اﻻهﻪ ﺑﻘﺮاط

اﯾﻨﮏ ﺗﻮﻟﺪ
اﮐﺮم اﺑﻮﯾﯽ ﭘﻴﺶ از اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب از ﺁﺛﺎر ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ در ﭘﺎﯾﻴﺰ  2004ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺁن ﺳﻮی ﺟﻬﺎن« ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺗﺮﻩ هﺎی او از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺁن در ﺑﻬﺎر  2003در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ )ﺑﺮﻟﻴﻦ( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﮐﺘﺎب دوم اﮐﺮم اﺑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺮح هﺎی او زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« اﺳﺖ ،در زﻣﺴﺘﺎن  2005ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺁن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﭘﺎﯾﻴﺰ  2004ﺑﻮد.
در ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺖ ،ﭘﺮﺗﺮﻩ هﺎی اﺑﻮﯾﯽ از ﺻﺎدق هﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ .از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﺧﺎﺻﯽ دﯾﮕﺮ .ﺑﺎ ﻣﺪاد و رﻧﮓ .او در ﭼﻬﺮﻩ هﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﻧﺎم دارﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺑﺮ هﻨﺮ و ادﺑﻴﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻬﺎدﻩ
اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .او هﻮﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺮدان و زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .اﻣﺎ هﻤﻮارﻩ ﻧﻪ ﺧﻮدش ،ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﮐﺘﺎب دوم ،ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺑﻮﯾﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ اﻧﺒﻮﻩ اﻧﺴﺎن هﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺎم هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺪاد و ﻗﻠﻢ،
ﺳﻴﺎﻩ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او در ﺧﻄﻮط ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪام هﺎ و ﭼﻬﺮﻩ هﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ هﻨﺮ و ادﺑﻴﺎت ﺳﺮﺷﺎر از داﺳﺘﺎن هﺎی ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .او اﯾﻦ ﺑﺎر هﻮﯾﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را در هﻤﻪ اﻧﺴﺎن هﺎ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ وﻟﯽ هﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮاﻧﯽ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن او ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﮐﺮم اﺑﻮﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺁﻧﻬﺎ
را ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﺳﻮم ،هﻤﻴﻦ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی او ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺧﻮدش ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ .دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ
دﻧﻴﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ .ﯾﮏ ﺗﻮﻟﺪ واﻗﻌﯽ و ﺷﻔﺎف ﺑﻪ روﺷﻨﯽ روز .ﺑﺪون ﭼﺎدری ﮐﻪ ﻣﺎدر در ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮش
ﮐﺸﻴﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن دﯾﮕﺮان را درﯾﺎﺑﺪ؟ اﮐﺮم اﺑﻮﯾﯽ در
اﯾﻦ ﻃﺮح هﺎ ﺑﺪون ﻣﺮزهﺎی ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﮐﺘﺎب هﺎی اول و دوم
ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻨﻬﺎ او ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻮﻟﺪ زن اﺳﺖ .زنِ ﻋﺎم .زن ﺳﺪﻩ هﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ
در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﯾﺎ زن اﻣﺮوز در ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎی ﺗﻬﺮان.
در ﻣﻴﺎن اﯾﻦ هﻤﻪ ﭼﻬﺮﻩ و اﻧﺪام ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﭼﻬﺮﻩ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺟﺎن زن اﯾﺮاﻧﯽ را
ﺑﺮهﻨﻪ در ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .و درﺳﺖ هﻤﻴﻦ ﮐﻼم ﻓﺮوغ در ﺁﺛﺎر هﻨﺮی و ادﺑﯽ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ هﻤﻴﻦ
ﮐﺘﺎب ،اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ هﺪف وﭘﻴﺎم هﻨﺮ و ادﺑﻴﺎت هﻤﻮارﻩ ﯾﮏ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ :ﺁزادی...

