«مکبث :مسئلة اعتماد»
هنگامی که به دیگری اعتماد میکنیم گویی خویش را به دستان وی میسپاریم و با این همه مخاطرهای را به جان
میخریم :خیانت .آنگاه که از اعتماد به نفس سخن میگوییم گویی از اراده هم چیزی گفتهایم و باز شکستی در
کمین است :ضعف اراده .چه میشود که اعتماد میکنیم و چه در ما دیگرگون میشود وقتی که دیگر اعتماد
کردهایم؟ در اعتماد کردن کسی دیگر میشویم و جهان نیز دیگرگون میشود .پیمانشکنی سازمان جهان را عوض
میکند چرا که ما نیز به عنوان قربانیان خیانت ،کسانی دیگر شدهایم.
شکسپیر در تراژدی «مکبث» جهانی پیش چشم مینهد آکنده از پیمانشکنی .جهانی که در آن زیردست و باالدست
در حق یکدیگر خیانت میکند .جادوگرانی که تنها به نظر میرسد وجود دارند به اندازة آدمیانی که وجود دارند
آماده به خیانتاند .خیانت مکدانوالد و مکبث به دانکن ،اعتماد مکبث به جادوگران و خیانت جادوگران در حق
وی و بنکو ،خیانت مکبث به بنکو ،اعتماد به نفس لیدی مکبث و کمبود آن در مکبث و تا آخر همگی داستانی
است از شبکهای از روابط انسانی در روزگاری که در آن اعتماد بیش از هر زمانهای کاری خطرناک و مرگبار
است.
نگاه به متن ادبی و کوشش برای فهم آن ،تجربة ذهنیای است که به ما در فهم بهتر از خویش و قابلیتهایمان
یاری خواهد رساند .هر چه متن غنیتر باشد دستیابی به درکی ژرفتر از زندگی و تجربههای شخصیمان ممکنتر
خواهد بود .در این برنامه قصد دارم با بررسی بخشهایی از «مکبث» و استفاده از آنها نوری بر ماهیت فعالیت
خاص و منحصر به فرد «اعتماد کردن» بیندازم و به تحلیل چند و چون رخداد مکرری در زندگی فردی و اجتماعی
همچون «قربانی خیانت واقع شدن» بپردازم .می کوشم از تجربة ادبی جمعی خواندن بخشهایی از اثر در کنار تأمل
و تحلیل فلسفی برای دقیق کردن و بهبود بخشیدن به شهودمان از اعتماد و نقض عهد بهره بگیرم.

