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  «یخواندن تراژد یسوجستار دومِ »به

  د؟ یگویاز فاجعه چه م  بازمانده  سمنه؛یا  پاسخ

 و فربد مهاجر  ینجار  قاسم

 

که با   یاهیستتتا  ستتت  یما چ  یجنگ برا  راثِیم

 کی را تار  یشتتت ربی  یاش، گستتت ر دورشتتت  

 . کن یم

 جنگ   یحضتورِ هووار   نیاتفاق خواه  اف اد. ا ایاتفاق اف اد  و    ایدر حالِ وقوع است   ای  جنگ 

 یها و نه دوگانه  ییاینه مخ صتا ِ جرراف  کن ؛یآشتاار م  هستای  در  را  زمانه  تعارضتا  که  است 

 جنگ. 

  ماندیم  هیسا

( ستتها ِ آرگوش شتتار را الدیاز م شیپ  ۴۴۲ستتوفلا)    یگونهیآن   یِکه در آغازِ تراژد  طورهوا 

جنگ   یهاوان  یباق  یوایاست  که خود را بر ست   یاهیکرد  است  اما آنهه حضتور دارد ستاترک  

شتا  که از خانواد   وشالئی  خان ا   یدو بازمان    هوش،ی. دخ را ِ الدستونهیو ا گونهیگست ران    آن 

 جنگ.  کی ینش  تعارضا ِ رفع اِس؛ینِپولی ینش  نوان   جز ب  ِ دفن یزیچ

او   نیرا ختائن بته قتانو ِ شتتتار شتتتنتاخ ته و از تت ف  اسینیحامِ کرئو  کته پول  رغمیعل گونتهیآن 

ب  ِ برادر را   ،یبنا بر قانو ِ الا  خواه یاو م  کن ؛یم  یخود پافشتار  میکرد ، بر تصتو  یریجلوگ

 نی . او با اتاا به استازدیرا م  یاست یاست  که ستاخ ار ست   یقانون  یدفن کن . حامِ کرئو ، صت ا
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 ادآورِیکه   یب   استت ؛ ب ن  کیزد  نظم ببخشتت . حام بر  جنگ   یبه شتتار  خواه یم  انو ق

 که  جنگ   یاست  بازمان    یب ن  نی. اکن یرا مخ وش م  یاست  که وح  ِ حاوران  یتناقضتات

است .   اشهیاناار او، اناارِ جنگ و ستا  کن ؛یاناار م  را آ   پرتناقض  حجمِ  اش،حام  با  کرئو 

 نی هو  نِیکه بر حضتورِ ستنگ  ان ست اد یا  یادر نقطه  ستونهیا/گونهی. اما آن ف اد ج ا ا  یاناارِ امر

نشتت  ، در ام  اد هوا  ب  ِ دفن  ستتونهیا/گونهی. آن گذاردیصتت ه م  شهایآورد   یو هوه  هیستتا

 کنن .  یادآوریخود را در مقاب)ِ قانو   خواهن یان . که م«ش  حضورِ »اناار

 نی پس ا  1ان .ها دفن شتت  که توام شتت  ، ارتش آرگوش که شتتار را ترک کرد  و کشتت ه  جنگ 

مرد   کافی  یبه ان از   گا چ یکه مردگا  ه  نجاست یمستئله ا  شتود یآورد  م ادیکه به    ست یچ

. زخمِ سترباز کشتان یم  گرید  یاست  که نزاع را به ستاح   اسینیتعفنِ جست  پول  یبو  ۲.ست ن ین

 جنگ اس .  یهیسا

 رن ؛یگیقرار م  اشهیستا  ریزن گا  ز  یِاست  توام  اسینینزاع، جست  پول  نیا  یکه واستطه  اکنو 

زخم   خواه یو چه کرئو  که م  گذارن یکه م ام بر زخم انگشتت  م گونهیچه آن   ستتونه،یچه ا

 یی  بو رسیبه مشام م  خ یتار  یجایدر جا  کن یکه کرئو  اس شوام م  ییرا از خود دور کن . بو

شت   در و مظنونا  غرق  یدول   یهاستردخانه ناِمیب  یجست ها  ،یجوعدست ه  یاز گورها  است هبرخ

در ذهنِ بازمان گا .   یماارنشت ن  ی. ترومازن یمردگا  را پس م  ی  یها. آب ب  ِ پوست رودخانه

 ش  . اناار، طرد یِادآوری. ان نش  وفص)ح) یگذش ه ادآورِیکه  یشناور یهاب  

روشتتن شتت  ،   ینور  یاش به کورستتواستت . آ  که چار   ستتونهیا  ستت اد یا  یایکه در تار آ 

 مانع اس .   اًیبرادر را دفن کن  و قانو  کرئو  صر یو یبه هر ق خواه یم گونهیآن  .گونهیآن 
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را رها   ییهااز دوهزار ستتال استت  که پ واک  شیو کرئو ، ب  گونهینزاع آن   یِخطتک داستت ا ِ

خصتتتوق تقتابت) فرد بتا دولت . هگت) . بتهزیتقتابت) و ستتت   یالگوهتااز کان یایعنوا ِ  بته  کنت ؛یم

شتت      اریپ   نیحال بر زمکه تابه  ییگورهایف  نِیترفی  »شتترخوان یم  «یرا »آستتوان  گونهیآن 

برشت    5۴.یدارک و شتارلو  کوردِبود هوهو  ژا   یگوریف گونهیژا  کوک و آن   یراب  3.«است 

. کن  یاحضتار م  نیستوفلا) را در برل  یگونهیدوم اشتبا  آن  یجنگ جاان ا یستال پس از پاسته

 شتوردیم قایاست عوار در آفر  یالیتناا بر است نه  «ییقایآفر  یگونهیآن   ؛یبا »تِگون  ستا یاستوف  یفو

از   یقولنق)   یشتا  5.ورزدیو است عوارِ نو مقاوم  م  یمردانه و ق ر  پ رستاالر  طبلاه بر تستل

نشتا    یخوبرا به  گونهیآن   گا یجا  زبور ،گی  جا  به  اش18۲1 ستال  یدر نامه  یشتلشیب  یپرست 

 گونهیعاشت  آن   ما ینیشت یپ  یاز ما در زن گ  یبرخ   یز ... شتا  کیاز    ییواال  رِیده   »چه تصتو

  6.«میده یفان یون هایدل به پ یبه توام گذاردیاس  که نو نیوو ه میابود 

 . شودیاحضار م گریبار د یادر هر زمانه یایبا هر ناسازگار گونهیآن  رو ِ

 . ردیمیم گونهیآن  و

 . شودیدفن م اسینیپول

 . رید یلیخ شود؛یم وا یپش کرئو 

 . شودی»توام« م جنگ 

 جنگ.  راثیاس ؛ با م سونهیا مان یم هیآناه در سا اما
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  شودیخارج م  یتراژد

چنت گتانته بته   یهتابتا مر  گونتهی. نزاع کرئو /آن شتتتودیتوتام م گونتهیبتا مر  آن  یتراژد   یت روا

ستوفا)   یاست . اما چه در تراژد  وشالئی  خان ا   یاستطور   ا پای ینقطه  نجا،ی. ارست یم ا یپا

 شی اهو هی  یبا هوه  یاست . تراژد  سترنوشت یب  ستونهیا  یونانی  یهاو چه در م و  کان استطور 

 مان  . دس  یرو هایب   و کش گا  یهورا  هوهبه شودیم ارجاز ص نه خ

 ک؛ی تراژ  یرهاشت   و اباام ی. با اشتبا  کشت گا ، بالقوگمان یم خ تاری  یاما بر صت نه  ستونهیا

 . گرید یی... در جاکیدرامات یهاساح  تئاتر، اسطور  و نزاع یبازمان  

است . بازمان   از فرجام مرستوم در   ستونهیا   یوضتع  یایگو  یاست  که به توام  یاواژ   بازمان  

 ی  ی فاجعه که بر تن بازمان   اف اد  از واقع  یهیبازمان   از مر  در فاجعه. ستا  ،یستاح  تراژد

به  گا چ یکه ه  ی. وحشتت رودمی  فراتر  خودش  یکه ستترستتخ انه از عناصتتر برستتازن     یگویم

 زخم کانه. زخمِ مردگا .  یِاب  یِزیرخو  رد؛یگینو ا یاپ یتوام
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شتروع   هوشیکه از اشت با ِ اد  ی. نزاع بزرگردیگیقرار م  رن گا یدر مقاب)ِ رف ن م  ستونهیا  مان  

 یبرا  یونتانیکته در زبتا     یمعتادل  یت آ  یم ادمتا یت . بته ردیپتذیم ا پتایت   هتامر  آ  یشتتت   بتا هوته

، »موجودِ روز«. ephemeroiمعادلِ    رد«؛یمیکه م  یبود؛ »کستت  thnētói  شتت یانستتا  استت فاد  م

 )ی م   ی و شتتا   ن یرستت   یانستتان  ستت یز  ِیکرد  و با مردنشتتا  به ناا  یکه در روز زن گ هاآ 

بستا      ِیان . رف نِ زن گا ، برچها رف هنباشت (، آ   یغا  نیهو  یورا  یزیبه مر  چ  گونهیآن 

آغاز   یشتتب  رون ،یاستت  و حاال که زن گا  م  یفرم تراژد  ازمن یاستت . نزاعِ زن گا  ن  یتراژد

 یآورِ بازمان  ، آغاز اباام به معنا ان  و نه مرد . شتت ِ هراشکه موجودا  آ  نه زن    شتتودیم

 اس .  یمان نزن   نیچن ،یتراژد ابیدر غ سونهیمان   ااعم کلوه اس  و زن  

که به  هاهیدر ستا    یهیپ  ییرهایدر مواجاه با تصتو  زن ؛یجامان   پرسته مبه  یِایدر تار  ستونهیا

از   یریحال تصتاو  نِی[ در عsilhouette]  یاهیستا  رِی. »تصتاوگذرن یسترع  از برابر چشتم م

از   ایمجووعه  - میشتویم  ریدرگ خ یشت   با تارصتور  مورب و خالصتهان   ما فقط بهشت  مثله

هتا نتاموان بتا آ   یارویت رو  یو مواجاته  شتتتونت یم    یت د رخمیشتتت   کته فقط از نمثلته  یهتار چا

   7س .ا

جز »ملرد «   یزیچ  س نیبه ز  )ِیدارد  و مگر م  س نیبه ز  )یاشبا ، لجوجانه م  نیهورا  ا  سونهیا

انستتا  را به مر  وا   استتر ی  ْیکه وضتتع  یملرد  استت ( هنگام  ن ِیهوا  فرا  ستت نیاستت   ز

 . هووار ْ ملرد . کن می مقاوم  یرا ب ل به تجربه س نیاس  که اماا ِ ز سونهیا دارد،یم

شت ، آغازِ   نی. آغازِ اشتودیمبام وارد م   ِیوضتع نیاز روز خارج شت ، به ا یروز« وق   »موجود

را من )   ها وضتعی  یهوه  شتهیهو  یو برا  بارکیم فاو  از مر . که مر     یملرد  است . مردن

. ملرد ، کن یاباام است  که م ام نستب ش را با مر  مشتخ  م  ست نِزی  یاما ملرد  تجربه  کن یم

ملرد ،  نیبلاه ا  ستت یروزمر  ن  ستت یز  کرد کیدرامات  یبرا  مان الیستتان   یاصتترفاً اشتتار 
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در  ها یروزمر ، مواجاه با وضتع  ست یرا آبست ن است . و تفاوتش با ز  بخشییرها  یها)یپ انست 

 یستتونه یپرشتتور، درو ِ ب  ِ ا  یگونهیکه آن   استت نجیجاا  استت . ا  یناشتت نابااِم رفع  نِیع

اش ملرد    یبرا  سونهیاز ا  یاما کس  میاکرد   نیاش ت سمر   یرا برا  گونهی. ما آن اب ییپرورش م

 مر . در اباام.  سوی به رو ملرد ؛ درحالِهووار  ی. بازمان  کن ینو ادی

 [.و ساو ]. پلرسش. غلبار تتت بلا 

 برهنه.   ِیبه واقع ر یاس ؛ خ س اد یبرهنه ا سونهیا

در فق ا    بارنیو ا گریرا بار د  یتراژد  نیادیاش ستتتوال بنمبام   یدر وضتتتع  ستتتونهیا  هراشِ

 کنم    ی  چه باکن یزن   م یتراژد

 . کن یسوال فار م نیهنوز هم به ا یتراژد

چرا   ی»تراژد  پرست ؛ی( م یهیمشتاورش از اور  یها ترجوه  8ان و «  یهاکارستو  در »درش آ 

و   .« یچو  سترشتار از ان وه   ی. چرا سترشتار از خشتویوجود دارد  چو  سترشتار از خشتم هست 

... م یکه »ما چرا سترشتار از ان وه  کن یو ما« اضتافه م ا یونانی  ،یدر »تراژد  یهلیکر  وو یستا

  9.ان «ها کش ه ش  جنگ و آدم  از میچو  سرشار

ها که دوگانه  ییها. جنگ ن  یگذش ه، حال و آ   یهاناسازگار م صول جنگ اس . جنگ   یزمانه

از آ  تا حاال   شیباست ا  و پ ونا ِیچپ و راست  و درست  و غلط را. از   یان ؛ ادعاهارا ستاخ ه

  استتت . داستتت ا  شتتتاها  و جنگ، خشتتتم و ان و  مان   انه،یو پناا ِ خاورم   ایپ  یهاو جنگ 

است . امروز.   ست اد یا  ا یم  نیهنوز در ا  ستونهیتوام شت   باشت ، اما ا   یمالک شتا  یهااشت با 

 . جانیهو
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 یها جنگ   یریگکه م ) اوج  انهیماست . در خاورم یکنون  یاجررافی  یاباام، مشتخصته   ِیوضتع

اس  که لزوماً   یاینش نساد   یِ گیهیروبرو کرد ِ ما با پ  یتراژد  راثیاس ، م  امیوس یقر  ب

 . س ین شا یح) مسئله راهگشا یهاو فرمول هاهیو نظر میمفاه

  ی که »چه با  نجاس یو ا  شودمی  روبرو  [گذش ه  زما ِ و]  و  ما  یدر ساح ِ ابااْم با زمانه  سونهیا

ستازِ معاصتر است ؛ پرتناقض و دوگانه  یها یکردِ« وضتع   یهوا  »چه با  ،یونانی  یکردِ« تراژد

روابط را   نیا  ،یخیتار   ِید  یواستطهروابطِ موجود، به  ِیاز وضتع  رو یما، چن  ق م ب  یستونهیا

 اوس .  بود ِیموجود در او، هوانا انقالب ی. بالقوگکن یها را من ) مو دوگانه کیتفا

 .  ینیرا بب سرنوش یب یسونهیحاال ا و

. شتار   یخورد و هوزما  آستفال ِ ترک خ تاری  یبر صت نه  ست اد یمستل،، ا  یاهیبا ستا  یابرهنه  تنِ

 ق ر .  یهاا یدر ات شواریب یهادر برابرِ کرئو  س اد ای

 

 


