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اکنـون مـرگ خدا به همـراه تکمیل شـدن تصویر انتظـارات جدیدی 

بـرای مـا فراهـم آورده اسـت. تصویـْر مـا هسـتیم. مـا متاشـاچی و 

متاشا شـونده هسـتیم و هیـچ حضـور مزاحمـی در میـان نیسـت. 

ایـن تصویـر متامـی نیروهـای خدایـی را داراسـت؛ بـه دلخـواه و 

و  می کنـد  اعـامل  را  اخـالق  می کُشـد.  زیبایـی  بـه  و  بـی دردرس 

بی وقفـه بـه قضـاوت می پـردازد. در این تصویـر الکرونیکی انسـان 

هامنـا خداسـت و مناسـک پرسـتش او مـا را نـه بـه تثلیـث مقـدس 

رازآمیـز بلکـه به سـوی خودمـان هدایت می کنـد. ما از ایـن حقیقت 

درک روشـنی نداریـم کـه اکنـون تنها منبـع تصویر خودمان هسـتیم، 

بنابرایـن از تصاویـر کاری برمنی آیـد جـز اینکـه هـامن حالـت ترس 

و جـادوی خـاص جوامـع بت پرسـت را میان مـا رواج دهنـد و این، 

اسـتفادۀ تبلیغاتـی از تصویـر الکرونیکـی را بـرای هـر کسـی کـه بر 

بخش هایـی از آن سـلطه دارد تسـهیل می کنـد.

جان رالستون ساول1 

حرامزاده های ولرت2}1{

ما به قلب خیال خوراندیم؛ 

قلب از این خوراک وحشی و بی رحم بار آمد.
ویلیام باتلر ییتس3

1. John Ralston Saul                  2. Voltare’s Bastards                  3. William Butler Yeats
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جـان برَدشـا لِیفیلـد1، قدبلنـد و خوش قیافه، بـا پیراهنی یقـه دار و کاله سـفیدرنگ 

مارک اِستتسـن2، در حالی که میکروفون سـیاه سـنگینی در دسـت دارد وسـط رینگ 

ایستاده است؛ لیفیلد در مسابقات ُورلد رسلینگ انرتینمنت3}2{ در نقش غول کشتی 

حرفه ای4،  ِجی  بی  اِل5، ظاهر می شـود. سـالن مملو از متاشاگر است. متاشاگران که 

در میـان آنهـا خانواده هایی به همراه کودکانشـان هم دیده می شـوند به نشـانۀ اعراض 

فریاد می کشـند و هو می کنند؛ جمعیت بر رس لیفیلد، که در کشـتی حرفه ای سابقه ای 

چندین سـاله دارد، فریـاد می زنـد. عـده ای از متاشـاگران بـا فریـاد شـعار می دهنـد: 

- ضّدحال! ضّدحال!

لیفیلد با لحنی کشدار آغاز می کند: 

- هفتـۀ پیش من یه پیشـنهادی به شـاون مایکلـز6 دادم و هنوز جوابـی از  هارت ِبِریک 

نشنیده ام. کید7 

مایکلز، یکی دیگر از کشـتی گیران دبلیودبلیوای8، محبوب متاشـاگران اسـت. او 

کـه خـودش ادعا می کند به تازگی مسـیحی شـده اسـت شـامیلی شـبیه مـردان طبقۀ 

کارگـر دارد. لیفیلد ادامـه می دهد:

- به خاطر همین امروز صبح یه پیشـنهاد خیلی آسـون تر بهش دادم؛ امشب من شاون 

مایکلز رو به مبارزۀ خیابونی دعوت می کنم! شاون، می دونم اون پشتی، جوابت چیه؟

1. John Bradshaw Layfield                  2. Stetson                  3. World Wrestling Entertainment

4. کشــتی حرفــه ای)professional wrestling( کــه در ایــران بــه نــام کشــتی کج معــروف اســت نوعــی 

ورزش منایشــی اســت کــه فنــون درگیــری و رضبــات مختلــف آن از انــواع کشــتی و روش هــای جنگی و 

ورزش های رزمی در رسارس دنیا برداشــته شــده اســت. این ورزش منایشــی در ژاپن و کشــورهای آمریکای 

شــاملی یکــی از پرطرفدارتریــن رسگرمی هاســت. بــرای ایــن مســابقات ســناریوهایی نوشــته می شــود و 

کشــتی گیران نام هــای منایشــی متناســب بــا شــخصیت های طراحی شده شــان دارنــد. در آمریــکا چنــد 

رشکــت کــه بزرگریــن و معروف ترینشــان همیــن ورلــد رســلینگ انرتینمنــت اســت ایــن مســابقات را 

برگــزار می کننــد. درآمــد ایــن صنعــت از بلیت فروشــی، پخــش مســابقات از طریــق تلویزیــون و اینرنــت 

ــد. ـ م. ــت می آی ــه دس ــابقه ها ب ــاس مس ــده براس ــه ای طراحی ش ــای رایان ــی، و بازی ه ــبکۀ ویدئوی و ش

5. JBL                  6. Shawn Michaels

Heartbreak Kid .7، نام منایشی شاون مایکلز در مسابقات کشتی کج. ـ م.

WWE .8، مخفف نام رشکت ورلد رسلینگ انرتینمنت. ـ م.
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متاشاگران یک صدا فریاد می زنند:
- اچ بی  کی! اچ بی  کی! اچ بی  کی!1

ناگهـان همچنـان کـه تصاویـری از  هارت بریـک  کیـد روی تایتانـرون، منایشـگر 

غول پیکـر آویختـه بـر فراز رینگ، پخش می شـود موسـیقی خشـنی با ریتمـی تند و 

کوبنـده سـالن را به لرزه درمـی آورد. چند لحظه بعد شـاون مایکلز، با شـلوار جین و 

پیراهـن سـبزرنگ ارتشـی، در حالی  کـه موهای بلند و بـورش در هوا تـاب می خورد 

روی صحنـه ظاهـر می شـود و متاشـاگران بـه محـض دیـدن او از جـا می جهنـد و 

فریـاد می زننـد و هـورا می کشـند. ترقه هـا و فشفشـه ها و ابـزار آتش بـازی منفجـر 

می شـود و سیسـتم صوتی سـالن بـا صـدای کرکننـده ای می غرّد.

- من می دونم که شهوت انگیزم... من چشم ها رو خیره می کنم...

مایکلـز داخـل رینگ می پرد و مشـت زنان عقـب و جلو مـی رود و داور وارد رینگ 

می شـود تا مسـابقه را آغاز کند. متاشـاگران فریـاد می زنند:

- اچ بی  کی! اچ بی  کی!

در این هنگام لیفیلد همچنان که دستش را روی شانۀ داور می گذارد می گوید:

- صرب کن! صرب کن!

متاشاگران رشوع می کنند به هو کردن. لیفیلد به مایکلز نگاه می کند:

- شـاون! تـو یـه حـّق انتخـاب داری. یـا می تونـی اآلن تـوی ایـن مبـارزۀ خیابونـی 

بـا مـن بجنگـی، یـا می تونـی واسـۀ خـودت و زن و بچـه ات و قـوم و خویش هـات 

کار درسـت رو بکنـی و تـوی ایـن بحـران مالـی کـه یک سـال پیـش فکـرش رو هم 

منی کـردی ازشـون حامیـت کنـی.

مایکلز ساکت ایستاده است. لیفیلد ادامه می دهد:

- ببیـن، مـن یـه چیزهایـی می دونم شـاون! پولدارها همیشـه یـه چیزهایـی می دونن. 

قبـل از اینکـه ایـن سـقوط بـازار بـورس اتفاق بیفتـه هیچ کس جـز زن مـن ازش خرب 

نداشـت؛ امـا ایـن به تو کمکـی نکرد، کـرد؟ ببین! من داشـتم پـول کنار می ذاشـتم. 

مـن داشـتم روی طـال رسمایه گـذاری می کـردم. وقتـی بیشـر آمریکایی هـا مثـل 

1. مخفف Heartbreak kid. ـ م.
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احمق هـا چشم بسـته دنبـال رسدسـته راه افتـاده بـودن، مـن داشـتم پـول روی پـول 

می گذاشـتم. در واقـع شـاون! وقتـی تـو دنبال گلّـه راه افتاده بـودی و داشـتی تقریباً 

همه چیـزت رو از دسـت مـی دادی، کار و بـار مـن سـّکه بود، درسـته شـاون؟

متاشاگران فریاد می زنند:

- بزن! بزن! بزن!

مایکلـز بـا دودلـی گاهـی به متاشـاگران کـه از هیجـان بـاال و پایین می پرنـد نگاه 

می کنـد و گاهـی بـه لیفیلد. لیفیلـد در حالی کـه صورتش چند سـانتی مر با صورت 

مایکلـز فاصله دارد پشـت میکروفن نعـره می زند:

- تو همۀ داراییت رو باختی؛ حقوق بازنشسـتگی ات رو از دسـت دادی؛ پس اندازت 

از  بایـد  تـو  دادی.  از دسـت  رو  بچه هـات  بودجـۀ تحصیـل  دادی؛  از دسـت  رو 

خانـواده ات حامیـت کنـی شـاون. و حـاال وسـط این همـه مسـئولیت گیـر افتاد ی. 

بـه زن خوشـگلت نـگاه می کنـی، واقعاً هـم زن خوشـگلیه، به دو تا بچـۀ کوچولوی 

محـرت نـگاه می کنـی و با خـودت می گـی: »تـوی همچیـن اوضاعـی... چطور 

اینا رو بفرسـتم دانشـگاه؟«

لیفیلد با حالتی گرفته سکوت می کند. چهرۀ مایکلز بی حال و دردمند است. در این 

سـکوت تنها تک صداهایی از میان جمعیت به گوش می رسـد. لیفیلد ادامه می دهد:

- خـب مـن یـه جـواب دارم. مـن یـه کار ِبهـت پیشـنهاد میدم. می خـوام بیای واسـۀ 

مـن کار کنی.

متاشاگران فریاد می زنند:

- نه! نه! نه!

مایکلز، گیج و مات، به تشک خیره می شود و به کُندی پلک می زند.

- ببیـن شـاون! همیشـه یـه راه چـاره ای هسـت؛ هـر چیـزی یـه چـاره ای داره. تـو 

می تونـی تـا پنجاه سـالگی کشـتی بگیـری؛ حتـی تـا شصت سـالگی هـم می تونـی. 

در واقـع تـو می تونـی مثـل ایـن بدبخت هـای ازدورخارج شـده ای باشـی کـه دوره 

افتـاده ان تـوی سـالن های ورزش دبیرسـتان های مملکـت و همین طـور کـه بسـاط 

کـرده ان و عینک هـای پوالرویـد و لباس هـای ورزشی شـون رو می فروشـن گذشـتۀ 

پرافتخارشـون رو بـه رخ هـم می کشـن. شـاون! تـو یا می تونـی یکی مثل اونا باشـی 
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یـا اینکـه پیشـنهاد مـن رو قبـول کنـی. چـون من بـه تـو قـول مـی دم کّل عایدیت از 

تبلیغـات روی تـی رشت دی ایکِسـت1 بـا چیـزی کـه مـن بهـت پیشـنهاد دادم قابـل 

نیست. مقایسـه 

لیفیلـد بـه  هارت بریـک کیـد توصیه می کنـد در آینـه نگاهی بـه خودش بینـدازد و 

بعـد ادامـه می دهد:

- این سال ها روزگار با تو خوب تا نکرده شاون! کرده؟

او به مایکلز یادآوری می کند که فقط با یک سقوط دیگر، فقط با یک شکست دیگر:

- دیگه کارت متومه.

متاشـاگران بـا صدایـی کـه بلندتر و بلندتر می شـود بـه قهرمان مات و مبهوتشـان 

می دهند: روحیـه 

- اچ بی  کی! اچ بی  کی! اچ بی  کی!

لیفیلد می پرسد: 

- تو جز این چه کار دیگه ای می تونی بکنی؟ اآلن یه فرصت دوباره توی زندگیت داری.

او کاله اِستتسن سفیدرنگش را عقب می زند و رو به صورت مایکلز فریاد می کشد.

- رشوع کـن! از وقتـی اومـدی اینجـا مـردم ازت می خـوان صـورت مـن رو داغـون 

کنـی. پـس چـرا این کار رو منی کنـی؟ من دارم یـه فرصت مفت بهت می دم شـاون. 

همین جا. درسـت 

از  هارت بریـک کیـد  جمعیـت منفجـر می شـود؛ متاشـاگران فریـاد می زننـد و 

می خواهنـد حملـه کنـد:

- اچ بی  کی! حمله کن! اچ بی  کی! حمله کن!

- گـوش کـن! همـه می خـوان تـو ایـن کار رو بکنی. شـاون، تـو خودت هـم این رو 

می خـوای. تـو داری می لـرزی، عضالتـت منقبـض شـده؛ از خداتـه کـه ماشـه رو 

بچکونـی؛ پـس همیـن اآلن حملـه کن، حملـه کن!

هارت بریـک کیـد کـه صـورت ته ریـش دارش می لـرزد و مثـل خرگـوش تندتنـد 

نفـس می زنـد قدمـی عقب مـی رود؛ متاشـاگران از صندلی هاشـان بیـرون می جهند 

و پالکاردهـای دست سازشـان را در هـوا تـکان می دهنـد.

1. DX
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- اچ بی  کی! اچ بی  کی! اچ بی  کی!

- اونـا رو ول کـن، گوِشـت بـه من باشـه! بـدون اگه این رضبـه رو بزنی پیشـنهاد من 

منتفی می شـه... برای همیشـه.

دیگـر  ورزشـگاه  فضـای  می شـود.  خامـوش  متاشـاگران  یکپارچـۀ  فریادهـای 

یکدسـت نیسـت؛ بعضی هـا بـا فریـاد از مایکلـز می خواهنـد حملـه کنـد و بعضـی 

دیگـر از او می خواهنـد تسـلیم شـود.

لیفیلـد همچنـان رسش را در چندسـانتی مری صـورت  هارت بریـک  کیـد نگـه 

داشـته اسـت. چنـد ثانیه بعـد، باالخـره مایکلز به او پشـت می کنـد. لیفیلـد موذیانه 

بـه حریفـش می نگرد. شـاون مایکلـز از روی طنـاب رینگ بیرون می پـرد و در حالی 

کـه نـگاه گنـگ و خیـره اش را بـه زمیـن دوخته اسـت بـا قدم هایی سـنگین به سـوی 

رختکـن مـی رود. لیفیلـد پشـت رسش فریـاد می زند:

- منتظر کار کردن با تو هستم شاون!

متاشاگران فریاد می کشند.

لیفیلـد مثـل اکـر کشـتی گیران پیش زمینـۀ سـاختگی مفّصـل و پیچیـده ای دارد 

شـامل چندیـن فقـره رابطـۀ نامروع جنجالـی، دعـوا و زد و خورد، خیانـت، تجاوز 

و رفتارهـای خـارج از عرفـی مثـل رژه رفـن کنـار رینـگ و بـه شـیوۀ نازی ها سـالم 

نظامـی دادن در یـک مسـابقۀ کشـتی در آملـان. امـا امشـب او در قالـب جدیدترین 

نقشـش ظاهر شـده اسـت. نقش »میلیونر خودسـاخته«؛ رسمایـه دار؛ مدیرعاملی که 

درسـت وقتی کارگران در رسارس کشـور شغلشـان را از دسـت می دادند و شـاهد از 

بیـن رفـن پس اندازها و اندوختۀ بازنشستگی شـان بودند و در مقابـل ضبط و توقیف 

اموالشـان مقاومـت می کردنـد، بـه آسـانی خمـره ای پر از طـال به دسـت آورد.

چنـان کـه اغلـب در فرهنگی مبتنی بر شـهرت اتفـاق می افتد، اینجا هـم مرز میان 

چهـرۀ اجتامعـی و چهـرۀ داسـتانی مبهـم و ناواضـح اسـت. لیفیلـد ادعـا می کند با 

رسمایه گـذاری در بـازار بـورس پـول کالنـی بـه دسـت آورده و بـا »ثرومتندترین زن 

وال اسـریت« ازدواج کـرده اسـت. او اکنـون بـه طـور ثابت در برنامـۀ هزینـۀ آزادِی1 

The Cost of Freedom .1 این برنامه تا ژانویۀ 2018 پخش می شد. ـ م.
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