختلفنیاهای د

 

 مهدیاراین سوال  «به نظرتون چه دنیایی کامله؟»

که نگو  به پا کردآتیش یه بحثی رو توی کنج پانزدهمِ سروک 

که این سوال  کرداعتراف همون اول  تداعیو نپرس. 

زندگی، نباید دنبال های پیچیده است و برای سوال« پیچیده»

همان اول کاری یک سوال هم  منعیهای ساده باشیم. جواب

یقا همین جایی که صبح دنیای ما )یعنی دقاین »: چپکی پرسید

بقیه جاها  هست؟ چرا؟ مگنیکنیم( دنیای کاملی چشم باز می

دنیای  هکه ی هندار چیا یا دنیای ما ؟هکه دنیای ما ندار هچی دار

هم که انگار از عالقه نعیم به فیلم و  مهدیار« ؟هکامل دار

خب! دنیای ما اگه »گفت: زیر لب  با لبخندی خبر داشتکارتون 

جمله مهدیار همانا و  «.شدفیلم هری پاتر بود کامل می مث

البته ها در خاطراتشون با هری پاتر همان! غرق شدن بچه

دنیای ا جرات کردن و گفتن که از نظر اون ها هم این وسطبعضی

همه  زد و خورد، بعد یه کمهری پاتر جالب نیست...خالصه؛ 

 اصلی:  بحثبه  برگشتن

ای شاید دنیای ما هم از نظر عدهکه  کردفکر می تداعی

ست چون نیل آهایددونیم که دنیای ما می وولی این ؛کامل باشه

همچین  اصال گفت ریحانه. اما هخیلی جاهاش جای تغییر دار

اگه قرار باشه که وجود داشته باشه، میشه  وجایی وجود نداره 

   تو دنیای ها که یه افسانه آفریقاییه. پلنگ-مثل دنیای آدم
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پذیرن و بهش افتخار رو می دیگهپلنگا مردم تفاوت هم-آدم

که اونا رو خاص  هاستوتتفا همین کنن چون باور دارنمی

  کنه.می

پیدا  ییدنیا توی همچین جای خودش رو نعیماما 

 ،باشم پلنگا-اگه من توی دنیای آدم»کنه و سوالش اینه که نمی

 اوننم به توو من چی می کنندرتی قبول میبرای چه ق ومن

 « شهر آرمانی اضافه کنم؟

 هغرقِ قصآفریقاییه، های عاشق افسانه که آفریننوش

به »گفت: ای پیروزمندانها لبخندِ ب مسیحریحانه شده بود که 

ا نیست که همه چیز باب میل م ینظر من، دنیای کامل، دنیای

اما حکمتی  ما بیفته، برایباشه چون ممکنه اتفاقات سخت و بد 

 «. که ما ندونیم نداشته باش

ممکنه اتفاقات »: گفتبا مسیح موافق بود و می تداعی

 باشه؛وفِق مراد من با اتفاقات وفقِ مرادِ یکی دیگه تضاد داشته 

باید بر وفقِ مرادِ کی  ، باالخرهلآهاینطوری توی اون دنیای اید

تا که  واندر این سوال عمیق تداعی باعث شد«. عمل بشه؟

ظرم دنیای کامل نبه »بشه: اینجا ساکت بود یهو وارد بحث 

میز داشته باشن آهمزیستی مسالمت  توشها دنیاییه که انسان

 ادامه داد: آفریننوش« و کسی رییس یا صاحب کسی نباشه
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هم زندگی  کنارا با صلح دنیایی کامله که همه آدم مبه نظر من»

به همه چیز احترام  و اعتماد کنن و اهمیت بدن دیگهکنن، به هم

یوانات و ها؛ به حالبته نه فقط انسان»: گفت رواند«. بذارن

ای و اصال قیقا به هر موجود زندهد... ذاریمطبیعت هم احترام ب

 «طبیعتکل 

وقتی صحبت از همزیستی شد، انگار یه چیزی توی 

کنم دنیای کامل باید کتاب من فکر می»جرقه زد:  مسیحذهن 

خت به نظر بیاد ولی خیلی سقانون داشته باشه... شاید قانون 

لی که پنج تا قانون او»پرسید: از مسیح  آفریننوش «.مهمه

مسیح جواب  اینکهقبل از « ؟انتوی کتاب قانون مینویسی چی

هرکس »گفت:  یاسیکردن. کلی بچه ها سر و صدا به پا بده،

حق داره هرکاری دوست داره بکنه به شرط اینکه به زندگی 

هیچ . 1»سه تا قانون اضافه کرد:  مهدیار«...بقیه آسیب نزنه

؛ کس حق نداره کسی رو کمتر از خودش بدونه و همه برابرند

 ؛و باید به عقاید دیگران احترام گذاشت ههمه محترم عقایدِ .2

 ا قانونت 5 واندر «نباید به طبیعت و حیوانات آسیب رسوند.. 3

ها جدا برابری انسان. 1» رو پشت سر هم لیست کرد:  خودش

یکسان  .3؛ نبود اجبار  .2؛ دنژایین و مذهب و آاز هرگونه دین و 

 گیریتصمیمحق رای و  .۴بودن واحد پولی در سرتاسر جهان؛ 

. «نبود حاکمیت و پادشاهی. 5در همه جهان؛  هابرای تمام انسان
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ای »گفت: ایده کتاب قانون رو داده بود،  خودشکه هم  مسیح

من » گفت تداعی «خواستم بگمرو می اوای... منم دقیقا همین

نه اینکه همه رو نویسم؛ میاز قوانین اسالمی کتاب قانون رو 

هایی که ازشون بکنم... اصال... اما روش ان بودنمجبور به مسلم

 بیه باشه چون بنظرم منطقیکنم فکر کنم خیلی شاستفاده می

دین  گفتبا تداعی موافق بود اما می مهدیار. «و عادالنه است

ای قانون ریحانهها در طول تاریخ خیلی تغییرش دادن. رو بعضی

 یسمنومی من اول از همه» :مال عملی و واقعی رو پیشنهاد دادکا

دو اینکه تمام والدین ؛ هیچ کس حق نداره مواد مخدر پخش کنه

هاشونو با موظفن تا حدودی با روانشناسی آشنا باشن و بچه

سه ؛ کنن بزرگمطالعه دقیق درمورد روش صحیح تربیت فرزند 

)با این  .ها باید طبق تئوری انتخاب گردونده بشناینکه مدرسه

نه که ویلیام گالسر ارائه داده و توضیح که تئوری انتخاب همو

ای مختلف ه که ما تواناییِ انتخاب رفتارهامون رو در موقعیتمیگ

سی  همه افراد باید تا رسیدن به سن بیستچهار اینکه  داریم(.

سالگی یه مطالعه کلی درباره فلسفه و دین داشته باشن و طبق 

تونه هر کس می .دین و عقایدشون رو انتخاب کنن ،مطالعاتشون

و ر شه ولی هیچ کس حق نداره اونو داشته بار عقیده خودش

آزادی بیان کامل باید ها رسانه؛ و پنج اینکه به بقیه دیکته کنه

انگار درباره قانون پنجمِ ریحانه ابهام  تداعی .«داشته باشن
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ای اطالعات اشتباهی بنظرت اگه رسانه»: پرسیدو ازش  داشت

این اطالعات اشتباه آیا ؟ جلوشو گرفت م نبایدباز بدهرو به مردم 

 « ؟زننسیب نمیآات هبه جامع

به  نکته ها اشاره کرده بود یهکه به برابری انسان واندر

دمای اون آ»دنیای کامل، دنیاییه که  :ای قبلیش اضافه کردبحث

طر ها بخاگویی نداره و انسانکسی حق زوردنیا متوجه بشن 

جنسیت  ، وجغرافیایی، نژاد و رنگ پوست یی مثل موقعیتاچیز

یر البته احترام به بقیه موجودات زنده به غ و تبعیض قائل نشن؛

 « هااز انسان

 واژهها آل، خیلی از بچهتوی صحبت از دنیای ایده

ها حق دارند یا حق دارند چنین رو بکار بردن. اینکه آدم« حق»

یه سوال بنیادین مهم  مسیح، باعث شد کلمهو چنان کنن. این 

 «کنن؟شه که آدما به حق هم توجه نمیاصال چی می»بپرسه: 

هم سود رو دلیلش  و یهدونه می خودخواهیو یه دلیلش تداعی

کنه که سودِ رعایت حقوقِ بقیه آروم اما فکر می مسیحبیشتر. 

شاید دلیل هم موافقه که  واندرآروم دیده میشه ولی موثرتره. 

خودخواهیه و اینکه برای خودشون بیشتر از بقیه ، ذاشتناحترام ن

هایی دیدن و همه سیبآا سری آدمه شایدم از ین یا میخوا

 شه نخوانن باعث مییو ا کنننگاه میرو با اون دید  اهنسانا
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رو به  مسیحنظر واندر توجه  .ارنذبه حق و حقوق بقیه احترام ب

چی درسته و دونن ا میگه یعنی آدمکنه و میخودش جلب می

 خوان که به حق احترام بگذارن.  حقه ولی نمی

که تا اینجا ساکت بود، یکدفعه با هیجان زیادی  علی

ما دوست  اصال »یه سوال پرسید که بحث رو کال زیر رو کرد: 

( داریم ازش که تعریفی هر با)« دنیای کامل»داریم توی یه 

 جای چیز هیچ توش که دنیایی چنین در زندگی آیا کنیم؟ زندگی

 به( «کامل» کلمه از دقیق تعریف یعنی) نداره شدن بهتر

دنیایی که نشه توش اشتباه کرد و  نیست؟ کنندهخسته نظرتون

از اشتباها درس گرفت و دفعه بعد کمی بهتر قدم برداشت؟ آیا 

 بیاد وجود به بتونه یا باشه داشته وجود اگه حتا –چنین دنیایی 

 و بشن خسته ازش ممکنه آدما یا باشه داشته تداوم تونهمی –

یا این حرف  مهدیار «بگردن؟ ناکامل دنیای یه دنبال دوباره

گه ماتریکس توی علی یاد فیلم ماتریکس افتاد که یه جاش می

یه دنیای پر از تفریح بود و غم و رنجی وجود نسخه اولیه، 

اما  نعیمو  تداعی. نداشت. اما انسان نتونست این رو قبول کنه

ذهنشون رفت سراغ داستان آدم و حوا. حوا اشتباه کرد که سیب 

خورد؟ اگه اشتباه کردن در بهشت مجاز بوده، آیا به این معنی 

 تداعیو  مسیحنیست که اونجا هم یه دنیای کامل نبوده؟ 

ه هست. چون ما با اشتباه، گن توی دنیای کامل جای اشتبامی
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به یاد دنیای ، عاشق بازی نعیمِ، در این لحظهکنیم. رشد می

ی هر جا که بخواکه از نظر اون خیلی کامله. چون افتاد ها بازی

save واقعا خیلی د. اجا هم بمیری دوباره از اول می کنی و هرمی

 کنی و هم فرصتِ ادامه دادن داری. چون هم اشتباه می .آرمانیه

 کلمهتوجهش به  ماجدبا تشبیه دنیای کامل به بازی، 

« کامل»که اصال یعنی چی. از نظر ماجد  شدجلب « کامل»

رو. « همه چیز»گیره؛ که همه چیز رو در بر می مفهومییعنی 

تری رو در خودش ای متنوعتر باشه و چیزهر چقدر چیزی وسیع

ه اینکه چون همیشه طبیعت، کامله نتره. «کامل»جا داده باشه 

ده. پس دنیای ها رو توی خودش جا دافصل بهاره؛ چون همه

. پس اگه هکه بیشترین تنوع رو داره و نامحدود هکامل هم دنیایی

یم با ضدش بفهمیم، نباید بگیم کامل یعنی چیزی که بخوا

ناقص نیست بلکه باید بگیم کامل یعنی چیزی که محدود 

نیست، « ناقص»مقابلِ « کامل»معنای ، ماجداز نظر ... نیست. 

هرچقدر یعنی انگار  گیرهقرار می« محدود»مقابلِ « کامل»بلکه 

شه ولی این تر میکاملشه، تر و نامحدودتر میدنیا متنوع

 کمتر میشه. هاش نقصمعنیش این نیست که 

های مختلفی به دنیای توی این چند دقیقه از چه زاویه

ل برای دنیا به این آطراحی شکل ایده اینکهکامل نگاه کردیم. 
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شه گفت. مثال ایی رو مییه چیز ولی حداقلها نیست. سادگی

پذیره و جا برای جاییه که همه رو می آلدنیای ایدهاینکه انگار 

همه چیز بابِ  همآل ایدهدنیای  انگار تویکسی تنگ نیست. 

میل ما نیست؛ حداقل به این دلیلِ ساده که اون چیزی که باِب 

وی دنیای اینکه تبر وفقِ مرادِ بقیه نباشه.  میلِ منه، ممکنه اصال

شه. ا احترام گذاشته میهمه چیز و نه فقط آدم به حقِ آل ایده

کنه. اینکه قانون جای زور حکومت میآل ایدهاینکه توی دنیای 

کننده خستهبه معنای دنیای بدون اشتباه باشه، آل ایدهاگه دنیای 

دنیای  اینکه انگاراست. چون ما توش دیگه نقشی نداریم. 

 ون روخودمو  داریماشتباه حقِ ، هاستدنیای بازیآل شبیه ایده

و اینکه انگار معنای ترسیم. کنیم. از چیزی هم نمیبهتر می

تونه به کامل رو باید بیشتر بهش دقت کنیم. کامل می کلمه

تونه به معنای چیزی چیزی باشه که نقص نداره و میمعنای 

 باشه که نامحدوده. 

هاش کنج سروک و بحث شاید اگه یکی از بیرون به این

پس ... آلهایدهگوشه از دنیای کامل  نگاه کنه، بگه: همین جا یه

 جای شما خالی.


