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  بودا ياسد اهللا احمد

  سرزمينِ گل هاي بدي

I.   

ام، _ این تصویری که می بینید، تصویِر زادگاه من است؛ این جاسـت سـرزمین و خانـه و کاشـانه    

کـه  » گـل هـای بـدی   «اگر گذِر تان به این جا افتاد، با . سرزمیِن گل های  بدی  و دود و تریاک

چیـزی جـز   . کند، از شما استقبال خواهم کـرد  برگ های  بنفش ِ  آن  به یقین شما را دیوانه می 

گل های بدی  در این سرزمین 

نمی روید؛ مردم ایـن دیـار بـه    

شکوفایی  این گل ها امید بسته 

من با صـمیمِت تمـام ایـن    . اند

ــی  ــا دارای ــه شــما  –تنه ام را ب

این جـا تنهـا   . پیشکش می کنم

جایی است که شما می توانیـد  

ِی در دوِد تلِخ گلهای بدی، نیست

ــوده و در   ــه نم ــیم را تجرب عظ

ــود « » شارســتاِن فراموشــی وج

بیـرون از  «قدم نهید، نمی دانم این شارستان کجاست ولی به هرحال جایی است فرامو ش شده و 

، جایی که در لوِح خاطِر انسان امروز، هیچ نقش و نگاری از آن وجود ندارد ولی حتمـا در  »جهان

بدی ، این نادرترین و زیبا ترین گل های  امروز که نـه  گلهای . آن جا برای تان خوش می گذرد

تنها همپای کتاب، خوراِک لحطه تنهایی شبانه  روشنفکران و عاشقان دانش  و ادبیات و هنر است، 

عشق می ورزند، آن ها  را دوست می دارند، » ملکوِت ظلمت«بل تمامی آن هایی که به نحوی  به 

یحه این گل ها دود آن هاست که آخرین کیِف ممکن فنا را را. فقط و فقط در این جا می شکفند

ایـن دود، ایـن   . دوِد این گل ها سکر آورتر از شراِب عاشـقان اسـت  . می توان در آن تجربه کرد

در پناه تـوهم آن مـی تـوان    . مقدس ترین دود، تنها و فقط از آتش ِ  جاودان نیستی بلند می شود

اکنون وارهید، به دنیای  غبارآلوِد جـادوگران عصـر باسـتان    زنجیر زمان را از هم گسست؛ از بنِد 

بازگشت و یا به آینده های دور سفر کرد و حتی به آن جا که نیسـت، نبـوده و نخواهـد بـود بـه      

نشـوید و لحظـه ی فـارغ ا ز    » iiiiبرده ی شهیِد زمان«اگر می خواهید . گذار پرداخت -و –گشت 
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در جهان اعلی و در ملکـوِت ظلمـِت دود و خمـاری     رنج زمان و دلبستگی های  زمینی –و  -درد

نشئگی  فراموشی ناب را تجربه کنید، این کار تنها با نوشیدِن شراب شـیره گلهـای بـدی  میسـر     

برای  گریسـتن   جاییبرای  شاد شدن و اندوهگین شدن،  جاییاین جا سرزمینی من است، . است

نیست شدن، مگـر مسـتی و خمـاری  و    برای  جاییو خندیدن، جایی برای مست شدن و در کل  

به حقیقِت نیروانایی دست  توان مینشئگی  همان نیستی نیست، تنها با فنا و نیست شدن است که 

. اند و به همین سبب ما را به دنیای  نیستی  می برند –گلهای بدی حقیقِت حقیقِت حقیقت . یافت

، ساعت های  چهار بعد از ظهر این جا اند ا ز این گل ها -دشت ها و دره های زادگاه من افشان 

گل های بدی،  با جامه های بنفش  شان  به احترام  عابران و رهگذارن دست تکان .  دیدنی است

کمتر عابری  وجود دارد که با دیدن  ساقه های عریان و نازک و سیمین . می دهند، و می رقصند

ها را نوازش می دهـد، بـه وجـد و طـرب     این گل ها، به ویژه آنگاه  که نسیم م_یم، تن این گل 

اکنون که دیگر نه جنبش  انق_بی وجود دارد و نه جای در جهان  واقعی . نیاید و سرمست نگردد

برای نفس  کشیدن باقی مانده، فقط در فروِغ توهم زا و کمرنِگ دوِد این  گـل هـا کـه در واقـع      

  .ی  از تمدن   جدید را تسکین دادمی توان م_ل و خستگی  ناش» بازتاِب ظلمِت دوزخ است «

  

از   ناشـی  بودلر، مجموعه اشعارش   را که از آن آهنگ حزیِن خستگی ،  م_ل، و ظلمِت مرگبـار  

اکنون گل هـای  . نامید» گل های بدی«زندگی  انسان مدرن در ک_ن شهرها به گوش می رسد، 

سـوژه فکـری  روشـنفکران و     قطع نظر از محتوای  ایـن اثـر کـه   . بدی بودلر را همه می شناسند

هنرمندان بسیاری بوده، استعاره ی گلهای بدی  یکی از زیبا تـرین ترکیـِب هـای  زبـانی اسـت،      

کامو که در عین حالی که تا هنوز گویاترین تعبیر بـرای  بیـان وضـعیِت انسـان     » بیگانه«هماننِد 

در واقع یـک نـوع ترکیـِب    جدید به شمار می رود، به لحاظ  زبانی  نیز زیباست؛ گل های بدی،  

واژگانی و تعبیرادبی منحصر به فرد است، ترکیبی از زیبایی و زشتی  و کام_ پارادوکیسکال و نـا  

آشنا و غریب؛ خودش  ، خودش  را نقض   می کند، جان خراش  و شادی بخش، همچـون غنچـه   

درست . ی می کشاندهای  ظلمِت مرگ بار تریاک که زبیایی  و جاذبه آن آدم ها را به کام نیست

همان گونه که یک معتاد سرخورده، از طریق فنا و نیست شدن در دوِد گل های بدی  به نشئگی 

و خماری  می رسد، ناهمخوانی و ناهنجار بودن ترکیِب گل های بدی  بـودلر مـا را بـه خلسـه ی      

کـه نـا    ایـن ترکیـب بـدان سـبب    . زبانی فرو برده و از شهِد شراب زبان سرمسِت مان می کنـد 

همخوان است، بدان سبب که تصور خوش بینانه ما را در جا می کشد، امید را به یاس  بـدل مـی    

ایـن  . کند، زشتی را به پلیدی  و سرخوش  را به م_ل، برای  مـا جالـب و شـگفت انگیـز اسـت      

. ترکیب، انضمامی ترین تصویر خود بودلر نیز هست و  با شـیوه زنـدگی او ک_مـ_ مطابقـت دارد    
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بودلر، با پوشیدِن لباس ها ی ژنده و فرسوده، خودش  را به اثر هنری  بدل می کرد و معمـوo در  

آن گـاه  . قامِت یک ژنده پوش شیک، شیطان وار در خیابان های م_ل آور پاریس  پرسه مـی زد 

که از پرسه زدن خسته می شد، به اعماق زمین و به قلمرو شر می خزید، تـا در نشـئگی گلهـای    

آن سوتر از مرز آسمان پرستاره، اشکی به تلخِی دوِد تریاک و گرمی خون، از چشماِن غبار  بدی 

گل های بدی، تجربه مالیخولیای بودلر از شهر پاریس بود، تجربه ای که با .  آلود خویش بیفشاند

این اثر ع_وه بر آن که از آن نالـه  . آغاز می گردد» سرلوحه کتاب محکوم«شعری تحِت عنوانی 

ی غم انگیز و سوزناِک انسان جدید به گوش می رسد؛ انسانی که جسم و روح او با پتِک آهنـیِن  

: خمیر گشته، تا حدودی به تجربه شخصـی بـودلر نیـز بـر مـی گـردد       -و -عقل روشنگری خرد

راز نهفته در این کتاب . خزیدن در کافه های زیر زمینی و مصرِف دود حشیش و سیگار و تریاک

می داند که در حسرت بازگشت تجربه سرخوشی نیمه شبان  آن گاه کـه مردمـان    را تنها کسی

  . شهر در خواب فرور رفته اند، آخرین  پیک اش   به هوا دود می کند

  

گلهای بـدی  کـه در  صـخره    . بودلر، سراپا شیفته و دلباخته  بدی ، بدویت گرایی  و شرارت بود

سمانی سیاه و تیره و تاری  بودنـد  آد،  در واقع آیاِت زارهای تخیل سیاه او روییدند و شکوفا شدن

فرشتگان که اغلب در میخانه هـا  : که فرشتگاِن ملکوِت ظلمِت عصر جدید، به او الهام می کردند

و فاحشه خانه ها و قمارخانه های  پاریس  در شکل زنان  رهگذر بر او نازل می شدند؛ زن هـای  

خاستگاه «؛ پیش از آن که نگاه زیبای  آنان که »شکوهمند باریک، اکنده زماتم و درِد -و -بلند«

و او نمـی دانسـت ایـن    » جای دیگر از ایـن جـا  «، به بودلر، جان دهد، دور می شدند، »طوفان بود

. غزاoن وحشی  اهلی شده، در کنج کدام میخانه و یا فاحشه خانه هـای  زیـر زمینـی مـی خزنـد     

پیچ کوچه و در خیابان هـا ناپدیـد مـی شـدند؛     -پیچا فرشتگاِن حامل آیاِت ظلمت در مسیرهای 

گل های «بودلر در فراق آنان آه ظلمت بارش  را دود می کرد و به یاری  افیون و توهم ناشی ا ز 

این فرشتگاِن غایب از نظر را، سر از نو در پندار خود زنده می کرد تا مست و سرشار شود  » بدی

رسـوoِن  «بودلر را باید یکی از بزرگ تـرین  » .ر ساله استگویی هزا«ا ز خاطره ها، آن چنان که 

دانست، رسول ناامید و نامرادی که با خشم  و دلتنگـی تمـام ناامیدانـه بـر     » سرشکته عصرجدید

دیواِر آهنیِن زنداِن عقل روشنگری ، این مهم ترین ابزاِر نظـام سـرمایه داری، بـال مـی کوبیـد و      

فقـط نالیـد و مـرد، همچـون     . شد، کاری  از دست او برنیامدبا» ج_ِد خویشتن«دریغا جز آن که 

با هر بار دود کردن ذره ذره نـابود مـی شـود، و آنگـاه     . معتاد حرفه که دود می کند و می  میرد

در واقع . آخرین دودش  را به هوا می فرستد، مرگ، این رفیِق دیرنیه زندگی  جان او را می گیرد

نا امید و سرشکسته، نسخ آیات مقدس  عقل روشنگری است، اما  گل های بدیِ  بودلر، این پیامبِر
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یا هر مواِد مخـدر  » گل های بدی«عقل روشنگری، همچون . باید قبول کنیم که او شکست خورد

فرو افتادن در چاه ظلماِت این عقـل، اسـارت  در   . دیگری، آفریننده و در عین حال کشنده است 

خرد تر  از آن های که می خواستند با این عقل قانون کلی  دام بی عقلی است و می  دانیم که بی

بـودلر در برابـر ایـن عقـل کـه در      . آغاز و میانه و پایان تاریخ انسان را کشف کنند، وجود ندارد

فرو نیاورد، اما بهای  این طغیان و  تعظیمنهایت به توهم و بی خردی  منتهی می شود، هیچگاه سر 

ر نهایت  ناگزیر، در دوِد تلخ گلهای بـدی، آب جـو، عـرق و دیگـر     او د. فنا: سرکشی سنگین بود

بودلر زاده ی  زندگی بورژوایی و . تسریع می  کند، نیست شد راداروهای مخدر که فنای  هستی 

اگر زندگی بورژوایی  پاریس  نمی بود، دشوار بود اگر در شـوره زار  . در عین حال قربانی آن بود

بورژوازی  پاریس،  بودلر را آفریـد  . ند با آن  غنچه های  سیاه شانتخیل او گل های  بدی  بروی

گور، محرِم رویاهای  بی «تا در دوِد غلیظ و کشنده ی  گلهای بدی  جانش  را بگیرد و در نهایت 

  ».پایاِن او شود

  

با گذشِت زمان  و تسلط بیش  از پـیش  . بودلر، نه اولین قربانی تمدِن جدید بود و نه آخرین آن 

نظام سرمایه داری، نه تنها کمیِت قربانیان تمدن  جدید افزایش  یافته، بلکه کیفیِت  رنج قربـانی  

تا آن جا که به گل های بـدی   بـودلر مـر بـوط مـی      . شدن قربانیان نیز دهشتناک تر شده است

، فیلسـوف مغمـوم و   در پروژه حشیش  والتربنیـامین  او  از پسگردد،  این  تجربه ی  دهشتناک، 

، سـیاه انـدیش  بـود، و    »کاهناِن  آیین میترایسم«بودلر، هماننِد . مقتول و همیشه آواره، دنبال شد

 –های  عصر جدید، جست » تاورکتونی«حقیقت را  در  کاباره ها و قمارخانه ها و میکده ها، این 

ته خودش   بی گمان   دریافِت  تجربه ی  هولناک و سر به سر سیاه او که به گف. و جو می کرد -و

، درس  خوانده بود، برای  هرکسی  میسر نبود؛ تنهـا روح  »شیطان، استاِد مکر و ب_غت«در مکتِب 

ژرفنـای  گـرداِب   «چون بنیامین را تاب و توان  آن  بود که بـه  » مشتاق و درد آشنایی «آواره و 

را که » سیاه و شیطانی آیاِت «و » کتاِب غم آلود«گل های  بدی  بودلر سفر نموده و این » ظلمِت

به راستی  از وضعیِت بابلی   و آشفتگی ذهن و زبـان  در عصـر جدیـد زار زار مـی  نالـد، بـا دم       

صدای  بودلر، ناله شیطان از خدا رانده بـود، شـیطانی   . مسیحای  خویش   به دیگران  ترجمه کند

را در » ها و اشیای  بی زبان  زبان گل«بنیامین، یگانه کسی بود که . که او را امید رستگاری  نبود

، نه  تنها پیوسـتار کـاذب و   »مداخله انق_بی در  رونِد تاریخ«یافت و با خیره شدن به فاجعه ها و 

را در هم گسسته و پیش رفـت شـیفتگی و تمـدِن      همگنفریب آلوِد تاریخ، به حیِث رخدادهای 

تصـویر مقـدس   و خداگونـه    «شیدایی  انسان جدید را آشکارا به بـاِد ریشـخند گرفـت، بلکـه     

را که از نظر همراهان  و رفقای  او تنها منجی  و قهرماِن تـاریخ انسـان بـه شـمار مـی       » پرولتاریا
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و  در واقع » فروغ بازتاب دوزخ بود«که » هراس آشنایی«اما  درست همان . رفت، در هم ریخت 

و حتـی   . را تعقیـب مـی  کـرد    بودلر را به دوش  می کشـید، همـواره بنیـامین   » تابوِت رویاهای «

دهشتناک تر از آن ، در حالیکه بودلر از کنار هر بِت مقدس  کوچک هندی  و مکزیکـی ، بـدان   

دلیل که ممکن است خدای  واقعی باشد، با احترام گذر می  کرد، برای  بنیامین هر اثـِر تمـدنِی،   

ر را دوست مـی داشـت  کـه مـی     شاید بتوان گفت  بنیامین از آن رو  بودل.  سنِد توحش  نیز بود

از بنِد بنِد گل های . توانست  خویشتِن آواره و گمشده اش  را در گل های بودلر باز آفرینی نماید

خیابان  یک «بدی ،  صدای شکستِن استخواِن همان انسان های   به گوش  می رسد، که چشماِن 

همان  ساعت شـومی  . سکوت را شنیدبنیامین اما این آوازهای  م. آن ها را نمی بیند »یخرطرفه تا

، لذت های  زندگی   بودلر را  در کام خـود بلعیـد و   »موحش  و بی اعتنا«که در گل های  بدی ، 

صدای  حشره . بنیامین را نیز به وحشت می انداخت» !به یاد آر«پیوسته او را  تهدید می  کرد که 

ی  بنیامین نیز ناقوس  مـرگ  بـود، زیـرا    وار این ساعت  فقط برای  بودلر فرمان  عذاب نبود، برا

  ».در هر دقیقه شصت ثانیه زنگ می زد«

  

قامت یک روشنفکر، بلکه در  سیمای  یک مسیحا ظاهر شد و کوشش   -و -بنیامین، نه فقط در قد

کرد هر آنچه را تاریخ ا ز ما قاپیده به ما پس  داده و تمامی  رویاها و آرزوهـای  از دسـت رفتـه    

فـت و تمـدن   راز پیش بنیامین  را سودای  رستگاری  در سربود، . ا به آن ها باز گرداندقربانیان ر

به شدت نفرت داشت، اما رستگار از نظر او بیش   از آنکه آخرالزمانی باشد، این جهـانی    زدگی

امر گذشته بود و یوم الجزا روزی که جنایت کـاران تـاریخ در برابـر     بازیای رستاخیز همان: بود

با این حال این شخصیِت مسیحایی نیز شکست خورد، و نـا  . رنج دیدگان، محاکمه شوند چشمان

گزیر شد همچون بودلر از فشاِر عقل روشنگری  و فرهنِگ همه ساز و همه سوِز حماقت پرور توده 

پناه برد، تصویر شسکت او را می توان در آیینه چشماِن سرشار از حسرت » حشیش«ای  به دود و 

البتـه  . تاریخ به تماشا نشست که چه سوگناگ شاهد تلنبار شدن  فاجعه هاست  فرشتهو نگران  

فقط در  پناه توهم حشیش   و دوِد کیف آوِر گل های  بدی  بود که او توانست هم از کژراهـه ی   

اندیشه پوزیتویستی  فاصله بگیرد، هم رفقای  چپ انـدیش  خـویش، حتـی  دوسـتاِن  نزدیـک و      

بخـش    ییرهـا ورنو و هورکهایمر و لوونتال را پشت سر بگذارد و هم میان تفکِر صمیمی  چون  آد

بنیـامین در کمـال   . مارکس   و عرفان  حسیدیسم و کابالیسم یهود، پیوند و آشتی برقـرار سـازد  

ناامیدی  بدون هیچ گونه خستگی، این همه را انجام داد، تا از یک سو جنایت کـاران  را در یـوم   

محاکمه نماید و از سوی  دیگر سـتمدیگانی  را کـه هـیچ رِد پـای  از آن هـا در      الحساِب تاریخ 

به چشم نمی  خورد، به انق_ب گری   و حضور در تاریخ  فراخواند، امـا  » خیابان یک طرفه تایخ«



 

٦  ٢٠٠٨ اآ����  

در این رویای  مقدسش نا کام ماند، همچون کافکا کـه بـیش  از هرکسـی بـه معنـای  شکسـِت       

بدل شود و تنها از این طریق است که » قاعده«به » استثنا«ن بر آن بود که بنیامی. زندگی  پی برد

به پایان فاجعه ها اندکی نزدیک تر می شویم، اما به رغم این شکست، او در اوج ناامیدی همـوار  

به هرحال بنیامین به بودلر پیوست و زهِر تلخ شکست را چشـید، زیـرا   . سرشار از امید باقی  ماند

در خلق استثناها استاداست و از طریق خلق استثناهای  جدید  پیوسته خودش    را  سرمایه داری 

به شیوه های  نو تر و فربینده تر تجدید می   کند و پیکـِر مـرده و مـ_ل آور و فسـرده اش   را،     

  .  حیات دوباره می بخشد

  

ل های بدی، در حِد برای بودلر، بنیامین و حتی سیتوانیست های  طاغی  و یاغی چون گی دوبور، گ

آه و ناله های شبانه شاعرانه و فیلسوفانه در کافـه هـای پـاریس   و در واقـع سـرخوردگی هـا و       

آنان به گل هـای بـدی  پنـاه بـرده و  آن هـا را در      . ناخوشنودی  های ناشی  از تمدن جدید بود

آن گـاه کـه زمـان     رویاها و تخیل شان می پرورانیدند، می سروردند و می نالیدند و نیمه شب ها 

در خواب می رفت و زمینی در حمام ظلمت تن فرو می شسـت، آرام آرام   آن  هـا را در  چپـِق    

بدگویی ها و آه و ناله های  شان دود می کردند، تا دست کم  از فشاِر خرد کننده نظام سـرمایه  

ِک سـرمایه داری  و  داری  و عقل تکنیکی، در عالم رویا و تخیل در امان باشند، اما هیوoی هولنـا 

نظام مبادله اقتصادی مبتنی بر پول، نه تنها این قدیساِن سیاه اندیش ِ  خسـته و ملـوِل پرستشـگاه    

گل های بدی را به کام نیستی کشاند، بلکه اکنون برای خود سرزمینی ساخته کـه در آن فقـط و   

ی خورند و تغذیه می فقط گل های  بدی می رویند، گل هایی که از خون و گوشِت قربانیان آب م

منظورم افغانستان است، سرزمیِن آدم هایی مفلوک و مغضوبی که گروهی از مافیای گلهای . شوند

اکنون دیگر گل های بـدی فقـط یـک    . بدی وابسته به نظام سرمایه داری در آن فرمان می رانند

حشاشـیِن فرقـه   ماتریالیسـتی بنیـامین و تـوهِم ملکـوتی     _ رویای شاعرانه نیست، شهوِد عرفـانی  

هم نیست، لزومی هم ندارد کسانی مثل گی دوبور و همراهاِن سـرخورده  » قلعه الموت«اسماعیلی 

و خسته و افسرده اش، در زیر زمین هایی پاریس جهـان تخیلـی را خلـق نمـوده و جسـِم و روح      

 .کشـوِر رسـمی   : چیزی بیش تر از این هاسـت . خویش  را در خمارِی گل های بدی  نیست کنند

به حیِث داور روز جـزا جنایـت   » واقعه  نگار«که در آن فرد » رستگاری بنیامین«هرچند رویای  

کرد، تحقق پیدا نکرد، اما اتوپیایی گل های بدی  که بودلر و بنیامین کوچه  کاران را محاکمه می

افغانسـتان   به کوچه، خیابان به خیابان و قمارخانه به قمارخانه، در  پی  دیدارآن آواره بودنـد، در 

، در جهـان نـام و آوازه ای دارد و   »سرزمیِن گل های بـدی «واقعیت پیدا کرده و اکنون به حیِث 

حوادث و رخدادهای آن تیتر اول بسیاری از ژورنال ها، روزنامه ها ودر کل رسـانه هـای جهـانی    



 

٧  ٢٠٠٨ اآ����  

خـاک و  در این سرزمین این گل ها دود نمی شوند، می شکفند، اما این مردم انـد کـه بـه    . است

اشبتاه است اگر انسان  ها را وحشی تر از جـانوران نـدانیم، و بـه همـین     . خاکستر بدل می شوند

برای ارضای سرشِت اهریمنی خویش نیاز به کاoهای . نیستند» خوب«دلیل، فقط به دنبال کاoهای 

اپیماهـا،  در دنیای امروز کاoهای بد، از قبیل بمب هـای اتمی،سـ_ح هـای شـیمیایی، هو    . بد دارند

تانک ها و کشتی ها و زیر دریایی ها نظامی و جنگی، اسلحه های سبک و سنگین، هروئین، تریاک 

و انواع داروهای  مخدر که تمامی  کره زمین، یک کشور، یک شهر و یک انسان را یک باره و یـا  

ِر ایـن  به تدریج نابود می کنند، بیش از کاoهای خوب مشتری  دارند و عمدتا دولـت هـا خریـدا   

دولت، تجلی سرشِت اهریمنی آدمی است و برای بقای خود نیاز به کاoی بـد  . کاoهای بد هستند

سرزمین گل های بدی، اما از میان بی شمار کاoهای بد فقط یک کاoی بد به جهان صـادر   .دارد

اسـلحه،  : و البته در برابر، هزاران کاoی بد در این سرزمین وارد می شود  گل های بدی: می کند

موشک، تروریست، م_، طالب، رهبراِن مردم فروش  ، وزرا ی  فرمایشی و هر کاoی بدی که شما 

سرزمین گل های بدی، از آن جا که به دنیا کاoی  بدی صادر می کند، عضو تجارت . تصور کنید

ریـاک  اند، تا از طریـق ت  -همه بداِن عالم در سرزمین گل های بدی گرد آمده. جهانی نیز هست

دنیای سرمایه داری، دنیـای بـه شـدت غیـر     .  به پول های هنگفت دست یابند» کاoی بدی«این 

اخ_قی است و بدتر  از همه اینکه در عصر اختگلِی کنونی  که هیچ جنبش انق_بی  فراملی وجـود  

ملت هـا نیسـت شـده انـد،      –ندارد و روشنفکران شکست خورده و زار و ناoن  در مغاِک دولت 

. مـی بلعـد  » شتابان و خروشناک«، جان روح ما را »دانای کیمیاگران«ولهوِل سرمایه داری، این ال

این اهریمن به هیچ کس  رحم نمی کند و تا آن جا که به سرمین گلهای  بدی  ربـط دارد، فقـط   

ـ » .قلیان می کشد و به چوبه دار می اندیشد« ی، توجیه اخ_قِی هر کردار و گفتار و پنداِر غیراخ_ق

اخ_ق دیگر امر انتزاعی نیست، انسانی هـم نیسـت، امـر    . مبادله پذیر بودن آن است در برابر پول

تولید، فروش و مصرِف گل های بـدی اخ_قـی   . محاسبه پذیری است که با پول سنجیده می شود

» یگانـه «، ایـن  »آستان مقدس  پـول «است، و چرا اخ_قی نباشد؟ وقتی از این طریق می توان به 

ای عصِر جدید راه یافت؛ خدایی که در گفتارش  صادق است  و هرگز به بندگانش دروغ نمی خد

  .گوید

  
                                                 

i  گزیـده اشـعار شـارل بـودلر،     . تکه های ازاشعار بودلر از کتاب گل های  بدی با مشخصه زیر انتخاب شده اند
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