
مارکِس تری یر 

در مـراسـم دویستمین تـولـد مـارکس در تـری یر، در نـمایشی بـا حـضور مـخالـفان، مـوافـقان، تـماشـاچیان کنجکاو و رسـانـھ ھـای 
رنـگارنـگ، مـجسمھ ای از مـارکس بـا کنار زدن پـرده سـرخی نـمایان شـد کھ نـاگـھان بیننده را بـا پیکر غـول آسـایی تـقریبا سـھ 

برابر اندازه خود روبرو کرد. ابعادی کھ در اروپای معاصر برای تجلیل از یک شخصیت، نادر است. 

مـجسمھ مـونـومـنتال بـرنـزی مـارکس اثـر وو وی شـان (Wu Weishan) ھـنرمـند دولتی چینی، ھـدیھ ی جـمھوری خـلق چین 
بـھ شھـر زادگـاه مـارکس تـری یر اسـت کھ در پنجـم مـاه می در میدان سیمون اشـتیفت (Simeonstiftplatz) این شھـر طی 
مـراسمی افـتتاح شـد. مـجسمھ ۴،٧ مـتری بـا وزن ٢٣٠٠ کیلو، روی بـرجسـتگی پـلھ ای پـنج ضلعی قـرار داده شـده اسـت کھ 
اوجـش زیر پـای ھیکل اسـت. بـا ٣ پـلھ از ھـر ضـلع می تـوان بـاال رفـت و بـھ مـجسمھ نـزدیک شـد. ارتـفاع پـلھ ھـای سـاخـتھ شـده 
از سـنگِ آتـشفشانِی "بـازالـت" یکسان نیست و بـھ طـرف بـاال از ارتـفاع ھـر پـلھ کاسـتھ می شـود کھ ارتـفاع مـجسمھ را  بـا پـایھ 
بـھ 5،5 مـتر می رسـانـد. در آغـاز از سـوی ھـنرمـند ارتـفاع مـجسمھ بـا پـایھ، ۶ مـتر٣٠ در نـظر گـرفـتھ شـده بـود. بـعد در چـانـھ 
زنی بـا مـقامـات شھـرداری انـدازه مـجسمھ بـا پـایھ بـھ ۵،۵٠ مـتر کاھـش یافـت کھ اعـالم شـد مـطابـق مـاه و روز تـولـد مـارکس در 
تـاریخ میالدی، پنجـم مـاه می اسـت. (بـا این حـساب اگـر مـارکس مـتولـد ژانـویھ می بـود بـایستی مـجسمھ کوتـولـھ و یا اگـر مـتولـد 

دسامبر بود بایستی اندازه ساختمانی ۵ طبقھ می شد!) 

بـعد از پـرده بـرداری، ھـم مـوقعیت و ھـم جھـت در نـظر گـرفـتھ شـده بـرای مـارکس تـری یر مـشخص گـردید. در گـذاشـتن 
موقعیت مجسمھ دقت شده است. پشت مجسمھ بھ شرق و روی او، امتداد نگاه و سوی حرکتش بھ غرب است!  

وی شـان مـارکس را در میان سـالی، بـا کت یا پـالـتو یقھ بـزرگ سـاده و بـلندی، شـاید رایج بـرای عـصر او، حجـم داده اسـت. 
پیکر مـحوری عـمودی و حـالتی بی مـقاومـت دارد. ھیکل مـجسمھ خشک، شـق و رق اسـت و بـھ ھـمان نسـبت سینھ بـھ جـلو 
دارد. بـا در نـظر گـرفـتن این نسـبت ھـا، مـردی قـد بـلند و قـبراق، بـا ھیکل ایده  آل و مـتناسـب بـرای یک یک مـانکن می تـوانـد 
بـاشـد. نیم تـنھ ی بـاال منجـمد و بسـتھ در خـود اسـت. بـازوھـا ھیچ حـرکتی نـدارنـد. بیننده، شـاھـد مـجسمھ ای بـا بـازوھـا و دسـتان 
چسـبیده بـھ تـن اسـت کھ ھیچ تـوانـایی ای نـدارنـد. دسـت راسـت بـھ طـرف بـاالسـت، درحـالتی کھ یقھ ی کتش را گـرفـتھ اسـت. این 
حـالـت دسـت، بـدون کاربـرد و فـقط بـرای پُـز اسـتفاده شـده اسـت. دسـت چـپ بـھ طـرف پـایین آویزان اسـت و کتابی را گـرفـتھ یا 
حـمل می کند. از نـظر ابـعاد، دسـِت روی سینھ نسـبت بـھ ھیکل، ظـریف و کوچک بـھ نـظر می آید. مـوقعیت سـر در امـتداد نیم 
تـنھ ی بـاال، خشک و بـدون کوچک تـرین تـمایلی بـھ چـپ، راسـت، بـاال و یا پـایین اسـت کھ بـر جـمود نیم تـنھ ی بـاال می افـزاید. 
سـِر رو بـھ جـلو، نـگاھی گـم در ارتـفاع سـر بـھ مـوازات زمین دارد. چـشم ھـای کوچک و تـنگ در بـرجسـتگی اغـراق آمیزِ 
ابـروھـا بـا گـودی بیش تـری فـرو رفـتھ انـد کھ بی فـروغی شـان را تشـدید می کنند. بـھ جـای صـورت پـھن و چـشمان نـافـذی کھ از 
مـارکس در عکس ھـایش بـھ یاد داریم، در اینجا بـا صـورتی اسـتخوانی نسـبتا ظـریف و کوچک بـا بیانی بی روح مـواجھیم. 
دمـاغ نـازک و کشیده، مـتناسـب بـا صـورت ظـریف این مـجسمھ، مـارکس را بیگانـھ می کند. چھـره مـارکس، ظـریف تـر نسـبت 
بـھ نـمونـھ ھـای قبلی، پـرداخـت شـده اسـت. در کل، تـرکیب این چھـره نـشان از متفکری بـا نـگاھی نـافـذ نـدارد. تـرکیب صـورت 
بی تـفاوت اسـت و فـقط ابـروھـا و چـشمان تـنگ کمی بـھ صـورت کاراکتر می بخشـد. این نـگاه نمی تـوانـد نـگاه مـارکس بـاشـد. 
وزن مـجسمھ بـھ طـور مـساوی روی   پـاھـایی ظـریف، بـھ  فـاصـلھ ی یک قـدم تقسیم شـده اسـت. تقلید قـدم بـرداشـتن در حـرکتی 
گـنگ دیده می شـود. نیم تـنھ پـایین سعی در الـقای حـرکتی بـھ جـلو دارد. بـاد، سـمت راسـِت کِت بـلند را انـحنا داده اسـت کھ 
بین خـطوط عـمودی - ھـم چـون مـحور عـمودی بـدن، پـاھـا و بـازوی سـمت راسـت - حـرکت در نیم تـنھ پـایین را نـمایان 



می کند. این خـط منحنی، از دامـن سـمت راسـت کت بـھ مـوازات بـازوی راسـت آغـاز و بـا کش و قـوسی مـالیم در یقھ بـرجسـتھ 
سـمت چـپ کت خـاتـمھ می یابـد. حـرکت بـاد در سـمت راسـِت کت و تقسیم سنگینی روی دو پـا، ضـمن انـعطافی کھ بـھ سـاخـتار 
خشک مـجسمھ می دھـد، آن را کمی شـناور و سـبک می نـمایانـد. کل قـامـت بـا تـوجـھ بـھ مـوقعیت دسـِت راسـت حـالتی نـمایشی 
دارد. حـالـت ایستاده و یا قـدم زدن از چـھارسـوی زاویھ دید این مـجسمھ، یکسان نیست. مـجسمھ از رو بـھ رو در  حـال قـدم 
بـھ جـلو و از پھـلو ایستاده بـھ نـظر می آید. کل قـامـت بـا تـوجـھ بـھ مـوقعیت دسـِت راسـت روی سینھ حـالتی نـمایشی و مـغرور 

دارد. 

وی شـان تـالش کرده از زبـان اکسپرسیو در مـجسمھ تـمام قـد اسـتفاده کند. سـطح مـجسمھ جنسیت ِگـل را در قـالـب بـرنـز حـفظ 
کرده اسـت. خـطوط کناری یا بـھ عـبارت دیگر، مـرزھـای حجـم و فـضا در کل آرام ھسـتند، ھـر چـند کھ سـطح نـاآرام بـھ نـظر 

می رسد. 
از روبرـو خطـوط منحنی کت نگـاه بیننده را از پاـیین بھـ باـال هـدایـت مـی کـند و بـه سـر مـی رسـانـد. بـیننده در مـقایـسه نسـبت 
انــدازه خــود اگــر احــساس کــوچــکی نــکند، حــتما مــجسمه را عــظیم مــی بــیند کــه بــه او بــی اعــتناســت. پــله هــا، عــالوه بــر انــدازه  

بزرگ مجسمه، تاکید دیگری بر هم سطح نبودن آن با بیننده است. 

کل پیکر در آرامـش قـرار دارد. روبـروی مـجسمھ، بـاز و میدانی بـا سـنگفرش اسـت. سـمِت راسـِت مـجسمھ بـا فـاصـلھ چـند 
مـتری بـھ پشـت سـاخـتمان آجـری قـدیمی محـدود می شـود کھ بـھ فـضای مـجسمھ رنـگ و بـوی تـاریخی می دھـد. مکان مـجسمھ 
در مـرکز میدان نیست و آن را در خـارج از مـرکز میدان قـرار داده انـد و بـا وجـود بـزرگی پیکر، حـاشیھ  ای و ایزولـھ بـھ 

نظر می آید.  

مـجسمھ شخصیت ھـا، یک نـوع تفسیر خـالـق از سـوژه اسـت. اگـر اثـر سـفارشی بـاشـد مـجسمھ سـاز نـاگـزیر بـھ اجـرای خـواسـتھ 
ھـای سـفارش دھـنده اسـت. مـجسمھ از اشـخاص، ھمیشھ حجـمی اسـت کھ تـالش در بیان سـویھ ھـا و یا خـصوصیات مـوضـوع 
دارد. بــھ عــلت سکون فیزیکی کار و محــدودیت ھــای دیگر، طبیعتا ھــنرمــند در کنار شکل مــوضــوع، از طــریق پُــز و 
حـرکت، یا نـگاه و سـمبل ھـایی، و یا قـرار دادن اثـر در مکانی مـشخص، در اسـتفاده از مـاتـریال، در تـرکیب بـندی، در بـازی 

نور و سایھ و...  در تالش است بھ معنا و محتوای کار بی افزاید.  

خـالـق مـجسمھ اینجا از کتاب اسـتفاده کرده اسـت. وی شـان دسـت چـپ مـجسمھ کتاب داده اسـت کھ آویزان بـھ تـن چسـبیده 
اسـت. کتاب رابـطھ ای بـا حـالـت کلی مـجسمھ نـدارد. کتاب می تـوانـد رابـطھ مـارکس را بـا مـطالـعھ، تـالیف، تفکر یا آگـاھی 
بـرسـانـد. ھـرچـند کھ این سـمبل بـرای شخصیت مـعروفی مـانـند مـارکس کھ تـالیفاتـش بیشتر از کتب مـقدس چـاپ شـده اسـت، 
زائـد بـھ نـظر می آید. ویشان دمـاغ مـارکس را نـازک بـرجسـتھ و کمی تیز فـرم داده اسـت. این مـطابقتی بـا دمـاغ مـارکس کھ 
درعکس ھـای او می شـناسیم نـدارد. این فـرم مـطمئنا نتیجھ عـدم تسـلط اسـتاد بـھ حـرفـھ اش نیست. گـویا در چین، دمـاغ کشیده 
سـمبل زیبایی، کمال، شـور، شـوق، شـادی و ھیجان اسـت و شـاید بـدین عـلت ویشان بـا اسـتفاده از این سـمبل دمـاغ مـارکس را 

شکل داده است. 

اسـتاد تـوانـا، وو وی شـان مـجسمھ سـاز 56 سـالـھ چینی اسـت. ِسـَمت ھـا و عـنوان ھـای او عـبارتـند از: کوراتـور مـوزه ملی 
چین، مــعاون رئیس انجــمن ھــنرمــندان چین، پــرزیدنــت آکادمی مــجسمھ ســازی چین، و مــدیر آکادمی ھــنرھــای زیبای 
نـان جینگ. او ھمیشھ از امکانـات و پشـتیبانی دولـت بھـرمـند بـوده اسـت. این ھـا ھـمھ نـشان دھـنده نـزدیکی او بـھ مـرکز بـھ 



قـدرت حـاکم اسـت. طبیعتا سـپردن سـاخـت چنین اثـری کھ ازسـوی چینی ھـا مـانـند سـمبل دوسـتی دو کشور آلـمان و چین 
پنداشتھ شده است، در مرکز قدرت تصمیم گیری می شود.  

می تـوان گـفت کھ این تفسیر مـارکس در تـری یر مـحصول نـگاه زیباشـناسی “حـزب کمونیست” چین و فـرھـنگ آن کشور 
اسـت. مـجسمھ بیننده را بـھ یاد مـجسمھ ھـای رھـبران "بـلوک سـوسیالیستی" می انـدازد کھ گـاھی بـا کت بـاز بـلندی دسـت خـود 
را بـاال نـگھ داشـتھ انـد. ھـنر مـورد نـظر بـایستی آکادمیک، ایده  ال، سـاده و زمینی بـاشـد. در این کشورھـا سـبک مـوسـوم  بـھ 
رئـالیسم سـوسیالیستی بـھ عـنوان تـنھا سـبک مشـروع اعـالم می شـد کھ در آن بـھای مـخصوصی بـھ نـقش ھـنرھـای تجسمی داده 
و وظیفھ کاربــردی آن در نــشان دادن معیارھــای نــگاه قــدرت حــاکم تکلیف می گــردید. این وظــایف قــبل از ھــمھ شــامــل 
بـخش ھـایی اسـت کھ انـسان بـھ عـنوان واحـدی نـشانـھ شـناسـانـھ در مـرکز تـوجـھ اسـت. لـذا در این کشورھـا تـنھا یک مسیر ھـنری 
صـاحـب مشـروعیت و قـابـل حـمایت از سـوی دولـت بـود کھ در تکمیل مشـروعیت نـظم اجـتماعی مـورد خـواسـت دولـت از 
طـریق ھـنر عـمل کند. تـصویر انـسان، انعکاس تـصور قـدرت از انـسان کامـل اسـت کھ در جـامـعھ در تـصاویر رسمی  نـشان 
داده می شـود. در این رونـد، زبـان زیباشـناسی مـورد تـوجـھ دولـت نیز شکل گـرفـتھ و دقیق می شـود. در این مسیر تکنیک 

کار، سوژه، پرسپکتیو، ترکیب بندی و سبک ھا بھ خدمت بیان پیام تکلیف شده استفاده می شوند.  

در پیکره ھـای مـانـده از اروپـای دنیای قـدیم (آنتیک) مـا شـاھـد پیکرھـای انـسان ھـایی ھسـتیم کھ در فـرم حـد کمال رسیده انـد. 
این کمال، شـفافیت و زیبایی مـوجـود در آنتیک درقـالـب بـدن ھـای قـوی در تـصویرھـا تبلیغی کشورھـای اردوگـاھی دنـبال شـد. 
بـدن انـسان در صـحنھ ھـای گـونـاگـون ابـزاری جھـت نـشان دادن الـگو بـرای انـسان در زنـدگی نـوین گـردید. ھیکل ھـای قـوی 
مـردان و زنـان را بـارھـا دیده  ایم کھ نـشان دھـنده ی قـدرت، سـالمتی و تـوانـایی یک ورزشکار ھسـتند. قـاطعیت، غـرور و 
صـالبـت بـدن، انـعطاف نـاپـذیری و دینامیک بـا تـمام وجـود، پُـزھـای تـصویر شـده را فـرا گـرفـتھ اسـت. دراین مـجسمھ ھـا و 
تـصاویر، بـدنی بـھ نـمایش در نمی آید کھ نسـبت ھـای کامـل بـدن و صـورت را نـشان نـدھـد. مـردم در فـرمـھای یکسان، یک 
شکل می شـونـد، اگـر فـردی ھـم از مـردم مـتمایز یا تـنھا تـصویر گـردد، آن فـرد الـگوی مـورد آرزوسـت. تـنھا رھـبران بـا فـردیت 
شـان امتیاز یکسان نـبودن را دارنـد. ولی بـا این وجـود، رھـبران و شخصیت ھـا نیز از انـدازه ھـای ایده آل در تـصویر سـازی 
ھـا بـر حـذر نمی مـانـند. تـصاویر و پیکر رھـبران بـاید قھـرمـانـانـھ و حـماسی یا در صـحنھ ھـایی بـا پُـزھـای رومـانتیک - ایده آل 
شـده - جـدی یا خـوشـحال  بـھ نـظر آیند. مـجسمھ مـارکس چینی تـری یر ھـم از این سـنت و بـا ھـنرمـندی آشـنا بـھ این سـنت شکل 
گـرفـتھ اسـت. قـد بـلند و ھیکل مـتناسـب، نـگاه جـدی، خـطوط سـاده کھ ھـمھ ی نـگاه را مـتوجـھ سـر می کند، اتـفاقی نیست. این 
مـارکس چینی بـاید غـول آسـا و مـافـوق انـسان بـاشـد، از جـنس دیگری جـلوه کند و عـوام نـباشـد. بـرای رسیدن بـھ مـرتـبھ او بـاید 
از پـلھ بـاال رفـت. آنـجا در کنارش نیز بیننده خـود را تـنھاتـر و بـاز کوچک تـر می بیند. بیننده نـگاه مـارکس را نمی تـوانـد 
دنـبال کند چـون در “قـامـِت” او نیست. مـارکس تـری یر ، مـارکسی مـمتاز، مـغرور، بسـتھ، بـا چـشمانی تـنگ و خشک، 
صـورتی اخـمو و بی تـفاوت، بی اعـتنا بـھ محیط را نـشان می دھـد. نیم تـنھ ی جـامـد بـاال، تـصویر از فـردی جـزم گـرا مـنتقل 
می کند کھ بـا قـدرت تحـرک نیم تـنھ پـایین، بـھ طـور مکانیکی بـھ پیش رانـده می شـود. ھـر چـھ بیشتر بـھ مـجسمھ دقـت می کنی 

بیشتر از مارکسی کھ در ذھن داری دور می شوی. 

در اغـلب آثـار وی شـان ھـویت جـغرافیایی او دیده می شـود. آثـار او گـاھی بیننده را بـھ یاد نـقاشی ھـای آبـرنـگ چینی می انـدازد 
کھ حجـم گـرفـتھ انـد. او در خـلق ھیکل ھـای سـفارشی از اصـول رسمی عـدول نمیکند. در تـولید این اثـر نیز نـباید از فـرم ھـا و 



بیان زیباشـناسی حـزبی- دولتی در چین غـافـل شـد. مـعاون وزیر چینی در پـرده بـرداری مـجسمھ می گـوید کھ بـا این مـجسمھ 
جـذابیت و بـزرگی مـارکس بیان شـده اسـت. این جـملھ شـاید نـشانـھ ای اسـت بـرای درک آنـھا بـرای بیان کیفیت. کمیت وسیلھ 
بیان کیفیت شـده، یعنی آن ھـا کیفیت را بـا کمیت اعـالم می کنند. در چین جـنون کارھـا بـا ابـعاد بـزرگ بـھ راحتی قـابـل یافـت 
اسـت. شـاید این جـا از بـزرگی مـجسمھ مـارکس رمـز گـشایی می شـود. کیفیت مـارکس بـرایشان 5،5 مـتر بـوده اسـت. 
بـرخـالف اروپـا، شـاید در چین بـرای نـشان دادن مـعنویت بـزرگ، اغـلب از کمیت، ھـم چـون از حجـم ھـای بسیار بـزرگ، 

استفاده می کنند. ما مجسمھ ھای غول پیکر مائو را می شناسیم.  
ھـنرمـند در آثـاری ھـمانـند مـجسمھ مـورد تـوجـھ، اتـفاقی کار نمی کند بـارھـا مـدلی می سـازد. نـظم و ھـارمـونی و... را پیاده 
می کند. اجــزا و تــرکیب بــندی و... حــامــل پیام و یا مکمل حــامــل پیام می کند. بــرخی از پیام ھــا را بــا تحقیقات نــشانــھ 
شـناسـانـھ و مـقایسھ ای می تـوان دریافـت. بـرخی دیگر نـاگـزیر جـزو تشکیل دھـنده نـگاه و سـبک خـالـق اثـر اسـت. کانتکس 
زمـانی، مکان قـرار اثـر، و رابـطھ مـوضـوع بـا ھـر دو بـھ تفسیر آن می افـزاید. سـوژه سیاسی مـانـند مـارکس در ھـر کانتکسی 
تفسیر سیاسی بـھ خـود می گیرد. گـفتمان ھـای عـصر نیز بی تـاثیر از روی تفسیر ھـنری نمی گـذرنـد. این نیز ممکن اسـت کھ 

نیت ھنرمند می تواند خوانده نشود و چون رمزی در دل اثر بماند و میدان را بھ تفاسیر محول کند.  
ھـمان گـونـھ کھ قـبال ذکر شـد مـجسمھ روی سکویی اسـت کھ بـلندتـرین سـطحش در جھـت حـرکت مـجسمھ اسـت. این جھـت بـھ 
سـوی غـرب اسـت. اینجا می تـوان بـا مـوضـع چـپ تفسیر حـرکت بـھ سـوی غـرب جھـت تسخیر را فـرض کرد و از مـوضـع 
دیگر بـرگشـت بـھ غـرب و پشـت بـھ شـرق را تفسیر کرد. نـمونـھ ھـای دیگر، دسـت چـپ کتاب را پـاسیو و آویزان در دسـت 
دارد. دسـت راسـت فـعال در پـز دخـالـت دارد. پـای چـپ در پیش و پـای راسـت در پـس اسـت. مـجسمھ را نیز می تـوان از 
روبـرو عـمودی در دو بـخش تقسیم و تفسیر کرد. سـمت چـپ مـجسمھ جـامـد و بی حـرکت (!) و سـمت راسـت آن حـرکت 
دارد و بـا انـرژی اسـت! ھـنرمـند در اجـزا دقـت می کند. بـھ خـصوص در مـجسمھ ھـایی بـا این ابـعاد ھیچ بـخش از اثـر اتـفاقی 

نمی تواند باشد. 

مـجسمھ ھـایی کھ مـا از مـارکس دیده ایم ھـمھ تـالش کرده انـد مـرد مـسن متفکری را نـشان دھـند کھ بـا چـشمانی درشـت و 
دقیق، جـای دوری را نـگاه می کند. مـجسمھ ھـایی طبیعتا بسـتھ بـھ تـوانـایی و خـواسـتھ ی ھـنرمـندش شـاید بـھ زوایای دیگری 
از مـارکس، فـلسفھ او یا خـصوصیات وغیره پـرداخـتھ انـد. ولی تـفاوتی کھ نـمونـھ ھـای قبلی مـارکس اینجا بـا مـارکس چینی 

مشخص می شود ھمان فشردن مارکس در اندازه ھای و نرم ھای زیباشناسی دولتی چینی است. 

مـارکس بـرای تحصیل در دانـشگاه در ١٧ سـالگی تـری یر را تـرک کرد و دیگر بـرای زنـدگی آنـجا بـاز نگشـت. اکنون از 
زمـانی کھ تـعداد تـوریست ھـا بـھ شھـر بـرای دیدن زادگـاه مـارکس می آیند افـزایش یافـتھ، چـند سـالی اسـت تـری یر بـھ یاد 
“پسـرش” افـتاده اسـت. (سـاالنـھ فـقط از چین حـدود صـد و پـنجاه ھـزار تـوریست بـھ این شھـر جھـت دیدن خـانـھ مـارکس 
مـراجـعھ می کنند) از زمـانی کھ چین (٢٠١۵) پیشنھاد مـجسمھ ای بـھ عـنوان ھـدیھ بـھ زادگـاه مـارکس را داد، شھـرداری 
پـتانسیل جـذب تـوریست و “زائـران” را بـرای شھـر درک کرد و بـا بـرنـامـھ ریزی و کانسـپ ھـای سـودآور، خـود را بـرای 
٢٠٠مین سـالـروز تـولـد مـارکس آمـاده کرد. بـرای شھـرداری، مـجسمھ مـارکس و خـانـھ مـارکس تـنھا از زاویھ شھـرت شھـر و 

وارد شدن پول اھمیت پیدا می کند. 
ذکر شـد کھ مـجسمھ بـرنـزی مـارکس ھـدیھ چینی ھـا بـھ شھـر  تـری یر اسـت. شھـردار شھـر درمـصاحـبھ ای گـفت کھ تـمام 
پـروسـھ سـاخـت بـا کنترل او و تیم اش ھـمراه بـوده و  جـلوی ھـر اتـفاق یا سـورپـرایِز ممکنی گـرفـتھ شـده اسـت. بـھ نـظر 
نـگارنـده دسـت انـدرکاران شھـرداری، زبـان زیباشـناسـانـھ تـوتـالیتری را می شـناسـند. مـجسمھ ای از مـارکس کھ جـمود و جـزم 
گـرایی و کلیشھ ھـای شکست خـورده ھـنر دولتی در اروپـای شـرقی را یادآوری کند بھـتر از مـارکسی اسـت کھ بیان تفکر، 
اومـانیسم و عـشق او بـھ زحـمتکشان بـاشـد. ھـدف در تـری یر ھـمان بـالیی اسـت کھ سـر چـھ گـوارا آوردنـد. مـارکس بـاید تـبدیل 
بـھ میکی مـاوس و تـری یر بـایست دیسنی لـند مـارکس گـردد. مـارکس بـھ جـای آگـاھی بـاید چھـره اش را روی جـا کلیدی، 

دستمال، لیوان، شورت و جوراب و... در اختیار بگذارد. 
از سـوی بـرگـزارکنندگـان شـگفت آور نیست کھ این ھیکل چینی، در تبلیغ نـگاه مـارکس انـقالبی نـباشـد. صـرفـا حجـم بـزرگ 
مـرده ای بی خـاصیت خـلق شـده اسـت. صـورتی بی بیان، ھیکلی بـازار پـسند، کھ بی خیال در بـاد ایستاده یا قـدم می زنـد. از 

آن مارکس فکور، استوار و آینده  نگر اثری نیست.  
بـاید تـوجـھ داشـت نـظامی کھ بـر پـایھ و اسـاس بھـره  کشی سـازمـانـدھی شـده اسـت چـھ تـصویری از مـعروف تـرین مـخالـفش می 
خـواھـد نـشان بـدھـد. این مـجسمھ  در حـالی کھ قـصدش بـازاریابی و جـلب تـوریست بـرای تـری یر اسـت، امـا در عین حـال شـاید 
بـھ نـوعی تبلیغات منفی بـرای مـارکس اسـت. آن ھـا فکر می کنند کھ بـر مـارکس پیروز شـده انـد. دیگر بـاکی از این فیلسوف 
مـحبوب نـدارنـد! او را چـنان کھ می خـواھـند، مـرده و اخـتھ بـرپـا می کنند. و بـا مـجسمھ مـونـومـنتالی، مـرگ مـارکس انـقالبی و 

تولد مارکس بی خطر را جشن می گیرند. 



مـتن را بـا بخشی از متنی کھ “سـایت نـقد” بـھ مـناسـبت دویستمین سـالـگرد زادروز مـارکس منتشـرکرده اسـت بـھ پـایان می 
برم: 

بی ھـمتاسـت، امـا نـھ ھـمچون تـندیسی فـرھـمند، نـھ ھـمچون پیام آوِر بھشـتی دروغین، نـھ حتی ھـمچون انـسانی سـراسـر وارسـتھ 
بی ھیچ کاسـتی و خـطا و آژنگی و نـھ ھـرگـز ھـمچون دارنـده ی انـدیشھ ای سـراسـر یکدسـت و بی دغـدغـھ و تـردید و تـناقـض. او 
انـسانی واقعی اسـت بـا ھـمھ ی پیروزی ھـا و شکست ھـا، بـا ھـمھ ی رنـج ھـا و خـوشی ھـا، ھـمراه بـا عـشق و کین و بـزرگی و 
بخـل، مـانـند ھـمھ ی آدمیزادگـاِن دیگر. نـھ؛ مـارکس بی ھـمتاسـت ھـمچون نـقطھ عطفی در تـاریِخ زنـدگی و انـدیشھ ی بشـری؛ 
بی ھـمتاسـت ھـمچون مـرزی کھ تـاریخ را بـھ پیش و پـس از خـود تقسیم می کند؛ بی ھـمتاسـت ھـمچون نـقطھ ی بی بـازگشـِت نـقد. 
بی ھـمتاسـت از آن رو کھ بھشـتی دروغین را وعـده نمی دھـد، بلکھ راز بھشـت ھـای دروغینی را فـاش می کند کھ خـود را 
پـایان تـاریخ می نـامـند؛ مـارکس بی ھـمتاسـت، ھـم بـرای دوسـتان و ھـم دشـمنانـش؛ اگـر دوسـتانـش از این بی ھـمتایی آگـاه نـباشـند، 
دشــمنانــش ھمیشھ از آن آگــاه بــوده انــد و ھســتند: در ژرف تــرین تــاریک خــانــھ ی ھــراس شــان از تــواِن روشــنگرانــھ و 

ستیزه جویانھ ی نقد. 

۱۲ می ۲۰۱۸ 
منوچھر


