
  ساکن طبقه وسط 
  
 دم؛یا در ینیشهاب حس ۀ، ساخت»طبقه وسطساکن «و  ياریع انوشیک ۀساخت ،»يپدر ۀخان« لمیدو ف شب،یو پر شبید
 ۀپرغص ۀقص دم؛یدهنده بودنش پسندرغم تلخ و تکانرا به »يخانه پدر. «»ایپر ادیبن«را در  یرا در دانشگاه تورنتو، دوم یاول

رتب بر مت جیخانه و آثار و نتا نیرزمیو برادر و دفن جنازه در ز توسط پدر دهو کشته شدنِ خشنِ دختر خانوا یقتل ناموس
و عمق  تیاهم ،ینیشهاب حس ریکه به تعب ،ياریع يکارها انیشده است. در م دهیکش ریتصوبه لمیف نیدر ا یکینآن به

دارم. پس از مرگ عباس  وستد یلیرا خ »بیدکتر قر« الیدر داخل و خارج کشور شناخته نشده، سر دیآثارش، چنانکه با
  ... .شد شتریمطلع شدم و قدر و منزلتش در نظرم ب ياریع انوشیمشهور به ک سازلمیف نیارادت ا زانِیاز م ،یارستمیک

 ۀاونامونو، هم ریدوست داشتم. به تعب ،یآنرا، قصه ماندن و رفتن و مرگ و جاودانگ يمحورو تم» ساکن طبقه وسط«
ر د يرو دنِیبمانند و با کش ایو پا راینام از انحاء جاودانه و ينحواند که بهمهم نیا یدارند و در پ »یدرد جاودانگ«انسانها 

ه ک گر،ید یبرخ نند؛یبیم يآوررا در فرزند شیو تداوم خو یجاوادانگ ی. جماعتشودآنها تمام ن یِزندگ ۀنقاب خاك، قص
مثل الیند، فاادامه دادنِ به ادامه دادن ۀشیدر اند يگرینحو ددارند، بهیپسندند و خوش نمینحوه از استمرارو بودن را نم نیا

   ...  انمجسمه، شعر، مقاله، رم ،ینقاش ،یقیموس زاعم ا است،یهنر و فلسفه و س ةماندگار در حوز يخلق آثار قیاز طر
که ساکن طبقه وسط است، نه ساکن طبقه  لمیاست، قهرمان ف لمیف نیا نیمضام گریهم از د »یخودکش«و  »یشیاند مرگ«

به فکر  تیصادق هدا يبرد؛ به اقتفایسر مبه رتیو ح یشانیو پر یو سرگشتگ قیباال و در حالت تعل ۀو نه طبق نییپا
و به  »بودن«انسان از  یِو تلق ریبا تصو یقیارتباط وث یزندگ ي. معناشودیمنصرف م تاًیافتد، اما نهایبا گاز هم م یِخودکش

زون ترنم مو«عنانِ با درك انسان از هم یزندگ يدارد؛ معنا یاش از سرشت سوگناك هستیو تلق» چگونه بودن« ترقیدق ریتعب
 ۀه مقولب دنیشیاند ،ینیبود. حس دخواه شهیکه هست و هم »یفکر نازك غمناک«خواهد شد؛  دهیاست که تا به ابد شن »یحزن

 يسوز تیعاف يرها شدن از دغدغه ها يبرا ندیبیم ي) را مفرّیو عشق آسمان ینیاعم از عشق زمو عاشق شدن (» عشق«
  .کند یرا رها نم بانشیکند وگر یخلجان م» وسط ۀساکن طبق« یِاصل تیکه در ذهن شخص

و  ییرها مرگ و نسبت آن با ۀمقول ةدربار گریکدیفراهم شد؛ با  زیعز یِنیمجال گفتگو با شهاب حس لم،یاز پخش ف پس
مسئله  نیهمترم«سخنِ آلبر کامو که  نیو ا یخودکش ۀمقول ةدربار نیهمچن م،یبه نزد عرفا صحبت کرد یو سبکبال يسبکبار

و فروتن بودنِ او  یوخونگرم تیمیصم دار،یدرهر دو د م؛یبا هم گپ زد هم مختصراً شبیپر». است یفلسفه خودکش
  ... .یفروتن و دوست داشتن ،یمیام: صمشناخته نگونهیرا هم ا زیعز يسخت به دلم نشست. اصغر فرهاد

دم. کر میتقد نینازن ینیرا به شهاب حس »يسپهر يالجورد ۀفلسف«تاب خود، ک نیاز آخر يانسخه ادگار،یرسم  به
دارد، همچنان بماند و خوش بدرخشد  یالملل نیب یهنرمند توانمند و محبوب کشورمان که شهرت نیکنم ایم آرزو مانهیصم

 به فرهنگ نیاز ا شیب»... فروشنده«، »شهرزاد« ،»نیمینادر از س ییجدا« ،»یال ةدربار«چون  يماندگار يِو با خلق آثار هنر
 ت کند. مرز و بوم خدم نیا


