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 برای لیزا،   
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If you can not be loved, be feared. 

 .بترسان ،یشو داشته دوستاگر نمی توانی 

 

( جنگ وزارت بخوان )دفاع وزارت سیاست و  ایستادهخبرنگارانی رو در رو سهمناکی نفس به اعتماد با" ویکتوریا کالریک "خانم
، و در عین حال نشان اراده و لدرت زاغ و بور زن ذکاوت تیزی، لدرت، ی نشانه کوتاه،ی مو. دیکته می کند جهان به را متحده ایاالت
سهمگینی  شکل به بؽداد دری ا محله ازنیمی . است کنندهتحمیر  رفتارش و تبختر پر و خشن ،"باربی کوتاه مو " اینزبان. است

ی متر ده  -هشت تاعمك گاه اطراؾ،ی ها ساختمان همراه باشد، آن درحسین  صدام بوده لرار کهرستورانی  شده، بمباران وحشیانه
 و خاک مهزیر این ه سوخته گوشت کوچکی ها تکه بصورت انسان تعداد چه زد حدس شودمی  کهی طور اند، شده آوار همی رو

 جمله دری خونسردبا  خانم "ویکی "؟"باشد هاویرانه  حسین زیر این صدام  می کنیدفکر "؛ می پرسدیخبرنگار.  آرمیده اندخاشاک
 "!آشوبمنمی  را خوابم نه،  یابوده آنجا او که فکر  اینبا "می گوید؛ کوتاهی ا

 تکه و داد لرار هدؾ مورد را ایرباس ایرانی مسافربر هواپیمای فارس، خلیج در هواپیمابر آمریکایی ناوولتی  1988ی جوال سوم
 ،پرسیدی خبرنگار"! خواست نخواهم هیچ معذرتی "؛گفت" پدر بوش جورج "پراکند، فارس خلیجی آبها بر را نفر 290 اجسادی ها
  .!"اهمیت نمی دهم شواهد به من "داد، پاسخ بوشی آلا..." شواهد طبكولی "

 در اگر حتی ،حمایك دادن جلوه دیگرگون کنند؛ می زورگویان تعیین را ش"شواهد" که دنیایی. است تازه دنیای" گفتمان "انبز نیا
! هم بگذرد" اورست"ی بلندا از ولاحت

 مثل می توانند. بگویند" نه "و" آره "چیزهایی به توانندمی  کم دست حاال اند؟ شده آزاد ها عرالی نمی کنی باور می گوید سیمون
 اگر می گویم؛... مرؼوبش نوع از جهان نفت صد در ده با آدم بیست میلیون ؟نمی کنی باور! کنگ هنگشبیه  ؟خندیی م! بشوند ژاپن

 را مزدشان هم حاال کردند، آزاد را عراق ها آمریکایی!  یک معامله ی کاملن عادالنهبودند؟ این از شیپ مگر ؛می گوید. باشند صاحبش
. می کند تکرار را" عدالت "و می خندد. شودنمی  بهتر این از" عدالت"و " آزادی" توست، اب حك می گویم؛. می گیرند

 عدالت البته توی برا ؛می گویم !"زیادی رمانتیکی "، می گویدو  می زندیپوزخند ،می ریزد اش لهوه فنجان در کمی کنیاک" پیتر"
 هند شرکت عواید از البد )پرداخته راحتی به را مخارجشی ابو کهی دارجیب  در آکسفورد التصاد یک دیپلم چون. است" رمانتیک"

 دوستت می توانی است، دایر لندن للب در هم ات بازرگانی دستک و دفتر ،می رانی" جگوار "،پدر مرگ برکت از هم حاال و ،(شرلی
 نشود که زیادی نیستند هم چندان تو مثل باورهایی خوشولی . کنی دعوتکنیاک  و لهوه و شام به شهر رستوران ترین گران در را

. بشاشی من فنجان در ها"زنجموره "نیا با و نیستی اینجا بنشینی مجبور ،نمی آید خوشتکنیاک  و لهوه از اگر ؛می گوید! شمردشان
 کهی دار را استعدادش و زور اگر. می آید خوشم تو مثلاحممی " اومانیست "با زدن گپ و  کنیاکو لهوه از که اینی برا اینجام، من

این  شستت، ناز ،تمسیم کنی ندارهابین  ،وار" هودرابین  "و  استثمارچی امپریالیست بگیریاستعمارگری زورگو من از را لذت نیا
 مسوول من. بمیرم بروم داوطلبانه که نخواه هم من از. نخور  زیادیگه و بخور را ات لهوه ،حریؾ نیستی اگرولی . گوی و این میدان

 کهاین شمایید  ؛می گویم. کنید استفاده یچطور گذاشته، لنگتانمیان  طبیعت هثروتی ک از نمی دانید اگر نیستم شما حمالت و ناتوانی
 برهنه کونکسی  ماااا؟ ؛ می گوید.نیستید هم کن ول و چسبیده اید را ما لنگ وسط" طبیعی ثروت"دستی  دو است لرنیک  ازبیش 
 خراب نفسی هایت چس این با را شبمان خدا بخاطر. ندارد مولع گاییده شدن مظلوم نمایی و شهید نمایی کند حك شده، دوال گذر وسط
 شاید. کاؼذبیاور روی  بود، بهتر من مال از کهداشتی ی ا برنامه و نمشه اگر. کن عوضش ؟نداری خوش. هست که استاین . نکن
 و" انسانیت "بخاطر منخیال نکن  و نباش احمك ؼیرتنباال اما. کردم سرمایه گذاری رویش هم من بود، بخوری درد به چیز اگر
می خندم؛ خوب یاد گرفته ای ! خانماه برو برگرد ،نمی دانی را بازار لوانین اگر! ببری را نفعش تو تا سرمایه گذاری می کنم" عدالت"

به پشتی صندلی تکیه می دهد، جرعه ای لهوه سر می کشد و در کمال آرامش می گوید؛ ما دویست سال است . مردم را تحریک کنی
! که می دانیم چطوری می شود آدم ها را تحریک کرد، به عکس العمل های ؼیر منطمی واداشت و به دنیا نشان داد و گفت؛ می بینید

! خطرناک است! لابل کنترل نیست. دیوانه است

 نزاع در هم با  پیوستهپس ، لذتی نمی یابندبودن باهم در ها انسان. زندگی انسان، پست، ددمنشانه و کوتاه است "گفته" هابز تاماس"
 را مردمان( لویاتان ) این هیوالوجود از استفاده با بتوان تا برسند توافك به واحد لدرتباید در پیروی از یک  شهروندان ی همه... اند

این باشد که صلح در زیر سایه ی لانون و دولتی ممتدر، ممکن می " هابز" شاید تعبیر خواب ".کنندرعایت  را ممررات تا واداشت
لانونی جز لانون خود نمی  "تازه  این هیوالیکه است معتمد( نویسنده ی اندونزیایی" )دمحم گوناوان "هابز، از بعد سال 400 اما. شود

! نهنگی ست از دریا برآمده ، عتیكعهد" لویاتان "مانند  نیزما دوران  این هیوالیکه آنعجیب  !"شناسد

مسیحی  مهندس نیا است؟ جهان بر هیوال آن تسلطبرای  کوتاه گامدومین  عراق، در جنگ که فتگ" سیمون "هبمی شود  چگونه
 دور واشنگتن دریک عده  ؟می گویم سیمون، نمی بینی. مسیحی بوش، ی اندازه به نه و است عرب صدام، ی اندازه به نهمراکشی 

 سرگرم  یک بازی ویدیوئیمثل ها، ملت تمدن و فرهنگ ؼارت و  تاریخکردنویران  ، دیگرانکردن نابود با را خود و اند نشسته هم
هواپیمابر  ناو !"رسندمی  بنظرمیخ   شبیهمشکالت ی همه ،یدار دست در چکشولتی یک  "؛ المثلی چینی می گویدضرب .کنندی م

  دلیلکدام به ؟زده زنگ وبرای کوبیدن میخی پوسیده  عظمت نیا بهرا نشانش می دهم و می گویم؛ چکشی  فارسخلیج  در آمریکایی
ملتی  از بشر،تاریخ  در شده ساختهی ها سالح ترین مخرب ونظامی نجومی  ی بودجهلدرتی با یک ابر ، آمریکاکهبپذیرم  عالالنه

حمایت  مردمی سو از که بیمار از رژیمی و خسته و صنعت بدون و ناتوانملتی با التصادی  می ترسد؟ خورده، شکست وزمین خورده 



ن والع اگرحتی  ، هیات میخ ببینددر را مشکالت ندارد همتمایلی  نداشت، دست درکسی چکشی  اگر می گوید؛" گوناوان. "نمی شود
! چکش بعد هست،" پارانویا "ابتدا پس. باشند میخ

 هنوز بوده،" ؼرب "آنها ی همهبیار  آتش و داده رخ جهان در گذشته سال صد در که فاجعه همه علیرؼم این به اصطالح سوم، جهان
 اهل و نمی دهند شکنجه ،بی عدالتی نمی کنند ،نمی گویند دروغ دیکتاتورهای شرلی مثلسیاستمداران ؼربی  که است باور نیا بر هم

  تامین می کندرا هایی تانک سوخت ستی درازسالیان  که نشستهروی ثروتی  ،"پندار ساده "خاورمیانه ی. زورگویی نیستند و تجاوز
 فرزندش و زنی رو و سر بر بهانه بهر که می پردازد را هواپیماهایی پروازهزینه ی  و ؛می شکافند را خودشسینه ی  روزه هر که

.. .کنندویران می  را اش خانه و می ریزند آتش

باید  طرؾ شش از! ستعجیبی  بازار شانتاژ. می کنم نگاهش. نکشته خودش دست با راکسی " بلرتونی "می ؼرد؛ ولی  لب پیتر زیر
  یا،یا با ما "معتمدید هم شما پس ؛می گویم.  نزنندجادموکراسی  وی آزادعلیه  و دیکتاتوری و صدام طرفدار را تو مبادامرالب باشی 

 رفته کلیسا به البته هم بعد. جنگهمین  هم اش نمونهیک  اند، کرده صادر را آدم هزاران لتل حکم لدرت، در بلر و بوش نه؟ ،"ما بر
این که چه مولع جلوی دوربین لرار بگیرد؛ اولی هنگام صدور  هست؛ تفاوتیک  بوش و صدامبین . کنند دعا ها کشتهی برا تا اند

 به الدام ازبه بعد، یاد گرفته پس " پیالت"سیاستمدار ؼربی از  !هزد زانوکلیسا  محراب دردومی پس از آن، ولتی  و فرمان لتل،
. ستهمین باریکی  به بلر و صدام تفاوت". بشوید "پسند محکمه توجیه هزار به را "دست هایش "جنایت،

 تا پاریس کمون ازی آزادمیثاق .  خونیاری کنندنه، که  آبیاریرای آزاد نهال تا شدند کشته نفر هزارانهمین کشورهای اروپایی  در
 آنبی  داشتندنیت  خلوص جانشانی اهدا در آنها. شده نوشته هاهمین میلیون  خون لطره لطره با ایستاده ایم، تو و من که جاهمین 

 ازی آزاد دزدان فرزندانشان که  نمی کردندهم را تصورش آنها. بودندایستاده  تنها چه ،لربانیان تاریخ دراز صؾی ابتدا در بدانند که
 .کننددموکراسی لربانی  وی آزاد با همراه را جهانی ،خود نفعی برا که آنجا تا ، آینددر آب

 را سرزمینی ،"الدن بن "اسم بهموهومی  ی بهانه بهمی تواند  و"  نیستکس هیچ مثل کهکسی  کسی می آید، کهدیده ام  خواب من"
 هزار چهار سر بر را بزرگ ساختمان دودیگری نمی تواند  کسهیچ  کس،  اینجز کهدیده ام  خواب من. کند ؼارت را ملتش و نابود
 !بیافریند را تازهتاریخ  ءمبدا و کند خراب وطنش هم نفر

 کالنتری. می کند عمل جهان کالنتر مثابه به که ستی گاوبازآمریکا شبیه  "که می کند اعتراؾ" لدرت و بهشت "در" کیگان رابرت"
می  را" داغ ظهر "در" کوپر گاری "خواب من و". کند  تحمیللانونبی  جهان به را خود عدالت و صلح داردسعی  که منصوب خود

" ها لانون ضد "با است لرار گاری. است ایستاده آفتاب ظل در ،شدهتهی  جنبنده از ناگهان که خیابانی در بینم که در تنهایی بی کرانش
 . نمی زندعمل به دسترلیب  از زودتر است،" لوی تر "که آن خاطر به هرگز کالنتر. شود روبرو اند، دادهتشکیل  رای متحد جمع که

 ازپیش  باشد، خطر در مولعیتش است ممکن کهاین دلیل  به -هم تگزاس در- هیچ کالنتری. است شجاع که چرا است، صبور گاری
 را عدالت و لانونکالنتری که می خواهد  البته "،می گوید گوناوان. خالی نمی کند دشمن سری رو گلوله رجیک  ،میدان به شدن وارد

  "!است لانونرعایت  به موظؾ خود کند، لرار بر

لدرتی  و لد سانتی متر 210 وزن،کیلو  150 بالوی بنیه ای می ماند  و تنومند مرد کردار به  آمریکارفتار می گوید؛" می لر نورمن"
! "هست پس دارد، زور او "که دهد نشاندنیا  به تا عضله می گیرد باریک  روز سه دو هر کهبی بدیل 

 ابعادی چنان با هرگز" الماعده "نام بهسازمانی  کهاین  همیکی . همین سادگی پذیرفت به شودنمی  را خیلی چیزها منی ها خواب در
 که تصویری به نسبتگرایش هایی  ،متعصب چند تایی طرؾاین  به 2001 سپتامبر از اگرچه و نداردخارجی  وجود ،می شود گفته که
 ازپیش  تا و ندارد ،می خواهند به دنیا بمبوالنند که چنان آن هیچ تشکیالت منظمی، اما اند کردهپیدا  ،می شود ارائه" الدن بن "از

 بنی آلا خود اگرحتی . بود نرفته تر طرؾ آن" مالعمر "و" الدن بن "مسکونی آلایان محل حدود و حد از الماعده شعاع کذا، سپتامبر
 به را خودشایشان  ،روانشناختیی تئور آنی مبنا بر گفت خواهم دارد، صحت می گویند هرچه بگوید و بیاید من خواب به هم الدن

.  نزدیک می کند اند، ساخته او از که تصویری

 در نفسی تازهرلیب  به سیاست لمار دردیگری  از بعدیکی  را، شانجهانی ی هاانگلیسی ها تمامی پایگاه  ،دومجهانی  جنگی فردا از
 به کوتاهی مدتطی  در گذاشتند،سرزمین فلسطین بالی  در تزویر به که یی"تروا اسب "،حتی اسرائیل. باختند  الیانوسیسو آن

تمریبن  فاتحان، نام جز. است تازهی امپراطوری ها چکمهزیر  امروز ،بریتانیای کبیر ؼروب  پایانآؼازخاورمیانه . افتاد آمریکا آؼوش
نیز از تایوان و  تازهی امپراطورافشانی خورشید  پرتو ی حوزه امروز .است نکردههیچ عنصر دیگری در این نمایش تاریخی تؽییر 

 باریا  کندمی  وفا تازه ارباب بهآیا خاورمیانه .  آسیا تا شیلی و کلمبیا در ؼرب آمریکای جنوبی می درخشدشرق در کره و فیلیپین
بریتانیا در  فرصت "خواندن از پس که ست این پرسشی شد؟ خواهد  آمریکایامپراطور فتوحاتپایان  ی نمطه باراین  و ،دیگر

. می آید ذهن به" مونروالیزابت  "خانم اثر" خاورمیانه

شت بهر شکلی میان آمریکایی ها و داسعی  برمه، که در (براندو مارلون)سفیر آمریکا  ،"آمریکایی زشت"در آخرین تصویرهای فیلم 
 که می کند تماشا را باران ،ایستاده و اندوهگین خود الامتگاه ی پنجره پشت خورده، شکست ،برلرار کند صلحکمونیست ها مذاکره ی 

 اشک نمش ،سفیر صورت بر پنجره،ی رو باران لطراتریزش  انعکاس .سرزمین را می شوید و رای سراتمامی  و را باغ و را پنجره
در حالی که او اثاثیه اش را می بندد تا به وطن . روی گونه اش می ؼلتند بارش،اندوه و خشکی ها چشم از کهدارند  را هایی

، در هندوچین بمانند، و گل دری پا و باران در سرها بعد،  سال تا برمه پیاده می شوند در تبختر با آمریکایی سربازاناولین  بازگردد،
 فرو تازه استعمارگران آمریکا، از دست التداراولین سال های  در که اولین سرزمین هایی .شکست خورده به کشورشان باز گردند

 و فرهنگ با ،سرزمین دو  ایندر لرن یک از کمتر طول در آنچه. بود  فیلیپین در منتها الیه آسیاو متحده  ایاالتگلوگاه در کوبا افتاد،



 کنم باور  بایدچرا. است معاصرتاریخ  در سیاستمداران آمریکایی ی کارنامه نمراتزشت ترین  ، استگذشته متفاوتتاریخ و مردمانی 
ی رو ام افتاده و رسیده ام راه از است؟ شبیا  روز ولت چه.  زنگی پیوسته در گوشم می زندباشد؟خاورمیانه می تواند استثناء  که

 خود با! مردم. خیابان های بؽداد می رلصند در مردممی گوید  !"شد تمام"سیمون می گوید . دارم می بر راگوشی . برده خوابم و مبل
ی کودتا از بعد همیکی  ، شیلیدر" آلینده "شدن کشته از پس همیکی . ندیده ایم کم های شاد و ها رلص نیا از! مردم می کنم؛ تکرار

می گویم؛ . هستند دویست سیصد نفری می دهند، نشان که را گوشه هرمی گوید  نفرند؟ چند ،می پرسم.  در ایراندوسی و  مرداد 28
 کدام ؟می گویی چه پرسدمی ". آن که می خندد هنوز خبر را نشنیده است "!اردمیلیونی جمعیت د پنج چهار ،شهر آن که باشد یادت
 مبل همانی رو مات،نیم ساعتی . پایکوبی نمی کند خود نعش برکسی  گرنه و! شد" خراب بؽدادش "که نیا خبر ،می گویم را؟ خبر

! خیابان وسط همانجا شده، تجاوز من به! پیتر" :برایش یک پیؽام تلفنی می گذارم. خانه در نه و است کار سر نه پیتر. می نشینم
 ."دیدم تماشاگرانمیان  هم را تو ی چهره
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.  در مجله ی آرش، چاپ پاریس درج شده است2003این مطلب در آوریل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بحمدهلل بخیر گذشت 

 

نامه ای هم از ایران داشتم، از دوستی لدیمی که . به خانه برگشته بودم که نامه ی مهربانانه ات را دریافت کردم" شفیك"پریشب با 
. گپ می زدیم" شفیك جان"ًکد . تا نیمه شب نشسته بودیم"! نگران نتیجه ی انتخابات فرانسه بوده که بحمدهللا بخیر گذشت"نوشته؛ 

نگاهی هم به نامه ات داشتم و درد دل هایت، همین طور نامه ی آن دوست از ایران، و تمارن ها و تشابه ها و تداعی ها و اختالؾ 
.... نظرها و

نویسنده ی افؽانی ست که سال ها در ایران بوده و چون برادران فرهنگی و تاریخی اش خواسته اند او را به زور به ویرانه " شفیك"
دولت فخیمه ی دانمارک هم او را در دهکده ای . های ناامن خانه ای که دیگر خانه نیست، باز گردانند، باالجبار راهی دانمارک شده

تلفنی لصه را برای . دور افتاده اسکان داده که حدود بیست نفری سکنه دارد و تا اولین شهر کوچک، نیم ساعتی با اتوبوس راه است
اصحاب انجمن للم دانمارک تعریؾ کردم مگر ترتیبی بدهند به جایی منتمل شود تا بتواند در این ؼربت ؼریب، با هم وطنی، هم زبانی، 

شب با او و . در ماللات انصار انجمن للم در کپنهاگ گذشت" شفیك جان"تمامی روز همراه . اگر این روزها پیدا شود، در ارتباط باشد
بحمدهللا بخیر "نامه ها را نگاه می کردم و به انتخابات فرانسه فکر می کردم که . اصل، نشسته بودیم" ماء الشعیر"یکی دو لیوانی 

از جمله لوانینی که چپ و راست در پارلمان های اروپایی به . تا تهران نمی رسد" ؼرب"گفتم ظاهرا جزییات سیاست تازه ی ". گذشت
آخر در فرهنگ . با بمیه ی دنیا باالتر برود و استوارتر شود" ؼرب سفید مسیحی متمدن دموکرات"تصویب می رسند تا دیوار میان 

اش ننگ بود، یا مفاهیمی نظیر " برلینی"مثلن دیوار از نوع ! شده اند" دیسکورسیو"معاصر، دیوارها هم " دموکراتیک"
تازه مد شده ی ؼربی، بشر را در دو دنیا رستگار " گلوبالیسم"جماهیر شوروی ناموس جهان را بر باد می داد اما " انترناسیونالیسم"

برای اسراییل مجاز است تا فلسطینی ها و اعراب را بچزاند اما پنجاه هزار کودک عرالی باید هر ساله " کشتار جمعی"سالح ! می کند
حاال که لرار شده بزرگ ترها هم بخاطر تخیالت صدام، با . داشتن سالح های کشتار جمعی ست" در فکر"به خاک بیافتند چون صدام 

هم هزار و یک سند و " دموکراسی"برای هر تفسیر تازه در مورد ". یک بام و دو هوا! "سالخی شوند" سالح های کشتار جمعی"
حتمن همین روزها یک ماده ی . عین بازرسی بدنی در فرودگاه ها که فعلن تا کندن کفش و جوراب رسیده. مدرک ارائه می شود

آن ولت هنگام سوار شدن باید کلیه ی . (که کار چندان مشکلی هم نباید باشد)شیمیایی در زیر شلواری یا شورت کسی پیدا می شود 
! باز هم می گوییم جای شکرش بالی ست! پوششمان را تحویل بدهیم و هنگام پیاده شدن تحویل بگیریم

تالش . شفیك جان در خوش باوری ساده دالنه اش به دوست لدیمی من شباهت می برد که از نتیجه ی انتخابات فرانسه راضی ست
اما نمی گویم بسیاری از . می گویم آره شفیك جان، هستند". چمدر مهربان اند"دوستان دانمارکی را می بیند و محجوبانه می گوید؛ 

اما هم آنها و هم . ست"برنامه ی مشعشع التصادی"به دولت تازه ی دست راستی رای داده اند و البته توجیهشان " مهربانان"همین 
برنامه ای که از طرؾ حزب . ما خوب می دانیم که این دولت آرائش را مدیون برنامه اش در مورد خارجی ها و عمدتن مسلمان هاست

امنستی اینترناشنال و . راست افراطی دانمارک هم تایید می شود و صدای اعتراض بسیاری از احزاب باصطالح چپ اروپا را در آورده
اینها را به ...! یعنی آشپزباشی هم. سازمان حموق باصطالح بشر و دفتر پناهندگی سازمان ملل هم در این مورد اظهار نگرانی کرده اند

. ها از نزدیک آشنا می شود"دموکرات"شفیك جان نمی گویم چون می دانم طولی نمی کشد که خودش با 

اما نمی گویم آنچه آنها انجام می دهند، اگر . می گویم باشد". از جانب من از همه شان تشکر کنید، خیلی لطؾ می کنند"می گوید؛ 
تسلیمه نسرین و یاشار کمال و . خیلی ها از این امکانات استفاده کرده اند. انجام بدهند، بخش ناچیزی از حك طبیعی و انسانی توست

". مهم نیست. نشد هم، نشد"می گوید . حتمن فکر می کند چون از بزرگان نیست، شامل این یاری ها نمی شود... میالن کوندرا و
ترسم اما این است که آنها خیال کنند شفیك از وضعش ناراضی نیست، این منم که کاسه ی داغ تر از . ناچارم عین کالم را ترجمه کنم

اما زورم می آید بگویم از بس حممان را خورده اند، هر کس که کوچک ". دوستمان خجالتی ست"ناچار به آنها می گویم . آش شده ام
نمی گویم اما که ما . می گویم، آره شفیك جان، مهربان اند. می گذاریم" مهربانی"ترین حموق انسانی مان را مراعات کند، به حساب 

این را هم نمی گویم که این دموکرات های ؼربی سال هاست که به دولت هایی رای اعتماد داده اند که به عنوان . مهربانی ندیده ایم
اجازه بده با یک لبخند و یک مثمال مهربانی به . مثال در بیست و پنج سال گذشته خاک سرزمین و مردم تو را به توبره کشیده اند

 .تزکیه ی نفسی برسند

ولتی هم کسی را پیدا نکنند که با پرداختن بخشی از حمولش به تزکیه ی نفس برسند، . می گویم این امکانات هست، شخصی هم نیست
جشن بزرگداشت می گیرند تا ضمن تناول اؼذیه و اشربه و شنیدن یک سخنرانی، " جهان سومی"برای فالن نویسنده یا روزنامه نگار 

. می گویم در برخی از این سخن رانی ها بوده ام. ، به تسکین خاطری برسند(که اعتمادی هم به آنها ندارند)یکی دو داستان یا شعر 
سانسور، . "موضوع صحبت ها از پیش معلوم است. مثل یکی دو باری که آلای سرکوهی یا خانم تسلیمه نسرین را دعوت کرده بودند

فردایش هم در روزنامه ها می نویسند و مردم هم این داستان ". در سیستم های دیکتاتوری و توتالیتر... زندان، شکنجه، وضع زنان و
نتیجه ی از پیش حسابشده اش هم این که شهروندان اروپایی به . های تکراری را در کافه یا سر میز شام برای همدیگر نمل می کنند

. به دنیا آمده اند، و نه افؽانی، بنگالدشی، ایرانی یا عرالی... خود ببالند که چه خوشبخت اند که دانمارکی، هلندی، انگلیسی و

دانشجویان و بعد هم .  کرایه ی اتوبوس واحد تهران را که دو لایر بود، یک تومان کردند1349برای شفیك جان تعریؾ می کنم که در 
بعد از مدتی ناآرامی و بگیر ... شلوغ کردیم، اتوبوس آتش زدیم، دستگیر شدیم، به زندان افتادیم. خیلی های دیگر به خیابان ها ریختند
کسی هم به صرافت نیافتاد که درست ! همه خوشحال بودند که پوزه ی رژیم را به خاک مالیده اند. و ببند، لیمت بلیت را پنج لایر کردند

حاال هم دوست لدیمی ام در تهران، مثل ملیون ها . است که پنج لایر، نصؾ یک تومان است اما در والع دو برابر و نیم دو لایر است
از " شیراک"در ؼرب هم کسی نمی گوید که ". به خیر گذشت"آدم خوش باور دیگر در دنیا، خیالش راحت شده که انتخابات فرانسه 

شیراک هایی که در اسپانیا و . این شرؾ را دارد که آنچه فکر می کند را به زبان بیاورد" لوپن"دست کم . هم لومپن تر است" لوپن"



همان آشی را هم می زنند که دیگش را " در خلوت"بعد در اتریش و ایتالیا و دانمارک و هلند پیروز شدند اما، ریاکارانی هستند که 
حاال دارند تمام نهضت ها و جنبش های مماومت را هم با انگ تروریست، . به یاری شارون در نیویورک بار گذاشتند" بوش"حضرت 

، سرزمینی را با "بن الدن"می کارند و بعد به بهانه ی " طالبان"از طریك پول عربستان و پشتیبانی پاکستان . تهدید به مرگ می کنند
. همان کاری که ده سال پیش با مردم عراق کردند و حاال دوباره می خواهند تکرارش کنند. مردمش درو می کنند

به مفهومی که در " دموکرات ها"نسل . ، دیگر به اندازه ی یک شوخی خرکی هم آدم را نمی خنداند"دموکرات"برخی مفاهیم مثل 
همان ها . کتاب ها می نوشتند و ما هنوز هم به همان معنی باورش داریم، حاال دیگر از تعداد کرگدن های سفید هم کمیاب تر شده است

که همین دیروز از جهنم افؽانستان و ایران به " شفیك"اینها را نباید به . که گهگاه، اینجا و آنجا در روزنامه ها نك نك می کنند
بگذار تا این زهر کم کم در جانش بنشیند، دست کم چند صباحی در این محله های . پرتاب شده، می گفتم" دنیای دموکرات"
دموکرات "اما اکثِریت . ها شهامتش را دارند که آنچه بمیه فکر می کنند را، به صراحت بیان کنند" لوپن. "دلخوش باشد" دموکرات"
این طوری می شود که انتخاب فرانسوی های دموکرات . ها رای می دهند"لوپن"آنمدر شهامت ندارند که اعتراؾ کنند پنهانی به " ها

در همان " ژوسپن"چون بنا به مصلحت روز، خطر مالیم . دور می زند" راست افراطی"و " راست"منش، در دور دوم انتخابات بین 
" دموکرات منش"دست کم تا چند سال دیگر که اذهان )همه هم ته دلمان خوب می دانیم که لوپن پیروز نمی شود . دور اول دفع شده

"! بحمدهللا بخیر گذشت"ما هم شکر می کنیم که . (را برای پیروزی اش آب و جارو نکشیده باشند

پریروز به ویرانی عراق و کشته شدن یکصد و سی هزار انسان . دموکرات های مهربان دارند جهان را فتح می کنند! سرهنگ جان
رای دادند، دیروز در مورد کشتار بزرگ و ویرانی افؽانستان ساکت بودند، امروز به فجایعی که در فلسطین می گذرد بی اعتنا هستند و 

جهان دموکرات دیگر کاملن لانع شده که دموکراسی، بدون بمب به کله ی این جهان سومی ها فرو ... فردا دوباره نوبت عراق است و
ی همین دموکرات ها، به لرن خون و چرک و کثافت تبدیل شد؛ "دست های آلوده"فراموش نکنیم که لرن مشعشع بیستم در . نمی رود

اختراع دموکرات ها ... ، بمب های هسته ای و آتش زا و"سالح های کشتار جمعی"لرنی انباشته از جنگ، کودتا، سالخی انسان ها با 
و هزاران جنایت  (!بمب ها از انسان ها مساوات طلب ترند). که هزاران انسان، حیوان و هزاران هکتار طبیعت را یکجا نابود می کند

اروپاییان بودند، عوالب عذاب وجدانش را فلسطینی ها پس می دهند، " آشویتس"و " داخائو"بنیان گذاران . دیگر، و ترور، و ترور
ها بخاطر همان عذاب وجدان جایزه می " پوالنسکی"ها و " اسپیلبرگ"و هنوز هم . بدتر از آنچه یهودیان از دست نازی ها کشیدند

.  گیرند

و " کره"و " فیلیپین"و " ژاپن"تا " شیلی"و " پاناما"و " کوبا"و " هایی تی"جمع بندی کشتار دمکرات های اروپایی و آمریکایی از 
و تمامی پهنه ی آفریما؛ آمریکای التین و جنوبی؛ آسیا، خاورمیانه تا خود خدا، چندین و چند برابر کشتار نازی هاست، به " ویتنام"

سیاستمداران دمکرات آمریکایی در همین لرن گذشته ی بیستم، ... همان زشتی و کثیفی که اعمال صدام و رهبر کشور همسایه اش
یکایک میلیون ها جسدی که در درازای لرن بیستم در . شاید به اندازه ی تمام لرون آدم کشته اند، از هر رنگ و لوم و لبیله ای

تروریست . های اروپایی و آمریکایی ممهور و متبرک شده اند" دمکرات"سرتاسر زمین به خاک افتاده اند، تنها و تنها به اثر انگشت 
حاال . پستان به تنور می چسبانند" حمایت حیوانات"را به سینه می زنند و برای " حموق بشر"های اصلی همان ها هستند که سنگ 

افؽان ها، چچین ها، عرالی ها، ایرانی ! ها نگاه کن" تروریست"به لیست تازه ی ". انگشت به در کرده اند و لرمطی می جویند"خود 
ها می بینی؟ آنان که به دنبال رهایی از ستم اند، آزادی می طلبند، و در " تروریست"چه وجه مشترکی در این ... ها، فلسطینی ها و

آنهایی که تنها شایسته ی زندگی زیر چنگ و دندان اللیتی زورگو و مستبد، از ! ها باج بدهند"دمکرات"عین حال مایل نیستند دیگر به 
آن "و " این پرس"و ." سی.بی.ان"و " ان.ان.سی"مجهز باشی و لدرت ده ها " سخن دمکراتیک"اگر به . لبیله ی خودشان اند

پشت سرت باشد، می توانی به نام دموکراسی، سرزمین ها و مردمان را چنان به خاک و خون بکشانی تا چاره ای بجز پناه " پرس
" صدام حسین"یا رهبر ابلهی به نام " بن الدن"اما اگر تروریست یک اللبایی به اسم . بردن به دیکتاتورهای ابله محلی نداشته باشند

لوله ی اسلحه های اهدایی را به سینه ی اربابان نشانه بروی، نه تنها " نوریه گا"باشی که به پاداش های گرفته پشت پا بزنی و مثل 
های اسلحه و سرمایه یک شبه به َگه می کشند، بلکه ملتی را هم به جرم ناسپاسی تو، با دار و ندارش به "تراست"خودت را به زور 

.  لمب می گیرد" حامی تروریسم"پودر تبدیل می کنند و اگر کسی شهامت اعتراض به خود بدهد، 

می بلعد و می بلعد تا جهان را از وجود میلیاردها مورچه ی مزاحم که در لرن تازه به درجه ی " دمکرات"اژدهای سیری ناپذیر 
به زودی . سر آرامش بر بالش بگذارند (شده" جهانی"بخوان سرمایه ی )ها "دمکرات"مفتخر شده اند، پاک کند تا " تروریست"

 :آینده را هم به جهان دیکته می کنند" دنیای آزاد"مانیفست 
 (مسلمان و مسیحی و هرچه ی دیگر)رنگی ها . که از هر جهت آلای جهان اند" سفیدهای مسیحی دمکرات"به پیش برای سروری - 

هرکس - تنها شایسته ی آنند که تا ابد بصورت انسان های دست دوم، در خدمت اربابان تازه ی جهان، برده و مصرؾ کننده بالی بمانند
.  نابود خواهد شد" دنیای آزاد"و مثل پشه و مگس با سالح کشتار جمعی " تروریست"به این مانیفست معترض است، به عنوان 

به فراخوان پاپ پل زوار در رفته ی نمی دانم چندم، یا روضه خوانی رهبر ! پس پشه ها، مگس ها و مورچه های جهان متحد شوید
برای صلح دعا "ها تا مرفك در خون است، در کلیسا و مسجد و کنشت "دمکرات"مسلمانان جهان، گوش دهید و در حالی که دست 

چرا که دموکرات های دنیای مدرن، مثل الت های جاهل مسلک، لمه شان را سر گذر فرو کرده اند، چهار راه های جهان را "! کنید
این هفت تیربندهای مدرن تعیین می کنند هر کس چطور باید زندگی کند، کی برود، کی بماند، کی . لرق کرده اند و نفس کش می طلبند

. حك دارد چه، و چه اندازه داشته باشد

داشته " معرفت"، کمی "در داستان ها"ها هم مثل الت های لدیمی خودمان "دمکرات"که " مالمت کشیم و خوش باشیم"دعا کنیم و 
". بخیر گذشت"اشاره نکرده اند و بگوییم؛ امروز هم " من"خوش حال باشیم که تا به حال به . باشند



شب ها، ولتی درد بیدرمان ؼربت و زوری که در کوچه ها و خیابان . می کنیم" واصؾ"با شفیك جان که نشسته ام، یاد افؽانستان و 
دنیا را اال کن "می گفت؛ " مزار شریؾ"های جهان جاری بود، در گلوی وامانده ام گره می خورد، این شاعر صمیمی، زاده ی 

یعنی به " شرابک"یعنی عرق، آن هم از نوع سوزنده و برایش، و " شراب")" بیا بریم شرابکی بزنیم. بال به پسش. منوچهر صاحب
اما شب از نیمه گذشت . گفتم خوب بخیر، امشب هم کد شفیك جان شرابکی می زنیم. (!اندازه ی لب تر کردنی افؽانی، فمط یکی دو بطر

. و شفیك هنوز با دومین لیوان آبجویش ور می رفت

و در اینترنت، عجایب " هی ریختم خورد، هی ریخت خوردم. "نشستم" میم امید، سوم برادران سوشیانت"با . دیشب اما تنها بودم
گفتم کاش دانمارکی ها و هلندی ها و . ده ها هزار آلمانی علیه دیدار بوش از برلین تظاهرات راه انداخته بودند. جهان را تماشا کردم

دیروز تظاهرات پر سر . و فاشیست می دانند، این طنز تازه را تماشا کنند" بچه هیتلر"دموکرات هم که آلمانی ها را ... فرانسوی ها و
به عنوان اعتراض به لانونی که دارد در پارلمان انگلیس تصویب می شود، ده ها اسب و . و صدای دیگری هم در جهان اتفاق افتاد

مرگ دلخراش "برای "! منع شکار روباه با سگ های شکاری"طرفداران الیحه ی . سگ شکاری در خیابان های لندن رها شده بودند
.  دل می سوزانند" و تدریجی روباه ها در چنگ سگ های شکاری

بال به پس پنجاه هزار کودک عرالی که سالیانه بخاطر . گفتم منوچهر صاحب، دنیا را اال کن". هی ریختم خورد، هی ریخت خوردم"
بال به پس ! بیچاره روباه های انگلیسی. تلؾ می شوند" دلخراش و تدریجی"محاصره ی التصادی در بی شیری و بی دوایی به مرگی 
بال به پس عرالی ها، افؽانی ها، فلسطینی ! حیوانکی روباه های انگلیسی. ده ها هزار افؽانی که گرسته به خاک و خون کشیده شدند

. هستند، ؼمت نباشه" دمکرات ها"تا . گفتم داش منوچ، عرلت را بخور، کافه را بهم نزن... ها، چچین ها، آفریمایی ها، آسیایی ها

انجمن للم و امنستی اینترناشنال و سازمان حموق بشر هم که ". بخیر گذشت"انتخابات فرانسه هم که . گفتم آری، اینها مهربان اند
هستند، دیگر چه مرگته منوچهر صاحب؟ چمدر نك می زنی و ایراد بنی اسرائیلی می گیری؟ کی می فهمی که فکر کردن به جهانی 

زندگی همان گونه که هست، آمیخته و ناپالوده، در دست این تجربه اندوختگان بهتر دوام می "بدون این ناهمانی، از ناسگالیدگی ست؛ 
. (دمحم مختاری)" آورد

مطمئن و بی . ؛ انگار آدم های بدی نیستیم ها"ساده دل"ما هم سوای این که تروریستیم و در سیاست هم کمی ! خودمانیم سرهنگ
یعنی ما هم باید شمشیر که نه، للممان را زیر سر بگذاریم و به . از سالله ی عیاران دوران های ماضی، یعموب لیث صفار مثلن! خطر

همان حرؾ ها که کوره با . نان و پیازمان بسازیم و از بستر بیماری برای خلیفه های دنیای مدرن، خط و نشان بکشیم، نك بزنیم
از مزایای دمکراسی همین نصیب ما شده که آزادیم هرچه دلمان خواست در نامه برای همدیگر بنویسیم، نه؟ استخوان ! فالنش می زد

یک دلخوشی ساده از این دست هم نمانده که بگوییم نمونه . انسان معاصر نسبت به دردها و مصیبت ها دارد نرم و نرم تر می شود
ولتی دیگر یک رسانه ی مستمل در . هایی از این جنایت ها، آنسان که در دوره ی ویتنام و کره و ژاپن رخ داد، روزی ثبت خواهد شد

تمامی جهان نیست تا مسایل را آنطور که اتفاق می افتند، نشر دهد، کدام تاریخ نویس شریفی، اگر هست، روزی به این همه اشاره ای 
خواهد کرد؟ 

چرا این مردم به حرؾ های من می خندند؟ طوری نگاهم می کنند انگاری که روان پریشم، یا که زبانم مثل سکه ی ! راستی سرهنگ
دمکرات های "تا عراق هم به کابین . بال به پسش! یا چه؟ دنیا را اال کن، سرهنگ. اصحاب کهؾ، به درازای یکی دو لرن، کهنه شده

. در نیامده، یک استکان دیگر هم بریز" نفتی

".   هی ریختم خورد، هی ریخت خوردم"

برای بهمن فرسی  
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حکایت برؾ و دندان گرگ و دست های کوتاه 

 

 یوهان عزیز

با وجودی که حموق .  انداخت2003خواندن خبری، باز هم مرا به یاد تو و آن بحث بلندمان در یکی از روزهای برفی اوایل مارچ 
خوانده ای، دست اندر کار بورس و سیاستی، احساساتی نیستی و از روی حساب و کتاب می دانی کدام سیاست و چه کسی را تمویت و 

ولی حاال تمریبن مطمئن شده ام ... پشتیبانی کنی تا فردا سهامت دو لایر باالتر برود، خانه ات بزرگ تر شود، و اتومبیلت، و شکمت هم
. که در آن بحث کذا، من لضایا را روشن تر از تو می دیدم

 که طبل جنگ علیه صدام به صدا در آمده بود، تا باالی پیشانی سرخ شده بودی و از بالهت من در سیاست 2003آن روز برفی مارچ 
و " اینتلیجنت سرویس"و ." ا.آی.سی"به ریشخند گفتی که اطالعات من از . می نالیدی که دارم زیادی احساسات بخرج می دهم

اما آنمدر هم ساده نیستم که خیال کنم آنها از سر خیرخواهی جهان، پستان به تنور . گفتم نه، البته که نیست! که بیشتر نیست" موساد"
این را هم گفتم که آنها از کاه، کوهی می سازند تا در جهت منافع خود جهان را از موهومی بترسانند و به نتایجی برسند . می چسبانند

مردم هم به آنها همان اعتماد و اعتماد تو را دارند، پس لانع می شوند، و دیدیم که شدند؛ که صدام حسین سالح . که خود می خواهند
... های کشتار جمعی دارد و می تواند ظرؾ چهل و پنج دلیمه اروپا و آمریکا را به خاک و خون بکشد و

کسی باور نکرد که صدام ده سال بود . منطك مخالؾ را اما تنها معدودی شنیدند که لدرت ایستادگی در ممابل زور و سرمایه را نداشتند
 هرگز کمر راست 1991و کسی باور نکرد که صدام از جنگ ... اجازه نداشت نفت بفروشد، مگر چند بشکه در ممابل ؼذا و دارو

. باری، جنگ در گرفت، صدام سموط کرد و شش ماه بعد روشن شد که هیچ سالح کشتار جمعی در عراق وجود نداشته. نکرده است
!  همان مولع اولین نامه را به تو نوشتم و جویای احوالت شدم

گفتی اگر به راستی مایلم در .   به ریشخند گفتی؛ من هنوز تفاوت دموکراسی و دیکتاتوری را نمی شناسم2003آن روز برفی مارچ 
برایم دلیل آوردی که دو همسایه ی دموکرات، . کشورم فضای باز سیاسی ایجاد شود، باید از اشؽال افؽانستان و عراق پشتیبانی کنم

چه تاثیری می توانند بر روند اوضاع در ایران داشته باشند، و از این زمزمه ها که بر لبان همه ی چپاولگران جهان بود، و ساده 
نشان می دهد که از چند هفته بعد از سموط بؽداد، مسوولین دولت بوش . آی. بی. راستی خواندی که اسناد اؾ). دالن هم باور داشتند

و بلر و شاید خیلی دموکرات های دیگر از شکنجه ی اسرای عرالی خبر داشته اند؟ حتی از حال و روز اسیری که به علت چپاندن 
سیگار روشن در گوشش، به بیمارستان ارتشی در بؽداد منتمل شده؟ خواندی که برخی زندانیان اسیر در گوانتانامو وادار می شده اند 

چه ... یا در...  ساعت سرپا بایستند و در مواردی مدفوع خود را بخورند و ادرار خود را بیاشامند؟ یا در افؽانستان24که بیش از 
.   را به راستی نمی شناسیم" دموکراسی"بگویم، بنظر می رسد حك با تو باشد، ما 

آنروز، بی ریشخند، این را هم گفتم که سنت و فرهنگ در افؽانستان و عراق و ایران، گرد و خاکی نیستند که یک روزه از سر اثاث و 
گفتم که رفورم و آزادی و مدرنیته و مردمساالری، چیزهایی نیستند که بشود به شکل بسته بندی از بیرون . فرش ملتی برچیده شوند

از تجربه ی صد ساله ی مبارزه ی ایرانیان برای رسیدن به مدرنیته و آزادی برایت . یا از باالی سر یک جامعه در دامنش انداخت
گفتم؛ از دو انمالب و دو کودتا و چند بحران در همین صد ساله و از شکست هایمان گفتم و از این که در جای جای این روند صد 

ساله، چگونه باورهای سنتی ما و دخالت های خارجی دست به دست هم دادند تا رشد تمایل به آزادی در آن منطمه، در نطفه بمیرد، و 
این را هم . و گفتم که این جریانی ست که یک ملت باید از درون طی کند. ما چه تاوانی پرداخته ایم تا راه رفته را، از سر نو آؼاز کنیم

گفتم که اولین آثار پس از این جنگ ها و اشؽال ها، بهم ریختن شکل سنتی این جوامع است و ایجاد یک آنارشی که به رو در رویی 
نگاهم کردی و ... در عراق شیعه و سنی و کرد و عرب رو در روی یکدیگر خواهند ایستاد و... گروه ها و لبیله ها می انجامد

اگرچه می فهمیدی که مخالفت امثال من با جنگ و حضور نظامی آمریکا در منطمه، به معنای ! پرسیدی؛ پس موافمی که صدام بماند؟
هشت نه ماه پیش، در سالگرد اشؽال عراق، ولتی داستان شکنجه ی عرالی ها و افؽان ها توسط لوای اشؽالگر . دفاع از صدام نیست

.  افشاء شد، نامه ی دومم را برایت فرستادم

، گفتم بهترین روش برای این که صدام یا طالبان یا آخوندها یا شاهزادگان سعودی یا هر نره خر 2003آن روز برفی اوایل مارچ 
دیگر سر کار نیاید، و اگر آمد، نپاید و این همه فاجعه نزاید، کمک نکردن و پشتیبانی نکردن پنهان و آشکار سیاسی و التصادی از 

و اروپا ساکت ماند؟ می شود فراموش کرد ... می شود فراموش کرد که آمریکا چگونه با پول عربستان به طالبان یاری داد. آنهاست
و یارانش چگونه صدام را علیه ایران تحریک کردند و تا آستانه ی حمله ی عراق به کویت، از هر جهت از " منسفیلد"که همین آلای 

او پشتیبانی کردند؟ سالح شیمیایی به او دادند و هنگامی که کردهای عرالی و ایرانی ها را جزؼاله کرد، کالمی در محکومیت عمل 
همین دموکرات ها )وحشیانه ی صدام از دهان هیچ کدام این دموکرات ها بر نیامد؟ حتی از دموکرات های همین فرانسه و آلمان هم؟ 

همان می کنند، شاید زشت تر از آنچه صدام با ملت عراق کرد و کسی عملشان را ... که امروز در فلوجه و موصل و بؽداد و بصره و
حاال و هر ولت دیگر هم، کافی ست دو ماه دست از پشتیبانی و معامله و الس زدن با آنها بردارید، مثل برؾ آب  (!محکوم نمی کند

برای آزادی و دموکراسی در منطمه نیازی نیست جماعتی از مردم را به خاک و خون بکشید، سرزمینی را ویران کنید و . خواهند شد
هر بچه مکتبی می داند که کافی ست شما دست . التصاد ورشکسته ای را باز هم به لهمهرا ببرید و منابع و منافع ملتی را ؼارت کنید

از پشتشانی جالدان بردارید، همان گونه که اگر والعن به حل مساله ی فلسطین عالله دارید، کافی ست دستتان را از پشت اسراییل 
... بردارید



  این را هم گفتم که با اشؽال عراق، کانون بحران از فلسطین به عراق منتمل می 2003در آن روز برفی اوایل مارچ ! یوهان عزیز
روزی خواهد رسید که ... و بعد. شود، همان گونه که به لبنان رسید و کشور زیبا و آرامی را در طول یک دهه به جهنم تبدیل کرد

همان کاری که بعد از یک دهه جنگ در )آمریکا جهان را راضی کند که عراق به سه کشور شیعه و سنی و کرد تمسیم شود، 
سربازان آمریکایی البته نه در بخش های ... و بعد. ، و صلح به وسیله ی سازمان ملل در مرزها تعبیه شود(یوگسالوی سابك کردند

و کردها، بی آن که بدانند، با یک خودمختاری صوری به همان ... فمیر نشین، بلکه تنها در بخش های نفت خیز عراق بالی می مانند
".  داری رفیمتم، لربون بند کیفتم (نفت)تا پول "سرنوشتی دچار می شوند که ما از ابتدای لرن گذشته دچارش بوده ایم؛ 

اما آرامش در آن مرزها دیگر به این سادگی ها مستمر نخواهد شد، همان گونه که در فلسطین پسرعموهای تاریخی را روبروی هم 
 لرن در تاریخ اروپا گرم مانده بود، به خاورمیانه منتمل کردید و به بحران 19لرار دادید و بحران یهودیت و مسیحیت را که برای 

حاال هم کانون بحران از فلسطین به عراق و افؽانستان و اینسوتر منتمل می شود، نه بخاطر حل . میان اسالم و یهودیت تبدیل کردید
بحران فلسطین، بلکه برای باز گذاشتن دست اسراییل تا نه تنها دشمن بزرگش صدام از میان برود، بلکه عراق یکپارچه و لدرتمند که 

. این همان برنامه ای ست که برای ایران هم دارید. برای زیاده خواهی های اسراییل،  تهدیدی بالموه بود، بکل از نمشه پاک شود
تحریم التصادی، ایزوله کردن و از درون به زانو کشاندن مردم، تا پس از مدتی تنگی روزگار، به خیال رهایی، تن به هر تجاوز و 

آب به آسیاب شما می ریزند ... و تدارک سالح هسته ای و" نابودی اسراییل"بدبختی اینجاست که آخوندها هم با صالی . اشؽال بدهند
و بهانه های جهان پسندی به دستتان می دهند تا به دنیا بمبوالنید که اینها برای دموکراسی ؼرب و برای منافع ؼرب در منطمه از 

. و با این ترفندها، صلح دلخواهتان را بر فلسطینی ها دیکته کنید... جمله اسراییل، خطرناک اند

حرمت صحبت از تجزیه " کیسینجر"این نامه ی سوم را به این جهت می نویسم تا یاد آوری کنم که هفته ی پیش آلای ! یوهان عزیز
ی عراق را هم شکست و به آلای بوش توصیه کرد که بجای تن دادن به یک حکومت یکپارچه ی شیعی در عراق، بهتر است عراق 

این کالم البته برای سبک سنگین کردن نظرات جهان و به ویژه دنیای عرب و اسالم، ابتدا از زبان آلای . به سه کشور تمسیم شود
اما همین که حرمت شکست و عکس العمل های تند بروز داده شد، بحث . کیسینجر بیان می شود که نمشی در دولت فعلی آمریکا ندارد

در این زمینه باال می گیرد و طی مدتی کوتاه حرمتش می ریزد و به یک والعیت تبدیل می شود تا آنجا که پذیرشش برای مردم از 
اما برای کاستن از . توهین بزرگی ست" لُرمساق"در فرهنگ من کلمه ی . جنگ و نا امنی به تنگ آمده ی عراق هم ساده تر شود

تا گوش مردم را در طی یک پروسه ی آرام، با !". با لُرم لُرم گفتن، شروع کن"کراهت و زشتی آن، ضرب المثلی هست که می گوید 
 ! ، دیگر عکس العمل تند و ؼیر مترلبه ای بروز نمی دهند"لرمساق"ناسزا مانوس کنی، آنگاه با شنیدن 

شما را هم بابت . من البته، و متاسفانه، از زمره ی آن شرلیان نیستم که تصور می کنند شما آزاده تر و فهمیده تر از دیگر مردمانید
عمب افتادگی های خودمان لعن و نفرین نمی کنم چون فکر می کنم هرکس باید خود لدم پیش گذارد و سهمش از کیک زندگی در این 

و " معرفت"دیگر دیری ست روشن شده که نباید کنار ایستاد و . جهان فراخ را بردارد، نه با جنگ و ستیز، که با منطك و تدبیر
زودباوری، عادت سنتی . این مفاهیم در سیاست امروز جهان، کهنه و نخ نما بنظر می رسند. از دیگران انتظار داشت" لوطی گری"

هول " شرق"شرلی هاست و تبلیؽات شما در مورد دانش، پیشرفت، آزادگی، مردمساالری و توانایی تان در چند لرن اخیر، در دل 
کار ما اما این نیست که نگاه به دست شما کنیم و مثل . همین هم سبب شده تا شما به خود اجازه ی سوء استفاده بدهید. انداخته است

کافی ست از این ساده دلی و اعتماد کوری که به شما پیدا کرده ایم دست برداریم، ترفندهای شما را بشناسیم و بی . شما ؼربیله کنیم
اگر چیزی هست که ما باید از شما فراگیریم، . شعار و بی خصومت و با احترام متمابل به دنیای تازه وارد شویم تا حممان پایمال نشود

آنچه ما کم داریم، درس گرفتن از تجربه های تلخ و شیرین . دانش زیستن نیست که ما خود در این تاریخ، بسی دیر و دور زیسته ایم
. تاریخی مان است، نتایجی که پشت سر انداخته ایم و الجرم اشتباهات تاریخی مان را چند و چندین باره تکرار کرده ایم

همین طور که نشسته ام . گاه تمارن ساده ی یکی دو اتفاق، در عین بی ارتباطی به اندازه ی یک تاریخ حرؾ دارد! دوست عزیز سابك
و به آن روز برفی ماه مارچ فکر می کنم و درد زخم حرؾ های آلای کیسینجر را تحمل می کنم، بیرون از پنجره ی امروز، یکی از 

در حاشیه ی خبرهای ایران می خوانم که همین چند شب پیش در تربت حیدریه، .  هم برؾ می بارد2005روزهای اوایل ژانویه ی 
عابران ناظر بر جدال . شهری در کناره ی مرز ایران و افؽانستان، گرگ های گرسنه، کارتون خوابی را پیش چشم عابران دریده اند

مرد بی نوا با دندان و پنجه ی گرگان، از بیم جان یا هر واهمه ی دیگری، حتمن با فاصله در گوشه ی امنی ایستاده بوده اند و دریده 
چرا تصویر همیشه ی تاریخ، حکایت برؾ و گرگ و دندان و دریدن و ! می بینی. شدن مرد کارتون خواب را تا مرگ، تماشا کرده اند

دست های کوتاه است؟ به راستی چرا از دست ما عابران جهان کاری جز این بر نمی آید که گوشه ی امنی به تماشای دریدن و دریده 
شدن بایستیم و لب به دندان بگزیم؟ این از هم جدا افتادگی، از چه و از کجا ریشه گرفته است؟  
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تحریم شله زرد نذری 

 

گلوله است که از لوله ی توپت شلیک می کنی و . گری ات کم و کسر نشده" انمالبی"هنوز هم ذره ای از شور و حال ! سالم ابی جان
ما مانده ایم ! ولت زیادی هم نمانده. و مانده ایم که از کدام طرؾ برانیم! انگاری دوباره رسیده ایم سر چهار راه گه گیجه! می ترسانی

اما و هراس از تکرار؛ نکند باز به همان سمت بپیچیم که پیش از این پیچیده بودیم؛ و باز، در کمرکش خیابان دریابیم که راه را اشتباه 
باز ... دوباره باید جاده را تا انتها برویم، خسته و دلزده و سرخورده، تا مگر یک بریدگی پیدا شود تا دور بزنیم و! آن ولت. آمده ایم

در همین سال ها که ما هم چنان دور زده ایم، چه بسیاران که به تنگه ها و ! روز از نو روزی از نو! برگردیم سر همین چهار راه
و ما ! "... سرباالیی های صعب العبور رسیده اند و عبور کرده اند، و هم چنان به پیش می رانند، اگرچه سخت، اما می روند تا برسند

"! هم چنان دوره می کنیم

حمه بازی های ! می گویی باید به تمام ایادی جمهوری پشت کرد، هان؟ سرخوردگی و خستگی و ماندگی ات را می فهمم، ابراهیم جان
کودکانه ی این بیست و هفت ساله تکرار می شود و ما دلزده از هشت سالی که رفت، حس می کنیم دل های ساده مان را به بازی 

مطلب را اما هرچه زیر و رو ! این است که لهر کرده ای و جهان را به جهانداران واگذاشته ای؛ گور پدر همه شان هم کرده. گرفته اند
باالخره آن ! کردم، نه دلیل و حجت لابلی برای این دلزدگی و خستگی ات آورده ای، و نه گفته ای که اگر لهر کنیم، به کجا می رسیم

این طور که تو می گویی، انگار باید مرز و بوم را بسپاریم ! ماست" آرامسایشگاه"جزیره ی بالزده سرزمین ماست، خانه ی ماست، 
یعنی از این طریك، سرخوردگی هامان جبران می شود؟ دلزدگی هامان درمان می گیرد؟ می گویی بگذار ! ناممدس" افراسیاب"دست 

یعنی جهان این همه را هنوز نمی داند و تنها در انتظار ! جهانیان بدانند که این رژیم ؼیر مردمی ست، پشتوانه ندارد، و چه و چه
عالمت ما نشسته است؟ گیرم که با لهر انمالبی ما، همه دریافتند که رژیم پشتوانه ی مردمی ندارد، آن ولت چه؟ ولتی هموطن من و 

می " آلایان"تو در مجلس و دولت و حکومت و رژیم، با مردم و تاریخ و فرهنگ و التصاد سرزمین مادری اش چنین می کند که این 
خواهند " حضرات"کنند، می گویی به دلسوزی بیگانه دل ببندیم؟ گیرم که دم گرممان در آهن سردشان گرفت، آن ولت چه می شود؟ از 

" حضرات"راستی به کی؟ کسی یا کسانی را سراغ داری تا ولتی این ... خواست تا از اریکه ی لدرت نزول کنند و جایشان را بدهند به
می دانند؟  " مبارز سیاسی"صندلی ها را رها کردند، جای خالی شان را پر کند؟ اینها که در خارج و داخل خود را 

چند تا سر مماله و تفسیر می خواهی از معروؾ ترین خبرگزاری ها و روزنامه های معتبر جهانی تا روزنامه ی ! مرا نخندان، ابراهیم
را چاپ زده " شیخ بهرمانی"همین روستایی که من در آن زندگی می کنم، برایت بفرستم تا ببینی همه شان از ده روز پیش، تصاویر 

نوشته اند و به خوانندگانشان امیدواری داده اند که مسایل اتمی و ؼنی کردن " رییس جمهور آینده ی ایران"اند و مماالتی در وصؾ 
اینها شیخ را پیشاپیش انتخاب ! اورانیوم و تروریسم بین المللی و ؼیره را بر سر میز مذاکره با حضرت شیخ، بهتر می شود حل کرد

من ! را به کاخ ریاست جمهوری برده اند" حضرت"کرده اند و طبك آمار و ارلامی که نمی دانی از کجا آورده اند، با هلهله و شادمانی 
" مصرؾ"را علیرؼم میل باطنی " داروی تلخ نامزدی"باور نداریم که ؼم ایران می خورد و " خواجه ی مکار"و تو البته که به آن 

، "یو اس تودی"، مصاحبه های مفصل در رسانه های آمریکایی، "نامزدی"در حول و حوش همان روزهای پیش و بعد از ... کرده و
خالص " آلایان"ها بیایند و ما را از شر " دموکرات"و تو می گویی بنشینیم تا این ! داشت" رویتر"و خبرگزاری " نیویورک تایمز"

کنند؟ یعنی باز هم به دعا و نذر و نیاز به خدایان متوسل شویم تا کاری که احتمالن از دست خودمان بر می آید، به دیگران بسپاریم؟ 
شاکی و دلخوریم که برای چپاول ما نمشه می " فرنگان"یعنی آن که خود داریم را از بیگانه تمنا کنیم؟ چگونه است که همه جا از این 

کشند، اما در نهان و آشکار دلمان به عشوه های آنان خوش است؟ به راستی فکر می کنی با لهر انمالبی از این کسالت و خستگی و 
یا مومنی دیگر " عالیجناب سرخپوش"ماندگی خالص می شویم؟ دیگر مجبور نخواهیم بود تا هشت سال دیگر به خوش رلصی های 

گوش کنیم و تماشا کنیم که هستی مان را از باالی سرمان، با ؼرب و شرق، مسلمان و کافر، یهود و نصارا معامله کنند تا از همانها 
بخواند و " امیرکبیر ثانی"برلرار بماند؟ بعد هم یکی خود را " مردمساالری دینی شان"و " جمهوری اسالمی"اجازه بگیرند که نظام 

بی بدیل، و سر تاریخ، حجاب بکشند و سر ما شیره بمالند؟ این آلای بهرمانی، همانی نیست که دستش در " مصدق"آن دیگری 
 نفر مخالفین جمهوری در خارج از ایران 69بند بود و در طول هشت سال ریاست جمهوری اش " رستوران میکونوس"ولایعی شبیه 

را توسط وزارت اطالعاتش به لتل رساند؟ یادت نرفته که معاون وزارت اطالعاتش ... و" شرفکندی"، "لاسملو"، "بختیار"از جمله 
حاال چه خبر است بر سر دو تا لتل، "یادت نرفته که یک هفته ی بعداز لتل های زنجیره ای در نماز جمعه گفت؛ ! بود" سعید امامی"

" این همه جار و جنجال به راه انداخته اید؟

یادت که نرفته چطور مالیان با کودتایی خزنده، و به چه لیمتی افسار ملت و سرزمین را در دست ! مرا نخندان، ابراهیم جان
نامبارکشان گرفتند؟ گروگان گیری را که به لیمت جنگ و هزار بالی دیگر تا همین جا پیش پایمان تمام شده را، از یاد ببریم؟ کشتار و 

خواجه را که چیزی جز بساز بفروش بی رویه نبود و هزاران آلازاده را " بازسازی التصادی"را ندیده بگیریم؟ ... ویرانی و خفمان و 
یک شبه میلیاردر کرد، کارخانجات وصله پینه به نام صنایع خودرو که دوستان و فک و فامیل حضرات را به آب و نان رساند، سر 

و نابود کردن مرکزیت تهران در منطمه، بستن روزنامه ها و گشادن زندان ها، دادن خلعت " دوبی"ریز شدن سرمایه های ملی به 
به روضه خوان ها و انتمالشان از پای منمل تریاک، تا تخت و بارگاه رهبری، بند و بست و نظارت بر رفتار و گفتار " ایت اللهی"

و ایجاد اختالفات عمیدتی و مذهبی و لومی و ملی و فرهنگی، و نابودی همزیستی همه زیر نام " دیگر اندیشان"مردم، تحمیر و بند 
است، همه را فراموش کنیم؟ لهر کنیم تا " عالیجناب سرخپوش"، و ده ها مساله ی دیگر را که از نتایج حضور امثال "ایران"

که طرفداران خواجه از آن صحبت می کنند، " التصاد آزاد"افراسیاب سرزمین را با سم اسبش شخم بزند؟ تو که باید خوب بدانی که 
چیزی نیست جز بازگذاشتن درهای التصاد ملی به روی مشتی نوکیسه ی بازاری که نهایت درکشان از التصاد، اداره ی یک دکان 

، جیب هایشان به لیمت "نظام"به اسالم، و اعتماد به " تظاهر"و " تمیه"ساده به اندازه ی بمالی سر کوچه است، و حاال به اعتبار 
بنظر تو تمام آنها که می دانند و می فهمند که یک مملکت را . فاصله ی نجومی میان ثروت و فمر، از پول خون ملت ورم کرده است

چگونه باید اداره کرد، االن کجا نشسته اند؟  



آمریکایی که با کیک در فرودگاه مهرآباد پیاده شد و گفت آمده آلای رییس " مک فارلند"مگر لضیه ی آلای ! مرا نخندان ابراهیم
! جمهور را ببیند، یادت رفته؟ و آلای رییس جمهور گفت؛ چنین کسی را نمی شناسد و اصلن با آمریکایی ها از در مذاکره در نیامده

از "! ما دروغ هم گفته ایم، چون شرایط حکم می کرد و به مصلحت بود"گفت که " شورای مصلحت"سال ها بعد اما، در ممام رییس 
" مصلحت نظام! "نشسته" شواری مصلحت نظام"کارهای با مسما در آن جمهوری، یکی هم این است که خواجه ی مصلحتی در راس 

 !نه مصلحت مردم

پشت کرد؟ چطور هنوز نفهمیده ایم که " زندگی"مگر نه این که تمام اعیان زندگی ما با سیاست در آمیخته؟ پس چگونه می شود به 
و کارکرد افراسیاب، همین است که با شمشیر آخته بتازد، بدرد و پاره . سیاست با عیاری و لوطی گری ما پاپتی ها جور در نمی آید

چرا انتظار داریم افراسیاب از ساز و کار افراسیابی اش تهی شود؟ یعنی با . کند، با هرچه نیرنگ و فریب که در جیب و آستین دارد
لهر ما افراسیاب، سیاوش می شود؟ یا می گویی تن به شهادت طلبی بدهیم؟ مظلوم نمایی؟ فکر نمی کنی سرخورده ایم، چون توان 

پایداری نداریم؟ چرا همیشه ی تاریخ، به کوچک ترین نامالیمی به گوشه ها می خزیم؟ سیاوش وار، گردن به تیػ افراسیاب می دهیم 
روی پل )، جایی (!روز هفتادهزارسال)که چه بشود؟ تا مگر خونمان بر زمین بریزد، گیاهی بروید تا شاید شاخ و برگش زمانی 

گلوی افراسیاب را بگیرد؟ چرا ولتی می شود شمشیر کشید، با یک برنامه ی حساب شده دست متجاوزان و چپاولگران را از  (!چینواد
گردنمان کوتاه کنیم، از جا نجنبیم؟ چرا هر ولت نوبت به ما می رسد، خسته و سرخورده ایم، می نالیم، اشک می ریزیم و وصیت نامه 

می نویسیم؟ کجای گذشتن از حك، بزرگواری و بی نیازی ست؟ فکر نمی کنی بخشی از ناکامی های ما در این سال ها از آنجا ناشی 
!   آسمان می پروریم" ناکجاآباد"در " آرمان شهری"داریم اما در سر سودای " جمهوری اسالمی"می شود که پا بر زمین 

دو سال و نیم پیش در انتخابات شوراها شرکت نکردیم، حکومتیان جا ماندند؟ ابنای حموق بشر در سراسر جهان دل سوزاندند، یا چه 
یک سال و نیم پیش در انتخابات مجلس هفتم ! شد؟ نتیجه اش ظهور ناگهانی احمدی نژاد است که امروز نامزد ریاست جمهوری ست

سیاسیون و تصمیم گیران جمهوری، حضرات آیات ! شرکت نکردیم، چه شد؟ به فهرست نام راه یافتگان به مجلس هفتم نگاهی بیانداز
نمایش های سیاسی ما هم همین رد . اند" اصالح طلبان"مخالفین این حضرات هم همین ! اند...و" مصباح یزدی"و " جنتی"عظام 

گیرم که لرن، لرن بیست و یکم باشد و فریاد آزادی انسان در . صالحیت ها و حکم حکومتی ها و نمی دانم چه و چه ی دیگر است
زمین خورده اند، صبوری کرده اند و برای آنچه ! آنها راه رفته اند، ابی جان. سرزمین های بسیاری به آسمان هفتم رسیده باشد

پشت ملت هایی که به آزادی رسیده اند، جاده . خواسته اند، جنگیده اند، نه با فحش و الت بازی و لمه زنی، یا با لهر و لب ورچیدن
هیچ کس در هیچ جا به لهر در کنج . ها از ایستادن، پافشاری بر خواسته ها، تظاهرات، صبوری و پشته هایی از کشته انباشته است

تالش در سیاست . خانه ننشسته تا خدایان زمینی و آسمانی بر او و روزگارش رحم آورند و تکه ای از حمش را پیش پایش بیاندازند
یعنی تا این اندازه خوش بین و زودباوری که خیال می کنی . خیالجهان آرزو و در محدوده ی امکانات و والعیت هاست، نه سیر کردن 

تن به تؽییر لانون اساسی و اصالحات بنیادین می دهند؟ اگر فکر می کنیم که شایسته ی بهتر از اینیم، که " آلایان"با لهر ما این 
هستیم، چرا بجای جنبیدن، لهر کنیم؟ فکر نمی کنی راهکارهای ما در خانه ی خود ماست؟ سرنوشت و نتیجه ی چشم به بیرون از 

 سال دیگر با 8برای چند لحظه چشم هایت را ببند و فکر کن حاضری !  ساله داشته ایم27خود داشتن، همین است که در این 
سر کنی؟ بنشینی و تماشا کنی که روزگار خودت و مردم و سرزمینت " احمدی نژاد"رفسنجانی یا الریجانی یا لالیباؾ یا بدتر از همه 

از این هم که هست، خراب تر شود؟ در این صورت نخواهیم گفت ما نسبت به سرنوشت خودمان بی تفاوت بودیم، پس شایسته ی 
همانیم که داریم؟ مگر آنها لهر کرده اند که ما لهر کنیم؟ چمدر حوصله داری هشت سال دیگر بنشینی و تماشا کنی که حضرات با لیافه 

های حك به جانب بر منبر، وعظ های این بیست و هفت ساله را تکرار کنند؟ من و تو روی این خاک حك داریم، همان گونه که هر 
چرا لدرت را به آنها بسپاریم و خود به آب باریکه ی عسرت، دلتنگی و دلزدگی، سیری از زندگی و خودکشی بسازیم؟ . ایرانی دیگر

مگر نه این که در این هشت ساله نمشه ها را یکی یکی بر آب کردند تا من و تو را از تمنای آزادی دلسرد کنند؟ چرا از خواسته های 
بحممان بگذریم و بگذاریم به سادگی به خواسته های ناحمشان برسند؟ چه کسی گفته پافشاری بر خواسته های انسانی و به حك یک 

است؟ " رای به مشروعیت نظام"ملت، 

اینها از ساده ترین حرؾ مخالؾ در یک روزنامه نمی گذرند، به آزادی از هیچ نوعش، اعتمادی ندارند، حتی آزادانه پوشیدن، آزادانه 
در این سال ها، به " مرتضوی"به کارنامه ی آلای .  نفر را رها کرده اند8همه را بسته اند و . راه رفتن، نفس کشیدن و زندگی کردن

هشت سال پیش، می شد تصور کرد که اعوان و . و حاال انتخابات ریاست جمهوری، نگاه کن! انتخابات مجلس هفتم و رد صالحیت ها
انصار جمهوری هر روز مجبور باشند حکم اعدام این یا آن زن یا کودک را لؽو کنند و خبر را تکذیب کنند؟ اینها هیچ گاه تا این اندازه 

... فکرش را کرده ای اگر این بار، کار به دست امثال بهرمانی و الریجانی و لالیباؾ و احمدی نژاد و! متشتت و پراکنده نبوده اند
خر رنگ " پوپولیسم"بیافتد، لصد دارند جبران مافات کنند و ریشه ی اعتراض را از آن سرزمین برکنند؟ اگر کسی مثل احمدی نژاد با 

کنش، پیروز شود، اولین کاری که می کنند، این است که لوانین و ممررات و عوامل و عناصر را چنان بسازند و بگردانند، که حتی 
... اگر بگذاریم پرتاب کنند. این آخرین سنگ فالخن حضرات است. فکر به انتخاب یک خاتمی پیزری دیگر هم از ذهن همه به در شود

 . کو تا کجا برانیم تا مگر یک بریدگی پیدا شود، دور بزنیم، و باز برسیم همین جا که بارها رسیده ایم؛ چهارراه گه گیجه

یک بار مشروطه به . در تاریخ معاصر، دوبار خیال کردیم از خطر جسته ایم و دست چپاول لدرت طلب را از سر خود لطع کرده ایم
و باز، . کودتای سید ضیاء و رضا خان ختم شد، و بیست سال طول کشید تا دوباره اسبابش فراهم شد تا به جای اولمان بازگردیم

... کاشانی و مکی و بمایی و... دوازده سال همین بازی های تکراری بود، بزن و ببند و تهمت و بی آبرو کردن و از سکه انداختن و
و بیست و پنج سال دیگر پیاده و با خفت، تاریخ .  اتفاق بیافتد1332ما، خسته، لهر کرده، رنجیده، دلزده، کناری نشستیم تا کودتای 

را لدم زنان و ضجه کشان طی کردیم، تا بار دیگر ستاره ها در آسمان جهان لرین شدند و لمر در عمرب افتاد و عاری از مهر، از 
شاید عمر نوح داری و صبر ایوب که می ! حاال دوباره به همین چهارراه چکنم رسیده ایم... تخت بخت النصری اش فرو افتاد و

خواهی بیست، سی یا پنجاه سال دیگر دور بزنی تا باز برگردی سر خط اول؟ 



همه هم می روند به آن رای می دهند که به خواسته هایش نزدیک تر . ها نامزد نیستند"بهترین"در دموکرات ترین سرزمین جهان هم 
منتظری شورای نگهبان که را تایید صالحیت کند؟ اینها خود امام زمان را هم، اگر لرار باشد دستشان را یک سانتی متر از ! است

البته جوانانی هستند که عکس های لالیباؾ را، بی آن که بشناسند، . لدرت و چپاول و تحمیك خالیك کوتاه کند، رد صالحیت می کنند
یا آنها که به آلای الریجانی در لباس های تازه همراه با لبخندی مهربان، اعتماد می کنند، چمدر از سابمه ی ! گرد شهرها می چرخانند

یا آنها که به شیخ بهرمانی امید بسته اند، از زد و بندهای این روباه مکار، به راستی با خبر اند؟ تو اما خوب می دانی ! او می دانند
پرویز "ها و "ضیاء الحك"هر کدام از این سرداران سابك سپاه، . نخ این عروسک ها به دست کدام عروسک چرخان هاست

گیرم به تحریم پیوستیم و این رژیم به دلیل عدم مشروعیت رسوا شد، بعد چه می شود؟ از داخل و خارج به . های ایرانی اند"مشرؾ
رژیم فشار می آورند؟ که چه بشود؟ که رژیم تن به اصالحات بدهد؟ تن به تؽییر لانون اساسی بدهد؟ تن به آزادی مطبوعات، آزادی 

تشکل ها سیاسی و صنفی بدهد؟ تن به آزادی بیان و آزادی زندانیان سیاسی بدهد؟ گیریم که رژیم هم به این استحاله رسید و خواست 
در درون ساختار جمهوری اسالمی اصالحاتی انجام دهد، چه کسی یا کسانی را بر این کار می گمارد؟ رفسنجانی؟ لالی باؾ؟ الریجانی؟ 

رضایی؟ یا احمدی نژاد؟ یعنی شورای نگهبان و نظارت استصوابی از بین می رود؟ شورای مصلحت چه؟ نهاد والیت فمیه چه می 
شود؟ اگر رژیم به اصالحات درونی تن دهد، در ساختارش چه تحولی رخ خواهد داد؟ یعنی باور کنیم که این نظام، ریشه ی خودش را 

بود، شاهد بودیم، چه " اصالح طلبان"می خشکاند؟ این همه را در هشت سال گذشته، ولتی مجلس ششم فعال بود، و اکثریت دست 
با این نردبان لکنته ای که در اختیار داریم، نمی شود یک ! اصالح طلبی یک مرحله ی گذار از جمهوری اسالمی ست! شد؟ ابی جان

در جامعه ای بدون تشکل های صنفی، اجتماعی و سیاسی، ! سیاست یعنی استفاده از مولعیت ها و امکانات موجود. شبه به بام پرید
در این ممطع تاریخی، با آن فرهنگ و آن مردمی که ما هستیم، چه ابزاری از این برنده تر در اختیار دارد؟ لهر و تحریم بی برنامه، 

 بی آن که بدانیم گام بعدی چیست، فرو رفتن در چاه ویل هرج و مرج نیست؟ 

امروز و فردای آن سرزمین به آنهایی تعلك دارد که بسیاری شان در جریان آن انمالب کذا، هنوز به رحم مادرانشان هم نزول اجالل 
انمالب دیری ست تمام شده، همان . اگر امروز و فردای آن سرزمین را نبینیم، هم چنان دچار بیماری نزدیک بینی هستیم. نکرده بودند

خاتمی هم با بیست و دو میلیون رای، بخاطر نظام، لوایح دو گانه اش را پس گرفت، . طور که امثال خاتمی هم به تاریخ پیوسته اند
حتی پنجاه هزار از آن بیست و دو میلیون نفر هم به احترام رای خود، پیش روی مجلس حاضر نشدند تا بخاطر خواسته هایشان دو 

ولتی خاتمی گفت انتخابات تملبی و ؼیر آزاد برگزار نمی کند، ما نه باالی گود، که در خانه ها نشسته بودیم و ! ساعت سر پا بایستند
این تفاوت ما با مردم اوکراین است که چند هفته در برؾ و سرما در خیابان ها . او هم بخاطر نظام، کوتاه آمد"! لنگش کن"می گفتیم 

آزادی را باید . آزادی هلوی پوست کنده نیست که دست ؼیبی در دستان آرزومند ما بگذارد. ماندند، به احترام رایی که داده بودند
... کاشت، آب داد و در پیچاپیچ گردنه های هولناک طوفان و دره های سرما و دشت های گرما و بیابان های هول و الیانوس های سیل

آزادی شله زرد نذری نیست تا با چاشنی زعفران و ! ما از ناشکیبایی و بی حمیتی خود دلزده و خسته ایم. صبورانه از آن مرالبت کرد
. آزادی را نمی توان پاورچین از طالچه ی شب برداشت. تزیین دارچین، در کاسه ای چینی در درگاهی خانه، دو دستی تحویلمان بدهند

...    صولی گری و عیاری را به کناری بگذار، برادر، که بازی اشکنک داره
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رنگ لاتل  

 

بمب گذاری ها در لطار و )این که والعه ی روز پنج شنبه . ، متحیر شدم"یازده سپتامبر لندن"با خواندن مطلب آلای بهنود با عنوان 
انداخته و پریشانی های مشابهی در این " تهران"و بعد، بمباران های ( در نیویورک)ایشان را به یاد یازده سپتامبر  (اتوبوس در لندن

...  هر سه والعه دیده اند و

نمی توانم نگویم اما که در سفیدی های البالی سطور مطلب ایشان، چیزهای دیگری هم به چشم می خورد که پرسش های زیادی بر 
دنیای متمدن این وحشی گری های لرون وسطایی را تحمل "روزی که صدام حسین به کویت حمله کرد، خانم تاچر گفت؛ ! می انگیخت
! به سبکی وحشیانه تر از صدام، آن وضع را تحمل نکردند (پدر و پسر)و خوب، دنیای متمدن خانم تاچر و آلای بوش " نخواهد کرد

چرا اما هنگام خواندن مطلب آلای بهنود به ویژه آنجا که ذکری از آلای تونی بللر و صحبت هایش کرده اند، یاد آن حرؾ خانم تاچر 
افتادم؟ 

خود ی  که حادثه های بسیار چهل سال گذشته را در حافظه ،امروز هم برای من"ایشان در انتهای یادداشتشان یادآوری می کنند که؛ 
و مثلن این که چگونه آمریکا صدام را به جنگ .  پس باید خیلی چیزها بیشتر از من در یادشان مانده باشد.!" روزی بود،ثبت کرده ام

با ایران تحریک کرد و تا سال آخر جنگ هم پیگیرانه با سالح و پول و اطالعات و مشورت های نظامی او را یاری داد و در مورد 
یا چنین نبود و من اشتباه می کنم؟ در مورد کمک های مستمیم و ؼیر مستمیم آمریکا به بن الدن و ... جنایاتش لب از لب برنداشت

سپس طالبان هم بسیار گفته و نوشته اند که چگونه این زالوها را با پول عربستان و کمک های نظامی پاکستان تمویت کردند و به 
که یک روز لهرمان " نوریه گا"بعد؟ همین طور داستان های مشابه دیگری، مثلن داستان ... جان روس ها انداختند و کؾ زدند و

لهرمان "نداد و مثلن خواست ترعه ی پاناما را ملی کند، چگونه این " ارباب"پاناما شد و روز دیگر، ولتی تن به برخی خواسته های 
و چین " چیان کای چک"حاال کجاست؟ در کدام زندان ایاالت متحده دارد می پوسد؟ ...یک روزه لاچالچی و دزد از آب در آمد و" ملی

... ملی، سوهارتو در اندونزی، ضیاءالحك در پاکستان، پاپادوک در تاهیتی، پینوشه در شیلی، مارکوس در فیلیپین، شاه در ایران و
هم " طالبان"و " کرزای"البد باید منتظر سرنوشت مشابهی برای . اینها را بی تردید، آلای بهنود بهتر از من باید بخاطر داشته باشند

! باشیم

می پرسم پس چرا باید خوش باورانه و بی چون و چرا مفاهیمی را که آلایان بوش و بللر می سازند و از طریك رسانه ها، به مثابه 
بخوانیم؟ آن شب بمباران تهران که " تروریست"را " ریش داری"به جهان صادر می کنند، بپذیریم؟ و هر " متمدن"ی دنیای "فتوا"

وحشی "بودید، دوستتان را میان مرگ و زندگی تصور می کردید و خود را در متولؾ کردن این " فریبرز رییس دانا"پریشان دوستتان 
ناتوان می دیدید، نسبت به مسببین جنگ و بانیان ادامه ی جنگ و بالهایی که بر سر مردمتان می آوردند، چه حس نفرتی " گری ها

نسبت به صدام حسین یا للدران نشسته بر تخت در جمهوری اسالمی داشتید؟ در ضمیر پنهان و در خلوتتان، حتی یک لحظه میل 
جویدن خرخره ی این زورگویان، تنتان را بخارش نیانداخته بود؟ در تمام روز پنج شنبه که گرد لندن می گشتید و به تشابه 

مشاهداتتان با والعه ی یازده سپتامبر در نیویورک و بمباران ها در تهران می اندیشیدید، یک بار هم شد به بمباران های بؽداد و کابل 
فلسطینی بودید که خواهر و مادر و پدر و برادرش را تکه تکه شده پیش چشمش مشاهده کرده، خانه اش فکر کنید؟ اگر شما جای آن 

را بولدوزرها خراب کرده اند و برای شصت سال متوالی تحمیرش کرده اند، و در طول سه نسل تصویری زشت و نابحك از او کشیده 
اند و به جهانیان نشان داده اند، اگر جای آن فلسطینی بودید که آب ندارد، بابا ندارد و نان ندارد و تنها یک حس انتمام کور دارد و یک 

کمر و چند نارنجک که آنها را دورش بپیچد و برای اعتمادی که دارد شهید شود تا در آن دنیا به خانواده اش بپیوندد، اگر جای او 
بودید چه می کردید؟ به گمان شما دروغ است که سربازان و افسران روس در چچین مرتکب جنایاتی به مراتب وحشتناک تر از 

و افسرانش در یوگسالوی سابك، می شوند؟ آن هم زیر نام مبارزه با تروریسم؟ روایت چچن ها را خوانده اید که از " رادوان کاراویچ"
خانه هایشان بیرون می کشند و پیش چشمشان در مالء عام، به زن و خواهر و مادرشان تجاوز می کنند؟ یا آنچه این روزها در 

افؽانستان و عراق می گذرد، مثل بمباران مردم عادی در جنوب افؽانستان در همین هفته ی گذشته که صدای آلای کرزای را هم در 
مولعیت آدم هایی که حتی نمی توانند آدرس خانه شان را بدهند که در گیشا یا کجای این کره ی زمین زندگی می کنند، بیرون ... آورد

کپرشان در کدام جای جنوب افؽانستان یا صحرای سومالی، هیچ تلفن عمومی نیست تا در برابرش صؾ بکشند و صبورانه و با 
رعایت نوبت به عزیزانشان اطالع دهند که سالمت اند؟ خدا را، این همه فاجعه پایه های اصلی لصه ی روز پنج شنبه ی لندن نیستند؟ 

و " تل زعتر" ساعت، کشتار 24 تله ویزیون های پاب های لندن، ویران شدن فلوجه، تکه پاره شدن مردم یک شهر را در طول کاش
! را هم مستمیم و زنده برای مردم پریشان لندن نمایش می دادند" پنج شیر"آتش زدن و نابود کردن تمامی یک دهکده در دره ی 

ها چشم می پوشیدید؟ به گمان شما این گونه "علت"می پرداختید و از " معلول"اگر شما جای یکی از این بازماندگان بودید، باز هم به 
افراد باید با افسران روسی و آمریکایی بر سر میز مذاکره بنشینند و سرزمینشان را، ؼرور ملی شان را، خودشان را، خواست های 

و بوش و بللر تن بدهند و کرنش کنند؟ یعنی شما در آن شب بمباران گیشا " پوتین"مصالحه کنند؟ یا به لدرت " متمدنانه"بحمشان را 
 زاییده 2001حاضر بودید با صدام سر یک میز بنشینید؟ آیا خاطره های شما در چهل سال گذشته نشان نمی دهد که ترور در سپتامبر 

نشد، بلکه از آن روز به بعد چندین برابر شده و جهان از آن روز، به مراتب ناامن تر و پریشان تر از سال های پیش از حضور آلایان 
بوش، دیک چینی و منسفیلد و ولفوویچ و دیگران در صحنه ی سیاست شده است؟ مسبب این فمر و گرسنگی مزمن که امروز آفریما 
و آسیا و آمریکای التین را در خود می فشارد کیست، آلای بهنود؟ همین ها نیستند که امروز تنها بخشی از بهره های سرمایه را به 

آفریما می بخشند؟ 

می ! اوه، خدای من" این ایدئولوژی نفرت باید ریشه کن شود و جای آن ایدئولوژی خوش بینی بنشیند"خانم رایس دیروز گفته اند 
پرسم این ایدئولوژی نفرت را چه کسانی کاشته اند؟ چه کسانی آبیاری می کنند و چه کسانی می دروند؟ آیا باید لتل را و ترور را در 



ایستاد و حکم به محکومیت " لوی"هرکجا و بهر صورتی و از جانب هرکسی که باشد محکوم کرد یا در این نبرد نابرابر باید کنار 
داد؟ تاوان این محشری که به پا شده بعهده ی کیست؟ آیا تنها آنان که در نیویورک، مادرید یا لندن سوختند، بی گناه بودند؟ " ضعیؾ"

" ایدئولوژی نفرت"گروها گروه جزؼاله شدند و می شوند هم جزو لربانیان این ... یا آنان که در عراق، افؽانستان، فلسطین، سومالی
به حساب می آیند؟ یا نمی آیند؟ چه کسی ارزش ها را تعیین می کند؟ یعنی شما هم که چهل سال والعه در خاطر دارید، به عمد از دیدن 

را " مسلمان ریشو"ها چشم می پوشید؟ یعنی شما هم ممهور مفاهیم دست ساخته ی بانیان اصلی این فجایع شده اید و ناگهان " علت"
یکی می دانید؟ اگر این مشتی زندگی باخته که از روی استیصال تن به مرگ خود و دیگران می دهند، از شما بخواهند " تروریست"با 

که روی سخنتان را به طرؾ آلای بوش و بللر بگردانید، چه جوابی برایشان دارید؟ نکند که به اعتبار ارتباطات حرفه ای ناچارید به 
سخن بگویید؟ به گمان شما باید تنها یک سوی این نبرد را که دست به لتل های بدوی مانند پنج  (politicaly correct)مصلحت 

شنبه در لندن می زند، محکوم کرد و چشم بر اعمال وحشیانه و خودسرانه ی آنها که با مدرن ترین سالح ها دست به لتل های جمعی 
 نیست؟" نفرین بر لربانی"و " ستایش دژخیم"می زنند، بست؟ نام این عمل 

ترور مردم بی گناه روز به روز تنفر . اما یک امر مسلم است"چه جمله ی شسته و رفته و تمیزی ست آلای بهنود، ولتی می نویسید؛ 
به راستی در دوران مضحکه زندگی : "باشد که می گوید" آروندهاتی روی"باید حك با خانم پس ! تنها در لندن؟"! برانگیزتر می شود

جایی که میلیون ها انسان در اطراؾ گیتی، "! می کنیم، دورانی که والعیت زندگی بیش از همیشه مضحک تر از هر مضحکه ای ست
باشند و ببینند مردمی ... و بسیاری در همین لندن، هیچ تمایلی ندارند شاهد بی طرفانه ی سالخی مردم در افؽانستان، عراق، فلسطین

 Robert)در سرزمین خودشان تحت شکنجه لرار دارند و تحمیر می شوند، باید به حرؾ شما گوش کنم یا به گفته ی رابرت فیسک 
Fisk)  دیگری که بیست و پنج سال است به مصلحت روز سخن نمی گوید و نظرات صریحش در باره ی " مستمل"روزنامه نگار

" دموکراسی"در کتاب هایش و مماالت هر هفته اش، تن و بدن رهبران " دموکرات های ؼربی"اسراییل و اعراب، فلسطین و سیاست 
مخالفت با تمدن و دموکراسی  (ترورهای لندن)خوش باورانه نگوییم این "او هم دیروز چیزی در این حدود نوشت؛ ! را می لرزاند؟

اگر "! این صدای آنهاست که خانه هایشان بمباران می شود و می خواهند به ما بگویند؛ ببینید دولت های شما با ما چه می کنند. ست
که صبح از خانواده جدا شوی و سر راه کار، بی خبر و ناگهانی تکه تکه ات کنند بی آن که گناهی مرتکب شده " وحشتناک است"

صادق باشد؟  ... باشی، لرار نیست این لانون در همه جای دنیا، از لندن و نیویورک و تهران تا بؽداد و کابل و ؼزه و

را باید در پشت " مستمل"می پرسم اما بی طرفی یک روزنامه نگار . اشتباه می فهمم، می بخشید" یازده سپتامبر لندن"اگر شما را در 
مردی که ریش داشت و نشانه های مسلمانی در او بود، دست هایش را باال گرفته بود و پلیس جوانی داشت او را "این جمالت دید؟؛ 

"!  تائید بود و نفرت، و در نگاه مردم تماشاچی حیرت زده...می گشت

..." نفرت را در نگاه مردم می شد دید که نثار هر کس می شد که گمان می رفت همکیش بن الدن است"

اما فراوان بودند کسانی ...نظرها از یکی نشنیدم که گفته باشد دولتمان چرا به عراق و افؽانستان حمله برد در میان گفتگوها و اظهار"
"! ...هوده سال لبل به دولت انتماد کرده اند که چرا در مبارزه با تروریسم همراه آمریکا شده است که می گفتند بی

.."! . تا ریشه کن نشوند، دنیا آرام نمی گیرد، راست می گوید بوش.زنی با صدای بلند می گفت این است ماهیت این تروریست ها"

صاحب مؽازه . و رویش می بارید مارکت زد که عالمات و نوشته های عربی از سر یک سوپری دیدم که مردی لگد به بساط میوه "
؟ فکر نمی "ترجیح داد چیزی نگوید"راستی چرا یک تروریست بالموه ) .."ترجیح داد که چیزی نگوید و آرام بساطش را سامان داد

  (شوند، یک لرن لگد و تحمیر در گلویشان تل انبار کرده اند؟" تروریست"کنید آنها پیش از آن که ناگهان 

اما ...  تجربه کرده است،لندن در سال های جنگ جهانی دوم هفت سال را در وضعیتی که ما در روزهای موشک باران تهران دیدیم"
بی "و " متمدنانه"مایل نیستند ... یعنی فلسطینی ها و افؽان ها و عرالی ها و چچن ها و)..." به دل ندارد (از آلمان ها)دیگر نفرتی 

 (و نفرتی به دل نگیرند؟! از بوش و بللر و پوتین زندگی کنند" نفرت

البد تنها ) ."با حادثه یازده سپتامبر تخم نفرتی در دل هاشان نسبت به ترور و اسالمگرایان کاشته شد که امروز کامال به بر نشست"
 (ولی ؼیر سفیدها و ؼیر اروپایی ها چه؟! متنفر باشند" اسالمگرایی"و " ترور"لندنی ها حك دارند از 

شاید منظور شما هیچ کدام اینها نبوده و این ذهن کژ و مژ من است که به این بیراهه ها می رود و در این سطور، بی طرفی را نمی 
من به مذهب، مسلمان نیستم و می پندارم بن الدن و خامنه ای و بوش و بللر جملگی اعضاء یک باشگاه اند که برای پیشبرد ! بیند

تصور می کنم آن بمب گذار انتحاری و آن . مماصدشان بر سریر لدرت، از اعتماد و احساس مردمی زندگی باخته سوء استفاده می کنند
چه مسلمان، چه مسیحی، چه کلیمی، همه به یک اندازه بی ... شهروند لندنی، نیویورکی، مادریدی، اسراییلی، عرالی یا ساکنین گیشا

به مسیر نفرتی کور از هم " مصلحت اندیش"اما حس بازماندگانشان از طریك رسانه ها و روزنامه نگاران . گناهانه می سوزند
فکر می کنم در للب . بندانشان راهبری می شود، و نه به سوی مسببین اصلی جنگی که میان مسلمان و مسیحی به راه انداخته اند

ؼرب هم باید شهامت داشت و بی واهمه از این که تو را به دفاع و جانبداری از ترور متهم کنند، هر بار و هرجا لتل و فاجعه رخ می 
مهم این نیست . دهد، از سوی هر کس و در هر ابعادی که باشد، به هر منظور و ممصدی که صورت گرفته باشد، آن را محکوم کرد

که لاتل یا ممتول رنگی ست یا سفید، مسلمان است یا مسیحی یا کلیمی، مهم این است که انسان یا انسان هایی، بی گناهانه و ناحك از 
. حك زیستن محروم شده اند
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 !ژنرال ها دارند می آیند

 

با گفتن یکی دو لصه، مرا وامی دارد لصد داری به کی رای بدهی، اما نوشته ای ین که ااگرچه سن و سال تو از لصه شنیدن گذشته، 
ی ما، با شباهت هایی کم و بیش، دوبار دیگر هم در تاریخ معاصر ما روزها این اوضاع. یک انگشتانه از تاریخ را برایت روایت کنم

.  انمالب گذرانده بودوملت سال ها در جنب و جوش . ین بارش دوران کوتاه بعد از امضای لرارداد مشروطیت بوداول. تکرار شده
حاال دیگر !  تر می شوند و کباب ها چاق تر و آبدارتربزرگکه بنا شود، نان ها " خانه ی ملت"و " عدالتخوانه"تصور می کرد 

! ندرسیده بود" آزادی بهار" به نمثل...  و مبارزات سیاسی و حمولی وند حزب تشکیل می دادگفتن و نوشتن،روزنامه بود و آزادانه 
با تن و ، کوبید هر روز به در و دیوار می ، ناشییوچرخه سوارد مثل ،ملتی که یک عمر تاریخی در استبداد و زیر فشار زندگی کرده

 را، خیال می کرد کافی ست خودش ه بودنیست که عمری سوار خر و یابو شدو . ، دردمند به گوشه ای می افتادزخم و زیلیبدن 
 روی ؼلتک می افتند و او هم آن کارها "ّچش"و " هین"خیال می کرد به دو تا ! محکم پشت زین نگهدارد، دوچرخه خودش می رود

باید هر لحظه با دوچرخه اگر تندتر می روی و سریع تر به ممصد می رسی،  که ؼافل. باال پشت زین می نشیند و دنیا را سیر می کند
این که خالصه ...  و را حفظ کنی، مرالب سوراخ سمبه های جاده باشیتعادلتفرمان را محکم بگیری، . حواست جفت و جور باشد

 تا دوچرخهبپرند جلوی .  همیشه همه جا هستند تا در کار آزادی و دوچرخه سواری اخالل کنندکهعده ای هم . دردسر داردپیشرفت، 
نفعشان در خر بعضی ها هم که . یحت بپا کنندفضپول می گیرند تا فحش بدهند و . شایعه درست می کنند. بخوری زمین و بخندند

چاق و از . سواری و یابو سواری ملت بود، مثل حسین گاریچی در جاده ی شابدوالعظیم، با مدرن شدن وسایل، بازارشان کساد می شد
" گذشته"به روزگار  گل آلود کنند تا بلکه اوضاع دوباره را آب این بود که دوست داشتند به هر وسیله ای هست،. گی می افتادندچله 

 . ماهی شان را بگیرندآنها برگردد و 

با عده ای دور و بری هایش، ی نشست و مدر استبداد یکی آن باال ...  آزادی وافتادندعوای موافك و مخالؾ و بلبشوی جا باری، 
در دنیای آزاد اما . ، در خلوت لر می زد نداشت اجازه ی فکر کردن و حرؾ زدنفرمان می راند و بمیه هم اطاعت می کردند، ملت هم

مردم اما فکر می کردند آزادی یعنی اختیار ... و بگیرد ایستد، دنبال کارش راب، پای حمش بدهد نظر بگیرد، باید تصمیم شهروندیک 
یرد، نان بگ یعنی که یارو را شاهش کرده اند، پس باید در مورد همه ی کارها خودش تصمیم کردند،پس ولتی کسی را انتخاب ! انتخاب

ی می دهیم، چون همه ی ملت نمی توانند به مجلس رامانده بود تا یاد بگیریم خالصه این که ! ها را درازتر کند و کباب ها را گنده تر
است که می تواند و باید از منافع من و سرزمینم دفاع " من"نیست، چیزی نزدیک به " من "، بهررواما آن که انتخاب می کنیم. بروند

این که نشد، ما " هر روز داد بزند که و و چون نمی شود که هر کس به تنهایی. پس باید چارچشمی مرالبش باشیم که خالؾ نرود. کند
ید همه ی آنهایی که شبیه به هم فکر می کنند، جمعیتی تشکیل بدهند، حزبی درست باو برود خانه اش بخوابد، پس " بازی نمی کنیم

! کنندخالصه برای خودشان چشم و گوش درست .. .ی بسازند، روزنامه و رادیو ونهادکنند، 

حاال هرکس حك داشت .  صاؾ کند به زوررابزند، بگیرد، حبس کند، بکشد، و جاده تا نبود  یکتاتورد. ی، اوضاع شلوغ و پلوغ بودبار
 مال مردم ودزدها و لاچالچی ها باالخره خوب، . ، مجلسی و کارها باید روال لانونی پیدا می کرد بظاهر ای بودخانهعدالت ، حرؾ بزند

بهشت باالخره دنیای آزاد هم، . ، لانون را دور می زدندکردندخورها و چپاولگران و سوء استفاده چی ها هم از این آزادی استفاده می 
:  به لول شیخ اجل. یاد گرفتن دوچرخه سواری هم زمان می برد !یست که در جوی هایش شیر و عسل جاری باشدکه ن

 کرد اال به روزگاران توانیرون نمی ب مهری نشسته بر دل روزگارانی به سعد

شراکت . همه می خواستند حاال که مشروطه شده، جامعه بهشت باشد. با تنگ حوصلگی ما مردم جور در نمی آمد" روزگاران" این اما
اشتباه گرفته بودند، تالش برای حفظ آزادی و " آرمان شهر"مشروطه را با . از لدرت فردی می کاهد، و این خوش آیند مردم نبود

 زندگی مان کارحکومت لدرت داشت، همین که ما را می چاپید، دیگر کاری به می گفتند لبلن . رعایت لانون، خسته شان می کرد
اهل بزن و بکوب و بگو !  ما ملت کمی هم خوش به احوالیمباشد،پیش خودمان  ... ویمنخواستمشروطه لر می زدند که بابا ... نداشت

 که از راه هر. هیچ ولت نداشته ایم.  این که حال و حوصله ی دردسر و مبارزه و جنگیدن نداریمخالصهو بخند و شعر و شراب و 
دوران شاه عباسی، بساط " پینه دوز"همین لدر که مثل رسیده، مملکت را زیر سم اسبش از این طرؾ به آن طرؾ شخم زده و ما هم 

 نمی خواهم کهمن !  به من چه گوییم بهانه ای برای دلخوشی، می،پاره نانی در سفره مانعیش و نوشمان کم و بیش به راه باشد، 
 که للدران فاتح می آمدند، هارت و پورت می بوداین ! دو روز زندگی را خوش است. پس گور بابای هرچه حاکم است. حاکم باشم

خانی رفته و "انگار نه انگار که . این ملت خر خودش را می راند. و بعد، می دیدند ای بابا... ببندکردند و در و دربندان و بگیر و 
 هم جمع می شوند و تخمه می شکنند و دایره می زنند ها شب اند،و به حد الل زندگی هم راضی می کنند روزها جان "! خانی آمده

بار و " یونانیان" یا مثل . این بود که یواش یواش حوصله ی فاتحان هم سر می رفت.  نمی کنندفاتحاعتنای سگ هم به حاکم و ... و
 را در جشن ها و مراسم ما خودشانمی آمدند ... مثل مؽول ها و تیموریان و اعراب ویا بنه را می بستند و بر می گشتند به والیت، و 

 ...لاطی می شدندخالصه ما را می پذیرفتند و رسم و رسومات  ما می دادند و بهلاطی می کردند و کم کم دختر از ما می بردند و دختر 
  ... و جادو و جمبل، مسلمان شدند و تیموریان شیعه های دوآتشه شدند و" شمن"این طوری بود که مؽول های چادر نشین معتمد به 

 مهارت بایا می نشینیم دوچرخه سواری دیگران را تماشا می کنیم که روی زین .  زود سر می رودمان ما ملت حوصله ، کالمملخص
 دوچرخه ای تهیه می کنیم و چون روی زمین سفت ایستاده ایم و دوچرخه شوقیا با ! هزار جور معلك می زنند و آه حسرت می کشیم

 روزه می شود وارد سیرک دو  کرده ایم، کمی هم بیخودی به خودمان ؼره ایم، خیال می کنیم که کار ساده ای ست، تماشاسوارها را 
 یا طبك معمول به کلک متوسل می شویم و یم و زخم و زیلی شدیم،خورداما همین که دو بار زمین ! دنیا شد و مثل دیگران معلك زد

اجدادی مان " نبوغ"کرده ایم، و از " اختراع"یک چیزی، مثلن چرخ سوم و چهارمی به کون دوچرخه می بندیم و مدعی می شویم که 
 می ومی گذریم ...  از خیر دوچرخه و مهارت و یادگیری و سیرک ویا این که! استفاده کرده ایم، و در عین حال، دوچرخه سواریم



همان یابو و تکه !  دوچرخهنهنه آزادی،  کنیم؟زحمت یا می آییم؟ چرا دو روز زندگی را صرؾ دنمگر چند بار به ! شگوییم بی خیال
 ". مرسانشرما را به خیر تو امید نیست،  "!نانی بی دردسر

یک عده ای که منافعشون در خطر افتاده بود، اخالل می کردند، . بعد از امضای مشروطیت هم همین بساط بود! دور نیفتیم، نازلی خانم
کودتا کرد، تمریبن همه مان به آرامی " سردار سپه"ولتی . سر رفت" آزادی"صبر ما هم از دردسرهای . ایجاد ناامنی می کردند

کم کم تمام نهضت های مردمی در . تنگ تر کرد" یک سوراخ"او هم هرچه جای پایش سفت تر شد، کمربند را به اندازه ی . پذیرفتیم
در " سمیتمو"و " شیخ خزعل"را با " میرزای جنگلی"و " خیابانی"و " پسیان"گوشه و کنار مملکت را به زور اسلحه خفه کرد و 

بعد هم ارتش، یعنی ابزار کار خودش را ! ما هم پذیرفتیم! سر گردنه را تار و مار می کند" دزدان"یک توبره انداخت و گفت دارد 
مرتب کرد و سر هر کوی و برزن یک پاسبان تر و تمیز گذاشت و هرکه نفس کشید، بی گناه و با گناه، به جرم دزدی و بی ناموسی و 

به " سردار سپه"و آنمدر پذیرفتیم تا ... ما هم گفتیم امنیت هست، و پذیرفتیم. دار زد...اؼتشاش در امنیت و به هم زدن آرامش و 
از میان برد، در عوض  (بظاهر)ؼافل بودیم که اگر رضاخان چارتا جاده و راه درست کرد و دزدی و لتل را ! تبدیل شد" رضا للدر"

ما هم که عمری تحمیر شده بودیم، مثل حاال با شعارهای ! خود و خانواده اش در چاپیدن خلك هللا و کشتن این و آن بی رلیب شدند
خیال کردیم داریم افتخارات گذشته ی . ؼرورمان به خار خار افتاد... و" شرؾ ملی"، "تمدن باستانی"، "ایرانی ؼیور"ناسیونالیستی 

، با مشت ...گفتیم بگذار ارتش داشته باشیم، سپاه، لدرت، بمب و". حلوا حلوا کردن، دهن شیرین می کردیم"با . ملی را زنده می کنیم
داستان سر کار آمدن هیتلر را که شنیده ! از این حساب ها که آن مرد کور با فالنش می کرد.. به دهان امپریالیسم جهانخوار بکوبیم و

تا یک ملت ورشکسته نزول " امپراطوری پروس"ای؟ عین نمایش نامه ی خودمان؛ آلمانی هایی که بخاطر اوضاع بد التصادی از 
طول کشید تا  (!1947 تا 1933از )و تنها چهارده سال ! للملک شد" نماش باشی"کرده بودند، عرق ملی شان با وعده های 

رضا خان کم کم تمام کسانی را . هم همین طورها بود" سردار سپه"لصه ی ما و ! باعث نابودی آلمان شد" امپراطوری رایش سوم"
تا از . برسد، میانه ی راه رسیدن به لدرت مطلمه، یکی یکی خورد" از سربازی به سرداری"که یاری اش کرده بودند تا یک شبه 
بالیی بزرگ تر آمد و خشکسالی و لحطی آورد، بیگانگان خاک ما را ! خالص شدیم" رضاخان"صدله ی سر پایان جنگ دوم از شر 

خالصه آن که به بهانه ی دفاع ... اشؽال کردند، هر شب و هر روز، در خیابان و خانه به مادر و خواهر و خودمان تجاوز می کردند 
این طوری شد که ما از شر کفن دزد اولی . از صلح، با تانک و توپ وارد خاک ما شدند و آلارضا را بردند و آلازاده اش را آوردند

!  راحت شدیم

این دومین فرصت . ، ولتی که رضاخان رفت و دمحمرضا خان آمد1320حکایت دوم من هم از همین جا شروع می شود؛ از شهریور 
! این بار هم دوازده سال بیشتر طول نکشید! را عملن تمرین کند" آزادی"کوتاه تاریخ ما بود که نسل دیگری از ما ایرانیان خواست تا 

حزب ها آمدند، نهادها درست شدند، سازمان ها به وجود . باز هم داستان یابو سواری که می خواست دوچرخه سوار شود، تکرار شد
اما آنها هم که منافعشان در آزادی مردم بخطر ... هر روز هم تظاهرات بود، تا ملی شدن نفت و... آمدند، روزنامه و مجله و رادیو و

بیچاره ما مردم که . اخالل می کردند، نا امنی می کاشتند...آنها هم زیر پوشش حزب و دسته و جمعیت و. می افتاد، بیکار ننشستند
. خوب، تا دوغ را از دوؼاب تشخیص بدهیم، زمان الزم است! را ازمان دریػ داشته اند، به شکل مار راضی شدیم" مار"سواد خواندن 

و " اصالحات"با کلماتی دهان پر کن نظیر ... این بود که الت ها و دزدان و متملبین هم زیر عنوان مهندس و دکتر و معمم و مکال و
در نطك های انتخاباتی شان از شرافت ایرانی و امنیت و آزادی و احترام به ... و" دین و سنت اجدادی"و " ناموس ملی"و " آزادی"

انسان می گفتند و ما هم باور کردیم، هورا کشیدیم، تشویك کردیم، رای دادیم تا آلا وکیل شد، وزیر شد، روی صندلی لدرت نشست 
این شد که دوباره ما ساده اندیشان ساده دل درویش ! ولتی معلوم شد که متملب للدری بیش نبوده، دیگر کار از کار گذشته بود... و

و ملت خسته ی دلزده ای که تا دیروز فریاد می زد . یک روز هم چند تا تانک به خیابان ها آمدند و باز کودتا شد. مسلک، خسته شدیم
اینطوری نخست وزیری را که از جیب خودش حموق می "! مرگ بر مصدق"، یک شبه شعارش را کوتاه کرد؛ "یا مرگ یا مصدق"

لباس مرتب می پوشید و کفش هایش ! بعد هم تیمساری آمد که لشنگ می خندید! ، خانه نشین کردیم(نه از خزانه ی ملت)گرفت 
ما هم که الحمدهلل ملتی احساساتی و رلیك الملب و زودباور و درویش مسلک . همیشه واکس خورده بود، وعده و وعید هم می داد

مریضش می " دکترم"بگوید من . ذلیلش می شویم" لولم لوله"بگوید . ، اعتماد می کنیم"من لابل اعتمادم"همین که کسی بگوید ... و
ولتی همه ! هرچه حراؾ تر و آب زیر کاه تر باشد، ما سست تر می شویم، دراز می کشیم و لنگ و پاچه مان را هوا می کنیم! شویم

چیزمان بر باد رفت، آن ولت بر سر می زنیم و شیون و ناله و نفرین که ناموسمان بر باد رفت، و در این باختن ها البته، همه کس و 
اما تا این یکی برود و دیگری بیاید، فرصت های دیگری هم از ... خدا و پیؽمبر را شفیع می گیریم و"! من"همه چیز ممصر است، جز 

این است که همیشه ریش و لیچی را می دهیم دست سرداری، دکتری، زورگوی للدری و می رویم خانه با خیال تخت . دست می رود
! گرگ و شبانی گله؟ هیهات! می خوابیم تا کارها خودش درست شود

آخر ! خورندت" تا کله چرخ داده ای"خوب، سوال اول این است که؛ نظامی گری را چه به سیاست؟ آن هم در این دنیای لحبه ای که 
مشکالت که سرباز نیستند تا همین که ! هست" هزار نکته ی باریک تر ز مو"در اداره ی یک جامعه ! جامعه که لرارگاه نظامی نیست

کسی که بیست و پنج سال از عمر چهل و چهار ساله اش را پای در چکمه داشته، ! ، خایه هاشان جفت شود"همه به صؾ"بگویی، 
بود، و این " سردار سپه"یادت باشد لهرمان لصه ی اولم ! کجا درد پا برهنه را می شناسد؟ نظامی طالب لدرت است، و اسیر فرمان

این یکی ! نظامی و ریش؟ ترکیب چندان خوش آیندی نیست! هم اضافه دارد" الؾ ممدس"یعنی یک ! است" سردار سپاه"یکی اما 
نشان داده که می تواند به نام خدا و رسول و با وجدانی راحت، دانشجویی را از پنجره ی طبمه ی سوم خوابگاه به بیرون پرت کند و 

تاریخ نخوانده که ! را ندیده" کدو"به الگوی پاکستان فکر می کند اما " سردار"! "یا ابا عبدهللا الحسین، بگیر لربانی ات را"بگوید؛ 
یادت باشد نازلی . بداند همین دموکراسی آبکی در دیکتاتوری پاکستان هم، پشتوانه ی عظیمی در مبارزات دراز مردمی هندوستان دارد

که به " داماد انتخاب نمی کنیم"به لول آلای نبوی، ! خانم، لرار است رییس جمهور انتخاب کنیم که چهار سال یک مملکت را بچرخاند
آخر ! لیافه و ماشین و خلبانی و اسب سواری و دکترای مشکوکش بنازیم و پیش در و همسایه ها و سر و همسر افاده بفروشیم

چگونه می توان سررشته های اداره ی یک مملکت را در زمانه ای که تمامی مشکالت پیچیده ی جهانی بر سر میز مذاکرات و با 
تدبیر سیاسی حل و فصل می شوند، به دست های چکمه به پایی بسپاریم که یاد گرفته از صندلی اش در کالنتری با فرمان نظامی، 

مشکالت را حل و فصل کند؟   



اما برای آن که بهتر به رابطه ی این دو لصه با وضعیت امروزمان پی ببری، تاریخ لتل ها و ناامنی های پیش از ظهور هر دیکتاتور 
حاال هم، صدای بمب ! رییس شهربانی دکتر مصدق را کشتند" رزم آراء" مرداد حتی 28بخوان که چگونه پیش از کودتای . را بخوان

 !ها را در اطراؾ و اکناؾ مملکت می شنوی؟ ژنرال ها دارند می آیند، دخترم

 1384 خرداد 22 یک شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  لباس انساندر

 

 واین تصویر چنان به دلت کشیده .  سوررئالیست بلژیکی را همه کم و بیش دیده اندهنرمند ،Rene Magritte"  ماگریترنه"یپ پ
 La Trahison des  (خیانت تصاویر) را تابلو" یتماگر رنه. "یه استشب" یپپ"رنگ آمیزی شده که بیشتر به عکس یک 

Images ین یک پیپ نیستا"یده و زیر آن نوشته؛ نام "!Ceci n est pas une pipe .  

 

 

 

بلکه !  نیستبه زودی اما با ماگریت همداستان می شوید که نه،. یعنی چه؟ البته که این یک پیپ است. یننده ابتدا سر در گم می شودب
 ! تصویری از پیپ است، چون نمی توانید آن را از توتون پر کنید، و بکشید

یین تر خواهم گفت چه ارتباطی، یا چه پا. یم تداعی می شودبرا"  ماگریترنه" یا شنیدن حرؾ هایش، پیپ ،"یا خامنه" نام امثال با
 زبان "دربا کمی دلت .  می کردمتماشا" حضرت"دیروز یک بریده ی ویدئویی از این ! هستاین دو موجود میان " بی ارتباطی"

گشتم تا بریده ی .  که یادم بود، مدت ها پیش در مجله ای خوانده بودمافتادماین موجود، یاد مطلبی  (Body Language)" رفتاری
 بهم ربط می را" چیز"چه وجه مشترکی این سه . (1")گالو ماکس" به للم ،" دیکتاتورها به دنیا می آیندچگونه"یدا کردم؛ پمجله را 

 دهد؟

 رم و در برلن به لدرت درو هیتلر چگونه توانستند موسولینی " عضو فعلی آکادمی فرانسه، ابتدا می پرسد؛ و نویسنده ،" گالوماکس"
 از سنت، ؼنی از تاریخ سیاسی طوالنی، لوی از احزاب سرشاربرسند و نظم خود را به جوامع پیچیده ای مملو از فرهنگ، 

 می توان کسی چگونه"و ادامه می دهد؛ ". یی که میلیون ها کارگر را گرد هم آورده بود، تحمیل کنند؟هاسوسیالیست ممتدر و اتحادیه 
 74 هزار رای نامزد سوسیالیست ها و 176 در برابر 1919یتالیا در اچون موسولینی را جدی گرفت در حالی که در انتخابات مجلس 

 که در آن هنگام داشت رای به دست آورد؟ چگونه می شد به آینده ی مردی باور 4795 کاتولیک مردمی، تنها حزبهزار رای نامزد 
 و هنگامی که ،"حتی می توانم با ویولنم نوازنده ی دوره گرد شوم...  شوم،بنامی توانم " گفت؛ و"  چیز را رها کندهمه"می خواست 

 آشؽالی بیش نیست، مبدل به او"کرد؛ توصیه " یه رو دو ال سراکور" یک سوء لصد فاشیستی بازداشت شد، مدیر با نفوذ ازپس 
و .  عضو داشت، راه یافت535 نماینده ی فاشیست به پارلمانی که 35، موسولینی همراه با 1921دو سال بعد در "! شهیدش نکنید

 انداز سیاسی به جنگل خشکی می چشم" می دهد؛ ادامه ماکس گالو..."! یک سال بعد، با رای اعتماد گسترده ای، رییس شورا شد و
 "! می کشدزبانهماند که با وزش یک تندباد، 

 میلیون 27ی، از جمهور نامزد نازی ها در انتخابات ریاست ،"لودندروؾ"، ژنرال 1925در . رفت آلمان، تاریخ کمی کندتر پیش در
 1930 کرسی نمایندگی در رایشتاگ به دست آورد، و در 12 هزار عضو، 800 حزب نازی یا 1928در .  هزار رای آورد211رای، 

 میانه نامزد، هیتلر در ممابل مارشال هیندنبورگ، 1932در !  درصد آراء را نمایندگی می کرد3/18 نماینده در رایشتاگ، 107با 
هیتلر با وجودی که نامزد ریاست .  به دست آوردرا درصد آراء 8/36 درصد آراء را کسب کرد، تنها 53روها و سوسیالیست ها که 

یی صداموسولینی زندگی خصوصی پر سر و . (او زاده ی اتریش، و ممیم آلمان بود) کند تبعهرایش بود، باید به سرعت خود را 
ی خواسته با او ازدواج کند، و گویا گلی روبال خودکشی کرده م شده بود که متهم" روبالگلی "و هیتلر به لتل خواهر زاده اش . داشت

 همه ی کهچیزی . را با شم فرصت طلبی، و شهوت پیروزی را با حرص لدرت طلبی بهم می آمیختند بی شرمی هر دوی آنها! بود
شخصیت های نظر کرده ای که ... یگری نمی شناختنددهر دوی آنها جز پیروز شدن، لانون . معیارهای اخاللی را از میان بر می دارد

یمارگونه، ب  و پاانداز را به دور خود گرد آورده بودند، دار و دسته ای پست و حمیر، اؼلبپرستمردمان بی ریشه، بزن بهادر، جاه 
به همین دلیل هیچ کدام از آنان ...  هر لیمت پیروز شودبهگرفتار رلابت های کثیؾ اما یکدست، گرداگرد رهبری که باید توفیك یابد و 

یفت، فتح کرد و بر او استیال فر را توده" باید ،" یک زن استتوده"موسولینی می گوید؛ ... بازگردددیگر نمی توانست به عمب 
 و خود دارد طور که زن برای رفتار تمام عیار، گرایشی عاطفی همان" صریح تر، می نویسد؛ هم این از"  مننبرد"هیتلر در "! یافت



 که می خواهد توده را هر"و اضافه می کند؛ "! خواستگار ترجیح می دهدتوده هم ارباب را به ... را در اختیار لوی لرار می دهد
 ..."! للبش را بشناسدگشودنتسخیر کند، باید کلید 

 یک تفکر علمی، بلکه اعالم نه"ید می کند آنچه توده را بر می انگیزاند تاک"  مننبرد" در هیتلر یا حمیمت، چه اهمیتی دارد؟ دروغ
 ،" خوبنژاد"ی شعارهایی را که حفظ کرده بودند، تکرار می کردند؛ نازدو هزار سخنور حزب . است" ایجاد تعصبی تحریک کننده

 همواره به نژاد مرتبط است که" یش وطنستا" دنبال دارد، به را"  تمدن های کهناحتضار "که"  هم آمیختن خون هابه "محکومیت
ین پیام، تنها در جامعه ای گرفتار ااما "! توده ها به تجاوز" هایی که زمینه ی پنهانش، آشکارا جنسی ست، روشموضوعات و ... و

بحران التصادی و اجتماعی، بیکاری و فشار انمالبی را  (1920 / 1919) جنگ ازدر ایتالیای پس . بحران، نفوذ و گسترش می یابد
در . باشد"  انملالب بعدیضد"بحران به موسولینی و حزب فاشیست امکان داد به عنوان حزب نظم، لادر به تامین . آوردبه همراه 

چیزی که بر وخامت فمر، پریشانی، از هم گسیختگی . سه برابر شد ( میلیون6 )1932تا  ( میلیون2 )1929آلمان تعداد بیکاران بین 
 شدن به تعداد اعضاء و رای دهندگان اضافهافزایش بیکاران، تمریبن با همان آهنگ . ، بحران بیکاری و کسری بودجه افزوداجتماعی

اینها به . توجیه می شد"  هویت و بحران سرنوشت ملتبحران" عنوان بحرانی ملی، به" فمر "و" یکاریب. "به حزب نازی بود
 نجات" طبمات متوسط و جوانان را به دور خود گرد آورند؛ کشاورزان،موسولینی و هیتلر امکان داد تا سرگردان ترین لشرهای 

مسوول  ("دشمن "،"دشمن" یهودیان، انگلستان،فرانسه، )" یگراند"و البته . یکاری فمط یکی از جلوه های بحران ملی ستب"! ملت
" رفع" ملی و داروی بحران می شدند، و این حزب ناسیونال فاشیست یا ناسیونال سوسیالیست بود که داروی شناختهاین بدبختی ملی 

یتالیایی که به وسیله ا، باید شرافت را به می شد"  باستانرم"یتالیا، باید دوباره وارث ابا موسولینی، باید . یکاری را در جیب داشتب
یتالیا به دست ا"موسولینی فریاد می زد؛ !  پی خواهد آمداز" کار "و" نیک بختی"آنگاه . ی لدرت های بزرگ تحمیر شده، بازگرداند

هیتلر نیز "!  را به بازی گرفته اند، در پیرامون من گرد می آیند بدبختیمن نجات خواهد یافت، برای این که تمام نیروهایی که مرگ و
"!  بیدار شوآلمان،"او تکرار می کرد . یدار کنندب فرا می خواند تا رایش هزار ساله را را" یروهای سالمن" شکست خورده، آلماندر 

...  آلمان اعتماد دارند رستاخیزاین است فریاد تمام کسانی که به! هیتلر" نازی الینمطع تکرار می کرد؛ حزب، 1932در انتخابات سال 
هیتلر، تجلی لدرت پیروزمند جوانان .  توده را می فهمد و برایش می جنگدچوندشمنانش از او نفرت دارند . هیتلر، مرد توده هاست

هیتلر پیروز ... می خواهند آلمانیهیتلر مشعل تمام کسانی ست که آینده ی...  از میان نسلی خسته، طالب نظمی نوین اندکهآلمانی ست 
 "! خواهد شد چون توده خواستار پیروزی اوست

 و ترور، تاکتیک کشتارخشونت و ضرب و شتم و ).  در خاطر می پروراندندرا"  لدرت از طریك زورکسب" و هیتلر ابتدا موسولینی
 (آلمان)" پیراهن لهوه ای ها"و بخش های تهاجمی  (ایتالیا)"یراهن سیاهانپ"دسته های . (اولیه ی هر دو حزب در آلمان و ایتالیا بود

در جهان ) و هیتلر به زودی دریافتند که جوامع کهن موسولینیاما . هر روز مخالفین را در خیابان ها کتک می زدند و می کشتند
 می دهم ترجیح" می گوید؛ موسولینی.  می کنندسموط"  های لرزاندست "در" مشروعیت لانون" از استفاده، تنها از طریك (امروز

 زندان در 1923 پس از کودتای که"  مننبرد"در حالی که هیتلر در "!  جویدشرکتفاشیسم از طریك تایید لانونی در حیات دولت 
به لدرت از طریك زور، باید دماؼمان را بگیریم و با  رسیدن به جای... که فعالیتم را دوباره آؼاز کنمهنگامی "نوشت، می گوید؛ 

 در کشتنشانهرچند برای شکست آنان در انتخابات، بیش از .  مارکسیسیست، به رایشتاگ داخل شویمووجود نماینده های کاتولیک 
هر ! می شود که خودشان به آن رسمیت داده اند تضمین اما ال الل نتیجه اش به وسیله ی مشروعیتی! خیابان ها ولت الزم است

 و نه هیتلر، با موسولینیدر حمیمت نه ...". اما دیر یا زود ما اکثریت خواهیم داشت...  استآهستهروندی که لانون را محترم بدارد 
لدرت فاشیسم یا نازیسم، لبل از هر چیز، مدیون بی بصیرتی یا .  نیاورندوجود موفمیت های انتخاباتی، اکثریت را در انتخابات به دست

 سوسیالیست المان خود را حزببدتر از روش تهاجمی و کور حزب کمونیست در ایتالیا، ! مخالفین بود (تحمل و مدارای)گشاده رویی 
یش شد، به را، که صدراعظم سوسیالیست" مولر"، 1928در . ؼرق کرد (با هیتلر) آینده بدونی ها"سازش" در و"  اجراییامور"در 

 هیستریکی ست که لادر به فعالیت هیتلر" عمیده داشت کههیتلر اجازه داد پس از آزادی از زندان، در مالء عام سخنرانی کند چرا 
 به لدرت رسیدن نازی از نکردن ممانعت" در مدارا تا آنجا پیش رفتند که گفتند؛ 1932 سوسیالیست ها در ازبرخی "! پیگیر نیست

 "! ها، نشانه ی هوشمندی سیاسی ست

 صنایع به فاشیسم و نازیسم صاحبان اعتبار موسولینی و هیتلر را تضمین کرد چرا که راه برای کمک مالی ،"سنتی راست" با ائتالؾ
 تایید با کرد و بالفاصله برلرار" یدوستریاکونؾ"موسولینی روابط نزدیکی با . نداشتبدون پول، گسترش این هر دو امکان . گشوده شد

در مورد هیتلر هم تماس ها از سال ". اش محدود کرد سیاسی ید دولت را به جنبه ی لضایی وبا"پیوستن خود به لیبرالیسم، گفت؛ 
 خاطراتش می در 1932 نوامبر 11گوبلز در. برلرار شد (سلطان بانک)و بعد با شرویدر  (سلطان ذؼال سنگ) با امیل کردوؾ 1929

، می (تنها دو ماه بعد)،1933 ژانویه 16اما در "! ی، هیچ نداریمبدهؼیر از .  مالی جنبش در برلن ناامید کننده استمولعیت"نویسد؛ 
! یتلر توسط صاحبان صنایع پاک شدندهبدهی های حزب و بدهی های شخصی "!  مالی بطور ناگهانی بهبودی یافتهوضع"نویسد؛ 

ارتش )"  مسلحمردان" که آخرین عامل و نه کمترین عوامل، یعنی بخصوصدیگر چه کسی می توانست جلوی کسب لدرت را بگیرد؟ 
 هویت ملی، ضعؾ وطن و عوام فریبی بحراندر والع کادرهای ارتش بیش از سایرین نسبت به .  با آنها نظر موافك داشتند( پلیسو

نوعی همدستی .  از سران احزاب فاشیست و نازی، افسران سابك بودندبسیاری. موسولینی و هیتلر حساسیت نشان می دادند
" یی به زیر کنترل گرفتنتوانا"بی بصیرتی، بی کفایتی و تصورات موهوم .  را با جوان ترین افسران مرتبط می کردآنانایدئولوژیکی 

 ائتالؾ، (به دست موسولینی و هیتلر)" چپ"، وسواس در هم شکستن ( یا هیتلرموسولینیفاشیسم یا نازیسم، ) جدید و رهبرش حزب
 باعث شد تا فاشیست ها و نازیست ها در مجموعدر ... با بخشی از راست سنتی و ثروتش؛ حمایت صاحبان صنایع، موافمت ارتش و

... ، بیداری دردناک، اما دیرهنگام فریب خوردگان، به هیچ دردی نخوردمی دانیمبا آنچه امروز . بدنه ی لدرت نفوذ کنند
 ..."! کردندیسم ایتالیا و جمهوری آلمان کشته نشدند، بلکه خودکشی پارلمانتار"

ی جمهور" در ها موسولینی و هیتلر، چه شباهت های هولناکی با حکومت کوتوله از"  گالوماکس"ی در این مورد که شرح کوتاه داور
 ماکس "ازو ناچارم به تاسی !  می کنمفکر"  ماگریترنه" تابلوی و" رهبر"من به رابطه میان !  به عهده ی خوانندهدارد،" اسالمی

در این زندگی نامه هیچ نکته ی درخشانی .  شده، بپردازممنتشر ابتدا به شرح کوتاهی از زندگی خامنه ای، در حدی که رسمن ،"گالو



 مرکز حزب دربه جرات می توان گفت؛ اگر حوادثی نظیر بمب گذاری . (2) هم وجود ندارد  نیمه درخشانیکه سهل است، هیچ نمطه ی
 صحنه خارج نشده از" یاران امام"ی داد، و جماعتی از نمجمهوری اسالمی، یا انفجار باهنر و رجایی و از این لبیل اتفاق ها، رخ 

ی اسالمی، و رسیدن به ممام جمهور سپاه، ریاست در" امام"ی خامنه ای به چنین صعودی در سه گام؛ نمایندگی آلابودند، هنوز هم 
  نائل می شد؟ ،"یت فمیهوال"

 نشد، آلای خمینی، و مذاکرات مجلس به اصطالح خبرگان، در پسله ماند، و هرگز منتشر مرگ وجودی که گفتگوهای حول و حوش با
خامنه ای بر خالؾ . ینش ایشان، چندان هم دشوار نیستگز دریافت علل ،"فمیه عالیمدر"با نگاهی به عملکرد بیست سال اخیر 

خود پیامبر که تا به حال با ! یله ی لریشلب یعنی اوالد پیؽمبر، از است،" سید "امام،" یاران" از ماندهرفسنجانی و یکی دو تن با لی 
 حسین با امام نام هیچ ایرانی به چشم نمی خورد، مگر شایعه ی ازدواج هم" ائمه "احوالهیچ ایرانی ازدواج نکرده، و در شرح 

 نوعی وجهه که" اوالد پیؽمبرسید "باری، !  ساسانی بوده استپادشاه اسیری ایرانی که گفته شده دختر یزدگرد، آخرین ،"شهربانو"
یرانی ازدواج کرده، و اعمابش ا حساب آمده، به این معنی ست که جایی از تاریخ، عضوی از لبیله ی لریش با زنی بهو برتری 

 ( 3!)سرور ،"آلا" اند، یعنی شده" سید"

 به ،"یاران امام"ی را شایسته ی جانشینی آلای خمینی کرد، خصلت هایی ست که در هیچ کدام از ا اما بیش از هر چیز، خامنه آنچه
.  بودشیخ"  للبرلت" برشمردند، یکی هم ،"نیابت امام"ی منتظری از برکناراز جمله علت هایی که در . این جامعیت دیده نمی شود

، از می برد" بنیانگذار" ای که شباهت تام به اخاللیات آن مندانه باضافه ی لجبازی کینه اما،" رهبر"وجود لساوتی تمام عیار در این 
ی داده شد؛ از آن جمله اسالمدر آستانه ی مرگ خمینی تؽییراتی بنیادی در لانون اساسی حکومت .  انتخاب اوستبارزعلت های 

ی خامنه ای بر آلا" بعثت"آنچه از هنگام .  نهاد رهبری لرار گرفتنظارتکه مستمیم زیر ... وزارت اطالعات و شورای امنیت ملی و
 دستگاه امنیتی رژیم بر" آلا"ی رهبر در خارج از ایران آمده، به گمان من از برکات مستمیم چهین نظام، چه در داخل و مخالؾسر 

سیاس اگرچه دست شیخ .  در خود هضم کرده استرا" نظام" حجیم و مهیب شده که چناناست، که در این سال ها به تدریج، 
را، در پس پشت همه ی این ولایع، نمی توان ندید، که  ("رهبر" و در پنهان یار ؼار و همدست آلا" مخالؾ"بظاهر )" مصلحت"

یی نظیر فالحیان و ها" ریزخرده" از اند،" شیخ مصلحت" همه از دست پروردگان همین ،"نظام" این سال های دستگاهعمله اکره ی 
ولتی اما آلای خاتمی ! (!تدبیر و امید)" اعتدال" و جانشینش رییس دولت ،" زمانیامام"تا ریاست دولت ... وپوردمحمی و حسینیان 
 زبان می گشت که می گفت؛ به کمیته ی تحمیك تشکیل داد، در ایران کالم طنزی زبان ،" های زنجیره ایلتل"برای بررسی سر نخ 

انجام داده، یا نداده اش هم، مثل همه ی کمیته های تحمیك بررسی های آن کمیته و ! سر نخ لتل های زنجیره ای به خود خدا می رسد
 جان و نام، به سالمت بردند، و سعید ،"نظام "و" آلا"متهمان اصلی زیر سایه ی عطوفت ! یختر" گاوخونی"ی، به جمهورمشابه در 

 !   کنند، هم امامی را، و هم صورت مساله راش"تمیز" خواندند، تا بعدن با واجبی اش" بیگانهآلت"همه شد، که ابتدا لربانی امامی 

 می شود کهمصلحت نظام و اسالم تا آنجا پیش می رود  (نمل به مضمون)یگران بارها اشاره کرد که دی خمینی در پاسخ منتظری و آلا
 با اسرائیل و آمریکا و خود شیطان هم معامله ،"نظام حفظ"و در راستای این مصلحت اندیشی در جهت ! از نماز و روزه هم گذشت

 ی دستگاه تزویر آخوندی، دو عنصر است؛ الزمه.  کمال به چشم می خوردبه"  اندیشیمصلحت" این ،" فعلیرهبر"در پیکره ی ! کرد
 و شیخ مصلحت کند، پاره" رهبر"ین دو یار لدیمی، این تمسیم کار، از دیرباز انجام شده که امیان ! یکی پاره می کند، و یکی می دوزد

عدم صالحیت شیخ مصلحت از .  شاهکار انتخابات اخیر را للم زد،"یرتزو"بسیاری به روی خود نمی آورند که همین سیاست . بدوزد
 چون هم،" ین مهلتآخر"و سومین نامزد . کند" بی رنگ"یگر را د" ین مهلتآخر" خورده بود، آمد، تا عدم صالحیت نامزد رلمپیش 

بازی !  برندپناه" فراجناحی" اش، به افعی گونه" مار"یش رانده شد تا ساده دالن، از نکبت اظهارات پمهره ای سوخته بود، 
 انگشت را" نظام"یک نزد آتشه ای نظیر مصباح را هم دور زد، و آشنایان دور و دو" بنیادگرایان"حسابشده ای که برخالؾ گذشته، 

ین اخر" هم همین شیخ مصلحت است، و نه آلای خمینی؛ شیخی که پیش از نامزدی در نظام" بنیان گذار! "بر جای گذاشت... به 
 این کاری ست که او در تمام این سی و چند سال انجام گذارد، درستی گفت؛ همه چیزش، حتی آبرویش را در گرو نظام می به" مهلت

حتی در  ... و" یتگیران ا "و"  فارلندمک" معاونت وزارت کشور، و بعد ریاست مجلس، و لصه ی پستداده؛ از اولین روزها در 
 تا همین امروز هم، هرگاه تزویری بر مال شد، مسیر کرد،" ؼافالن"ین نفردوره ی اصالحات که سینه را به تمامی آماج طعن و لعن و 

 و در باطن به ریش کرد،" شهید نمایی" نمایی و مظلوم"  به خداپناه" تهمت را به سوی خود و خانواده چرخانید، و با سکوت و رود
 . جماعت خندید

دارد، و به راستی پس از  امنیتی  اندیشه ای سخت اطالعاتی وموجود،" رهبر" ماگریت بود، و این که رنه" یپپ"ی، سخن از بار
 در هیچ که و هست؛ مجموعه ای از لساوت و ریا و دروغ و کینه، بود،" نظام"ی این رهبر شایسته ترین موجود برای ،" فمیدرهبر"

 این جمله هم بچشم می خورد ،"آلا"در ترهات صادر شده از . نبود یکجا و به این کمال، جمع ،"امام"یک از یاران مرده و زنده ی 
و روشن "! ییم، مرتکب گناه شده ایمبگو حرؾ ها هست که اگر گفته نشود، خطاست، و برخی چیزها را اگر برخی"؛ (مضموننمل به )

 استوار محض" کلی گویی" یک سری بر" نظام"ولتی ضوابط یک !  را چه کسی تعیین می کندها"یدنبا" و ها"یدبا"است که مرز این 
هم .  استگشاده"  اسالمیحکومت"یر اند، میدان برای چاپلوسی و هرزه درایی به وسعت تفسباشد، که در هر مولعیتی لابل تاویل و 

یجانی ها و بابک زنجانی ها و نمدی ها و احمدی ممدم ها ختم می الر جمهوری، به امثال نظام" یسته ساالریشا"از این روست که 
و آن که تولع . ی نمی رودانتظاراز دستگاه امنیتی سفله گان، جز سفله پروری !  ی نظامی و مالی نظام اندپشتوانهشود؛ جماعتی که 

 !      ست" انتظار گودودر" است، بسته" یر و امیدتدب" به دولت  امید و چشمدارد،" انصاؾ "و" عدل"

از )یم رژ" مخالفان" مدافعان و که"  لهرمانانهنرمش"و از آن جمله است فرمایش .  نیستنددوتا گهربار حضرت رهبر یکی و سخنان
از .  آن را تعبیر و تفسیر کرده اند تا از کراهت و زشتی امر بکاهنددفعات،، باالتفاق و به (جمله بنگاه سخن پراکنی نظام در لندن

 امام حسن و ستیز امام حسین با سازش خالمین تاریخ انحراؾ، هنوز هم پس از لرن ها می دانند که از نگاه مردم، در آخوندها،اتفاق، 
.  این تعارض آشکار را، پشت انواع توجیهات و تفسیر و تاویل ها پنهان کننداندو پیوسته خواسته . بنی امیه، تعارض بزرگی هست

 تمارض هم، مانند تحریؾ ها و دروغ های دیگر، ایمان للبی ویده اند، و به این تعارض دو" مراد" همیشه پیشاپیش اما" یدانمر"



 ،"یب خوردهفر" کینه مندانه زدند، سال به انواع حیله، مردم معترض را که علیه تملب و دروغ فریاد چهار" نظام رهبران! "داشته اند
 اند، و خورده" شکر"یافتند دراما همین که .  دانستندنظام" بی آبرویی" و مسبب خواندند،"  خاشاکو خس "و" یر خارجیمزدبگ"

سال ! یاندازندب فاصله"  مامردم"ی خارجی را ممصر خواندند؛ که لصد داشته اند میان هامردم را سخت رنجانده اند، دولت ها و رسانه 
 پنهان کردند، و چون حکومت تزویرشان بخطر افتاد، و جهان ملت و به به" دروغ"ها علت داشتن تاسیسات هسته ای را پشت 

 نرمش" را  مالیدنشان صفت، کسی فریب سفسطه هاشان را باور نمی کند، پوزه بخاکنوکر" یدانمر"دریافتند که جز معدودی 
 کربالست، به این نیت که از پامنبری ها اشک بیشتری در"  حسینامام"کار روضه خوان کشتن هر روزه ی ! ی خوانندم" لهرمانانه

!  می شودجابجا"  ناننرخ" هر روز به اعتبار ،"دشمن "و" دوست"برای آنها، مرز میان . یکی به میخ و یکی به نعل زدن. بگیرد
.  وجیزه ای از آن دیده نمی شود،"رهبر" دست داده، هوش و ذکاوتی می بینم، که در همه ی هستی این از" آبرو" شیخ آنمن اما در 

یر آن جرثومه ی دروغ و بطالت و مرگ، توضیح کوتاهی به چشمم خورد که می گفت؛ این یک زدیروز هم در آن بریده ی ویدئویی، 
 ! تنها تصویری از انسان است!  نیستانسان

 ها،"یتانت" یکی از که ،"اطلس" علیه زئوس می جنگند، و چون شکست می خورند، ها"یتانت" افسانه های اساطیری یونان، در
یل به تبد بعدها در هنرهای تجسمی است،" جهان"این آسمان که کنایه از .  نگه داردخود بر دوش را" آسمان"محکوم می شود تا ابد 

 نشان می دهد که کره ی زمین را پشت شانه ستبر،نماد کره ی زمین شد، مجسمه ای که اطلس را به هیات مردی ورزیده با بازوانی 
 داده نشان به نشانه ی تحمل سنگینی این بار، و این عموبت ابدی، بهم پیچیده و دردمند صورتش،عضالت . ها و گردن خود نگهداشته

یچیده و دردمند، اما بدون کره ی زمین بر دوش و شانه ها، تصویر پ با همان عضالت را" اطلس"طنازی،  (معاصر)هنرمند ... شده و
 می خورد، بر بچشم با وجود آن همه رنج و تالشی که در چهره و اندام اطلس! ، زیبا و گویاست شکلی سهمگینکرده است، که به

" باال"با همه ی رنجی که می کشند، ...  جنتی، مصباح، شریعتمداری وامثالکار سفلگانی ! نیست" هیچ"شانه ها و گردن خمیده اش، 
ماکس "!  نیست، تصویری از انسان استانسان" رهبری خالی از هر خصیصه ی پسندیده؛ موجودی که است؛" هیچ" همین نگهداشتن

، که جز می کشند نیست مگر فانوسی که بر دوش چیزی" تجربه" های تاریخ وجود دارند؟ یا درسگالو در انتها، می پرسد؛ ایا 
  روشن نمی کند؟را" گذشته"

... 

Magritte pipe, max gallo  

 منتشر 25ی شماره ی "ینهآد "در" یما کوبانس" با ترجمه ی خانم که، 1988، مه 1226 شماره ی ،" ابسرواتورنوول"مطلبی از - (1)
 .شده

ی ا بسیاری از جماعت مالیان سر و کار داشته، و مدعی ست از یاران نزدیک سیدعلی خامنه باآلای علی رضا نوری زاده که - (2)
اهل ...  شیخ عباس لمی اعتمادی نداشته، اهل گذشت بوده والجنانیش مسلک بوده، به دعا و مفاتیح درو" آلا"بوده، از جمله می نویسد؛ 

دمخور  (نوازنده ی سه تار)و عبادی  (شاعر) گویا سه تار هم می زده، و بعداز ظهرها با امیری فیروزکوهی بوده،شور و حال و سماع 
و در مورد یاران و نزدیکان خامنه ای؛ امثال مصطفی ...  همان زمان هاازگویا با تریاک هم ... بوده و به آنها ارادتی خاص داشته و

یداالسالم است، یا علی موسوی گرمارودی جدی به والیت فمیه نداشته، یا دمحم جواد حجتی کرمانی که اصلن زردشتی و اعتمادمیرسلیم که 
 ی جمهوری اسالمی و شیخ تهرانی شوهر خواهر سیدعلی، یا شیخ عباس روزنامهیا سرتیب جمالی یا مسیح مهاجری سردبیر ولت 

، عارف و درویش بوده و چه و چه، و با (!می کشیدهیپ هم پ" آلا"و این که )توضیح داده، ...  فعلی خراسان وشاهنشاهواعظ طبسی، 
 "! زادهی نور"که راست یا دروغش به عهده ی راوی، آلای ...  باخته و از این لبیللدرترسیدن به رهبری، دگرگون شده، دل به 

مثلن ) یک لریشی با شاهزاده ای ایرانی، متبرک می شود، اما شاهزاده ی حی و حاضر ازدواجساز و کار این که چرا زاده ی  (3)
و برده ی حبشی فرلی نباشد؟ و گناه پدر  سید لریشی ، نوعی ناسزا بحساب می آید، را در نمی یابم؟ مگر لرار نبوده میان(رضا پهلوی

 در بین و، (ابولهب یا ابوسفیان مثلن)ین اعراب لریش، نامسلمان مخالف پیامبر بسیار بوده اند برا بپای فرزند ننویسند؟ بهررو، در 
تمریبن نیمی از شاهزادگان لاجار، و چند تنی از ) اند نبودهشاهزادگان همین صد و چند ساله ی اخیر ایران، مسلمان تر از آخوندها، کم 

 (. ها"یپهلو"

 

 

 

 

 

 

 



  در عید لربانذبح

 

در کشورهای مسلمان، صدام حسین  (لربان) میالدی و در اولین ساعات صبح عید اضحی 2006 ساعت به پایان سال 48 از کمتر
 عبث تسکین یابند که دژخیمی رفت و بهتکه استخوان دیگری به پیشگاه فرشته ی عدالت هدیه شد تا جمعی خوش خیال، .  شداعدام

 با پاشیدن خاک، بر کثافتی که کرده اند، نفس راحتی بکشند که یک بار اصحابشانگربه هایی چون بوش پدر و پسر و دیک چینی و 
 . از چشم خالیك پنهان ماند عیبشان دیگر

 جسد با. بود بر جنایات بی شماری که در طول بیست و هشت سال، به فرمان او انجام شدسرپوشی  و اعدام دیکتاتور عراق، محاکمه
 هایی صالح و به درستی باز شده بود، چشم دستصدام، بار دیگر در تاریخ معاصر جهان، پرونده ای به خاک می رود که اگر با 

 ها بر این بخش از جهان رفت، باز می کرد و در عین حال نشان می داد که در بمیه ی سالبسیاری از جهانیان را به آنچه در این 
 . ی هولناکی نهفته استها و در پس پنهان بسیاری از ولایع دیگر در طول صد سالی که گذشت نیز، چه والعیت جهان

آنچه افسوس و .  بتوان بر مرگ صدام اشک ریخت یا افسوس خورد، حتی اگر از صمیم للب با کشتن و اعدام مخالؾ باشیمشکل
 پشت الشه ی خودکامه ای از این دست پسیػ مرا در این صبح خاکستری دسامبر بر می انگیزد، پنهان کردن جنایتکاران اصلی در در

به ویژه کودکان عرالی که به دلیل کمبود ؼذا و دارو در ...  ایران، کویت وعراق،به راستی مسبب اصلی مرگ هزاران مردم . است
  جان سپردند، صدام بود؟ 2003 تا 1991ی بین هاسال 

یکتاتورهای دیگر در د، می توان تصور کرد، تنها تصور کرد که صدام حسین هم مانند بسیاری از  کنیم خوش بینانه به تاریخ نگاهاگر
ی همسایه و مردم منطمه، برای مردم کشورش اما بانی خیر کشورهاتاریخ معاصر جهان، می توانست آدم دیگری باشد و اگر نه برای 

ین دهه عراق از همدر طول . یر جامعه ی عراق در سال های دهه ی هفتاد میالدی برای این ادعا کافی ستچشمگپیشرفت های . شود
در آن سال ها مردم هیچ کشوری در منطمه به اندازه . یوستپیک کشور عمب افتاده به سرعت به جرگه ی کشورهای در حال توسعه 

یگر سردمداران منطمه، دی و اجتماعی بهره مند نبودند، اگرچه در همان سال ها هم، صدام همانند شاه و التصادی عرالی ها از رفاه 
 .  در دو دهه ی بعد مرتکب شدآنچهدیکتاتوری با جنایاتی بسیار کم تر از . دیکتاتوری بیش نبود

یل تبد صدام افتاد و از یک دیکتاتور محلی به یکی از کریه ترین چهره های تاریخ معاصر سر راستی چه شد که هوس کدخدایی بر به
یگر با پرونده ای سیاه تر از صدام، همین امروز و دشد؟ اگر لرار باشد عدالتی در جهان حاکم شود، چند رژیم دیگر و چند دیکتاتور 

 اند؟ کسی  صدام حسین بار اعدامی تر ازصدها"  بر افتدپرده"ی از جهان حاکم اند و اگر بخشپس از مرگ او بر جان و مال مردم 
 مردی که به کمک سیا بر پاناما حاکم شد و در سیر ولایعی کم و باشد؟یکتاتور پاناما را بخاطر داشته د"  نوریه گاسرهنگ"هست نام 

 توسط ارتش آمریکا، پاناما سر صدام آمد، ناگهان یک شبه از لهرمان ملی به هیوال بدل گشت و پس از اشؽال بربیش شبیه آنچه 
آیا هنوز هم در زندانی در . ، که چه بر سرش آمدنمی شنود" نوریه گا"دستگیر شد و به زندان افتاد و امروز سال هاست کسی از 

 پدر؟یکاست؟ لرار است محاکمه شود؟ به چه جرمی؟ به جرم یک عمر همکاری با سیا، و بوش آمرتکزاس 

یش و پس از رسیدن به پ کرد و در هفته های کودتا" سوکارنو" کسی که به کمک آمریکایی ها علیه آمد؟ چه" سوهارتو" سر بر
و چون در جنبشی در . یایی را به جرم کمونیست بودن، سر بریداندونز (!نه، در عدد اشتباه نکرده ام)لدرت، نزدیک به پانصد هزار 

 محاکمه بازداشتند؟ همان  میزیستم از کار بر کنار شد، چه دست هایی او را تا هنگام مرگ، از کشیده شدن به پایبدهه ی پایانی لرن 
 جرم نابود کردن سه هزار شلیلیایی به محاکمه کشیده شود و جهانخوارانی را که او به" ینو پینوشهآگوست"دست ها که مانع شدند تا 

یکتاتور فیلی پین را پس از سموط، به د" مارکوس" پشنیبانی شان دولت ملی آلینده را سالط کرد، رسوا کند؟ همان دست ها که به
 پس از شکست در ویتنام، در را"  وان تیوژنرال" دادند تا هرگز به محاکمه کشیده نشود؟ همان ها که  امنیتایاالت متحده بردند و

ی ها"خونتا"همان ها که به مدت نیم لرن از .  هندوچین سرپوش بگذارنددرآمریکا پناه دادند تا بر جنایات هژده سال جنگ و کشتار 
 به جهان معاصر هدیه کردند؟ همان ها که معرکه را" ژنرالیسمو"ی در سرتاسر آمریکای التین پشتیبانی کردند و پدیده ای به نام نظام

ی امپراطوریر و لیبی تا کنگو و آفریمای جنوبی بودند؟ همان دست ها که از فردای فرو ریختن الجزاگردان اصلی تمام فجایع آفریما، از 
عثمانی، خاورمیانه را که از چنگ های خون آلود پاشاها رها شده بود، برای یک لرن تمام، ده ها بار بیشتر استثمار کردند و شکنجه 

 و هاهمان دست ها که در تمامی لرن بیستم در پس پشت جنگ . یرزمینی، عمب افتاده نگهداشتندزدادند و با وجود منابع سرشار 
ملی و مردمی در سراسر جهان را طرح ریزی  نیزوهای همان ها که نمشه ی کودتا علیه. کشتارهایی نظیر جنگ کره و ویتنام بودند

 ! یانی ندارندپالصه ای، لصه هایی که ... کردند

یؾ خود را پشت کث فردای جنگ دوم جهانی پیوسته خود را مدافع دموکراسی للمداد کرده اند و چهره ی از که"  های آلودهدست"ین ا
 فیصل، حسنی مبارک، سوهارتو، وان تیو، ضیاء ملکعروسکانی چون صدام حسین، پینوشه، دمحمرضا پهلوی، مارکوس، سوموزا، 

  لدرتی ساله ی اسرائیل علیه فلسطینی ها پنهان کرده اند، متعلك به چه کسانی ست؟ کدامشصتالحك، و باالتر از همه، پشت جنایات 
 چه کسانی بیش تر از صدام حسین ها است؟کم و بیش بانی تمام جنگ ها، جنایات و فجایع صد سال گذشته ی تاریخ جهان بوده 

 ها و ناامنی جهان در همه ی این سال ها، کیان اند؟ آیا این همه آتش از گور چپاولشایسته ی اعدام اند؟ ممصر اصلی جنگ ها و 
 جنگ جهانی دوم در گوشه ای از تای بر نمی خیزد که تا جنگ جهانی دوم در صحنه ی سیاسی جهان حضور نداشت؟ ملتی که نظام

 نماد آزادی بود، چه شد که ناگهان صد و هشتاد درجه تؽییر  جهانیانجهان به صلح می زیست و سر به کار خویش داشت و برای
  ی اخیر، صاحب دولت های جهانخوار شد؟ سالهمسیر داد و در شصت 



 عبور (دهه های بیست و سی لرن گذشته)یای دنیای نو، ولتی از سال های رکود التصادی ماؾآن است که هفت تیر بندان و والعیت 
 دیگر برایشان جذابیتی نداشت، پا از مرزها متحده،کردند و جنگ های خیابانی لدرت و پول و لاچاق و باند بازی در محدوده ی ایاالت 

 چون صدام هم فراخ تر با منابع و منافعی نجومی، جهان را به دست کوچک ابدال های محلی خود مراتبفراتر گذاشتند تا در زمینی به 
هیوالی والعی دنیای .  آلوده است، تکیه بزنند ملیت هاحسین به آتش بکشند و خود بر انبوه دالرهایی که به خون همه ی نژادها و

یاست سی جنگ دوم جهانی با مهیب ترین کشتار در هیروشیما و ناکازاکی، پا به صحنه ی روزهامعاصر همان است که در آخرین 
هیچ سرزمینی در .  نیاسوده استاشجهان گذاشت و از آن روز تا همین امروز، جهان لحظه ای از هول و وحشت جهانخوارگی 

 .  ی خود رلم نزده استکارنامهتاریخی به این کوتاهی این همه ننگ و خون در 

 کودتای بیست و اگرچرا که !  حتی از خود خمینی ایسم،" فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشیدهرچه" با این حرؾ خمینی موافمم که من
یکتاتوری شاه، از ژنرال دوایت آیزنهاور تا جیمی کارتر نبود، شاید دهشت مرداد سی و دو و بیست و پنج سال پشتیبانی آمریکا از 

 از اژدها، در چنگال فرار راهی دیگر به جهان نو رسیده بودند، دست کم هرچه که بودند، در جهنمی چنین، برای ازمردم سرزمین من 
 .  مار ؼاشیه اسیر نمی شدند

 استخوان تکهو نه گمانم که آن فرشته ی کور ترازو به دست هم، به این .  ای برای شادی ندارمبهانهبا به دار آویختن صدام، هیچ ! نه
 روزی آشکارتر خواهد شد که کسانی که از والعیت اعدامتاسؾ از این ! های پوسیده که امروز صبح پیش پایش انداختند، راضی شود

 و بدانند،چون صدام را به دلیل اعدام در روز عید لربان، لربانی در راه آزادی مردم عراق شخصی های تاریخ بی خبر مانده اند، 
 "!  شهید"
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 ... که باد می کاردآن

 

 اروپا در طبل جنگ می کوبند و مساله را چنان داغ می نمایانند که شما را سخت نگران کرده، بریرم که رسانه ها در آمریکای شما گ
و البته .  و مردم، موضعی علیه جنگ دارندروشنفکرانرسانه های ؼیر دولتی و خیل عظیمی از . اما لضایا به گونه ای دیگر می گذرد
 .  را دارند و نگاهشان از همان روزن است که به همه چیز این جهان می نگرندخودشاناینها چرتکه و حساب و کتاب های 

ی التدار گرایان، یا جمهوربه گمان من، در آن .  شما نشان می دهندبه" یاالت نامتحدا"ینم که در ب اما لصه را از آن زاویه نمی من
آنها هرگز تا این حد ضعیؾ و . ست که کفگیرشان به ته دیگ خوردهچند سالی دایناسورها، یا چپاولگران، یا هرچه که می نامی شان، 

 به این سو ناگهان هول به جانشان افتاده مبادا همه ی آنچه در این سال ها رشته اند، به 76به ویژه از خرداد .  اندنبودهبی پشتیبان 
این است که همه ی نیروشان را بر .  سرشان ویران گرددبر" آسمان" سمؾ وؼمزه ای پنبه شود، تخت از زیر پایشان کشیده شود 

 خوب می دانند چگونه بدرند و بچاپند که و لدرت، به هر شکل ممکن گذاشته اند، و البته حاال دیگر گرگ های باران دیده اند، حفظسر 
 .  نگذارندشان زمینها"شانه" نلرزند، و در عین حال چنان مردم را بفریبند که از ،"خرداد دوم"از بادهای مالیمی چون 

 هنوز زیر نام رهبر و و اعتباری کسب کرده بودند ،"سید" که به اعتبار همگامی و همیاری با  ؼمازانی اما اینجاست که از کهنهمشکل
 آنمدری بالی نمانده تا از میانشان یک کاندید ریاست جمهوری دارند،رییس شورای مصلحت، میان چند تنی نابینا و ناشنوا احترامی 

 اند که نه چهره ی بوده از این کهنه مکاران هم آنمدر درگیر زد و بندهای مالی و التصادی و بخور و ببر بعدنسل . انتخاب کنند
چنین است که به .  تا همان اللیت محض هم به پشیزی بخرندشاندارندشاخصی در میانشان هست، و نه دامنی پاک و آبرو و حیثیتی 

 .  سال آینده تنها نام چند مهره ی سوخته بر سر زبان هاستانتخاباتناچار برای 

 پشت رایان به کمک کاسب کاران نوکیسه ی وابسته به شاخ لدرت در این چند ساله، خود التدارگرا از این روست که رده ی سوم هم
 از این طریك، ماندن بر سریر لدرت برای دوره ای تاسپاه و بسیج پنهان کرده اند و تالش دارند تا به سرعت جاهای خالی را پر کنند 

 ارتش وجار و جنجال موشک و اتم و سالح ! یعنی نظامی گری به کمک بازار و به زور اسلحه. کننددیگر و فرصتی تازه را، تضمین 
 فرمایشی اتفاق افتاد هم یارگیری هایی از این مجلسآنچه در انتخابات سال گذشته ی . در این چند ساله هم از همین آبشخور می جوشد

 مجلس راه بهیعنی عده ای بی هیچ نام و سابمه ای تنها به اعتبار سپاهی گری .  و حوزه رخ دادبازاردست بود، که به کمک ارتباطات 
یاست جمهوری آینده هم، اعضاء و وابستگان به همین لبیله ریافتند و حاال سه تن از پنج تن کاندیداهای گمنام گروه التدارگرا برای 

 توجه به با.  ناشی از حضور در پست های کلیدی لدرت است و نه ممانعت از کودتای خزنده ی سپاهتنهااختالؾ میان راست ها . اند
 ی لضاییه را هم لبضه کنند که اگرچه با لوهاین که یک سپاهی سابك رییس صدا و سیمای جمهوری ست، تالش بر این است که 

 سالنمونه ی این تسلط بر همه چیز، دعوای . ، اما آنها به دنبال یک دستی کامل اند نیستترکیب فعلی برایشان چندان نگران کننده
 بر سر افشاء برخی خاصه خرجی ها که میل وگذشته بر سر افتتاح فرودگاه تازه است که به یک نیمچه کودتا باز نشده، بسته شد 

ین ا رفتند که وزیر راه را هم برکنار کردند تا دیگر کسی نباشد تا بتواند در ممابل آنجاسپاه بود، و وزیر مربوطه مانع می شد، تا 
تمام جنجال های استیضاح وزراء کابینه ی خاتمی هم یک مثمال بر سر کارآمدی یا ناکارآمدی وزراء . لبضه کردن لدرت، نُُطك بکشد

 یکدست کردن کرسی های لدرت است، و به حاشیه راندن آنها که علیه سلطه ی سپاه و سرنیست، و نبوده، که دعوا تنها و تنها بر 
"  طلباناصالح"نه این که .  ساز باشندمشکل الطوایفی چیزی گفته اند، یا عملی انجام داده اند، یا احتمالش هست که روزی ملوک
اتحاد نا . ی نگرانی و دلشوره نماندجا باشند، جاده اما باید کوبیده و صاؾ و صوؾ شود، تا داشته" یاناصولگرا" اساسی با تفاوتی

ی زمان ؼیبت این یکی دو تن صاحب عنوان بالی مانده، آب و جارو می کشند تا اگر برادارند زمینه را . میمونی دارد شکل می گیرد
 باشد"  انمالبارتش" در دست محکمی لنگ و پاچه ی رهبر و رییس شورای مصلحت هم به هوا رفت، همه چیز آنمدر لرص و روز

 دارد تا نیاز" نظام"ی اگر سپاه و نظامی ها، تمامی ارکان لدرت را لبضه کنند، آنچه این حتبه یک معنا، . که آب از آب تکان نخورد
 !  به سر است که بهررو، میان همان کوران و کران احترامی داشته باشدعمامهکوران و کران را بنده و مطیع نگهدارد، یک الشه ی 

. شده در این یکی دو ساله ناگهان در بوق و کرنای جنگ و دشمنی و نظامی و نظام، دمیده چرا این نگاه، شاید بشود دریافت که از
 چرا که حاال ایجاد هراس از حمله ی نظامی کار،حضور نظامی آمریکا در افؽانستان و سپس عراق، کمک شایانی بود به این ساز و 

برای  فرصتی  مردم را در ممابل بگیر و ببندهای اخیر، بی تفاوت کند و به سکوت وادارد، تاتا" نظام"به ایران، بهانه ای ست برای 
اتفالات اخیر، که تا حد ...  و اشؽال نظامی آمریکا وجنگبدون هراس از .  دهددست" نظام"مرحم گذاشتن بر برخی زخم های 

 مرزهای جانببه همین دلیل اروپاییان معتمدند حضور نظامی آمریکا در سه . یش رفته، آسان نمی نمودپدستگیری وبالگ نویسان هم 
ین رو آمریکا را متماعد کرده اند که پس از این گاؾ او هم از . ایران یکی از اساسی ترین علل شکست خاتمی در ایجاد رفورم بود

در  سیاسی نگرانی محافل.  طریك مذاکره بتوان افراط گرایان تهران را بار دیگر گوشه نشین کردازبزرگ، کمی آرام بنشیند تا شاید 
.  ای، دیگر نشود به هیچ روی از پسشان برآمدهستهاروپا بیشتر از لدرت گرفتن نظامیان در تهران است و این که با داشتن لدرت 

 و به دارند پیش رفته اند که معتمدند در این تمویت، نو محافظه کاران واشنگتن دستی از زیر آنجابرخی از مفسرین سیاسی در اروپا تا 
 و معامالتی هم که این روزها بر مال شده، بر این لراردادهابرخی از . شکلی با برخی ها محافل در تهران، ساخت و پاخت کرده اند

 . مرض باشدوباری، اروپاییان هم صؽرا و کبرای خودشان را دارند، که نه گمانم خالی از ؼرض . گذاردگمانه زنی ها صحه می 

 در تاریخ معاصر از ها بحرانی گوید تمامی جنگ ها و م" ی جنگپولمولوژ" فرانسوی در کتاب خود شناس جامعه"  بوتولگاستون"
 اما توان به دست آوردنش را از هیچ طریمی بجز زور و اندسوی کسانی برانگیخته، و سپس دامن زده شده که طالب لدرت بوده 

 ساله مشاهده دوی می شود در لحن گفتار و رفتار و کردار دایناسورهای از خدا بی خبر در این یکی روشناین را به . سالح نداشته اند
لحن کالم گروه مخالؾ اصالحات از هر لبیله ای که . بردهیادت باشد که سپاه باالترین بهره را از جنگ هشت ساله با عراق . کرد

 گوش می رسند، بهباز هم همان صداهای ناهنجار و ناساز ابتدای انمالب .  اروپا تند و تند تر می شودوهستند، بار دیگر علیه آمریکا 



 ی در خطر بودن میهن و ملت، کسب وجهه کنند و با ایجاد بهانهکه با همان ترفندهای کهنه در شیپور جنگ و بحران می دمند تا به 
 .بمانند ملی و میهن دوستی آنها استفاده کنند و باز چند صباحی بر سر لدرت و فرصت بالی عرقهراس در دل مردم، از 

ییل اسرا در مورد فلسطین حناق گرفته اند، ملت ایران چه رسالتی دارد تا خود را علیه عرب راستی، جایی که تمامی کشورهای به
 برای فلسطین و مظلومیت فلسطینی ها می دلمانمجهز کند؟ آن هم به این لیمت سنگین خرید و تهیه ی سالح؟ ما اگر به راستی 

 همه اسراییل نمی جنگیم، تا نیازی به لمه کشی و کوبیدن بر طبل جنگ نباشد، و این  علیهسوزد، چرا از راه های دیپلماسی و سیاسی
ی اسالمی با تمامی دنیای گندیده ی جمهورسرمایه را در چاه ویل اسلحه سازی و تهیه ی سالح هسته ای، گم و گور نکند؟ چرا 

ییل می داند و پیوسته علیه اسراییل به تجهیزات نظامی خود می پردازد؟ دایه ی اسرارهبران عرب الس می زند، اما خود را دشمن 
 گذر هل من مبارز نطلبیم، و بی جهت به این سر تر از مادر یا کاسه ی داغ تر از آش؟ اگر ما مشت هایمان را پایین بیاوریم و دلسوز
 دیگر در نیت آزادی حرمین روز و" لدس" روز دیگر در اندیشه ی فتح و" کربال" به لصد فتح روزییم، و یک نگو"  برمرگ"و آن 

ید با ما دشمن باشد؟ چه هستیم و چه می توانیم بکنیم که به ما باچماق بر سر نگیریم و عربده نکشیم، چرا کسی ... شریفه و
پشگل کرده ایم که دنیا چشمانش مشکلی  ساله چه 26 کوفتی مان را می خورند؟ مگر در این انمالب" حسرت"کنند و می " حسادت"

 کنند تا ریشه ی ما را از بیخ و بن برکنند؟ حسرت جامعه ی نابرابرمان را می توطئهاز حیرت روی گونه هایش افتاده؟ چرا همه باید 
 یک ملیون و نیم دانش آموز بی کالس از با یک سوم جمعیتی که روی خط فمر زندگی می کند؟ و یک میلیون گرسنه؟ یا بیش خورند؟

 یا در آتش بخاری نفتی عهد شاه وزوزو جزؼاله می شوند؟ یا سه میلیون خوانند؟و مدرسه؟ یا دانش آموزانی که در ؼارها درس می 
 و از پیشرفت های شگرفمان دوختهیکار؟ یا چند میلیون معتاد؟ یا چه؟ به راستی باورمان شده که دنیا چشم حیرت به ما بجوان 

ی بی ولتی تنگ ؼروب دوست داریم رویمان را به والعیات دور و وانفساانگشت به ماتحت مانده است؟ انگار خودمان هم در این 
ی تاریخ معاصرمان بسته ایم و داریم ها آنمدر باورمان شده که چشم بر همه ی پلشتی ؟" هللا بز استانشاء"ییم بگوبرمان بگردانیم و 

 .  سنگ کورش و داریوش را به سینه می زنیم

یکا هیچ ؼلطی آمر" اند؛ کرده" نو"از این حافظه های ویران ما استفاده می کنند، و شعارهای کهنه را همیشه  مثل" یناسورهادا "و
تجربه ها را از خاطر ببریم و یادمان برود که همین .  استعدادش را داریم که فراموشانده شویمالحمدهللما هم که "! نمی تواند بکند

 آورد، به نابودی منابع انسانی و طبیعی اش انجامید و باز هم ارمؽانجمله، هشت سال مرگ و ویرانی و آتش و دربدری برای ملتی به 
 یک روز در خلیج فارس طولبه راحتی فراموش کردیم که آمریکا تمام ناوگان جنگی ما را در .  عمب ترش انداختجهاننیم لرنی از 

".  زهر را سر بکشیمجام" خشک و خالی بخواهد، واداردمان کرد معذرتنابود کرد، حتی هواپیمای مسافربری ما را زد بی آن که یک 
 اند تا باز ملتی را بر سر لوز اندازند کردهمستان دوباره نؽمه ی شوم را ساز ! یکا می توانست ؼلطی بکند، دیگر چه می کرد؟آمراگر 

برافروخته شدن آتش جنگ و در التهاب نگهداشتن جامعه ای .  بر سریر چپاول بمانندمردم،و به لیمت نابودی منابع و منافع همین 
 برای ماندن التدار گرایان، به یاری ست از ناتوانی و بست و بند و زندان و شکنجه و خفمان و گرانی، تنها و تنها تضمینی خسته

 تجربه ها درس نمی گیریم؟ چرا یادمان رفته که بند و بست ها و بگیر و ببندها و ازچرا . نظامیان، بر سر لدرت و ادامه ی چپاول
که هر روز جنگ، چند سال ...  برابر می شود؟چند چندین و ،" ندادن به دست دشمنبهانه"در طول جنگ و به بهانه ی ...  وخفمان

که هفت تیر بی گلوله کشیدن باعث مرگ بی ارزشی ست که تنها کلمات موهومی چون ... برد؟دیگر ملت و جامعه را عمب خواهد 
 و بیست و شش سال است شهیدتر شده، تا گردن بوده" شهید" را توجیه می کند؟ شهادت برای چه؟ آن ملت یک تاریخ آن" شهادت"

 می را"  مردممردم، "و" یرانایران، ا"چرا بارها فریب .  هر لباس و به نام خدا و رسول، کلفت تر شوددریک مشت لداره بند 
 از این آلایان، یک لحظه هم در اندیشه ی ایران و میهن و مردم نیست، و نبوده، و تنخوریم؟ حال آن که خوب می دانیم حتی یک 

پس آرام باش، و . یرم هر روزی به رنگیگتا این جماعت آخوند بر سر لدرت است، همین آش و همین کاسه است، !  نخواهد بودهرگز
 می خیالت تخت، تمام این عر و تیزها به اسلحه ای"! در نمی ماند (آخوند) مفلس هست، (آن سرزمین) در جهان خر"تماشا کن، که تا 

یگر یاد گرفته عربده کشان را آرام آرام، مثل آب دؼرب هم !  خالی از فشنگ، که از رو بسته شده باشد، و تنها تحریک کننده استماند
 دو دستی تنبانشان شوند ناچار ،"دشمن"روزی که حضرات به دلیل فشارهای آشکار و پنهان . بنشاندزیر کاه، بلرزاند، و بر سر جای 

 گفت؛ ما خواهندآن روز هم . دارند" توجیه" هم خود" یرشپذ "و" تسلیم "و" سکوت"را بچسبند تا ماتحتشان عریان نشود، برای 
 !یمهست ها"یروزیپ"من و تو بیست و شش سال است شاهد این . پیروزیم

 که با باورانیدرست مانند خوش .  الدام آمریکا علیه ایران به دموکراسی و آزادی می انجامدپندارند ای هم هستند البته، که می عده
ی از این طریك به تخته پوستی برسد اما یادمان باشد که کسشاید . آرزوی یک شبه میلیونر شدن، هر هفته یک بلیت التاری می خرند

یم پایه های تحکجنگ و بحران از هر سو و بهر بهانه ای که باشد، در این ممطع، جز !  ها بازنده میلیونهر التاری یک برنده دارد و
آنها که در .  سه اللیت محض بر طبل جنگ می کوبندتنها. بسیار سست شده ی لدرت حضرات، هیچ نتیجه ی دیگری به بار نمی آورد

 و چپاول لدرتینند، آنها که در این سال ها پس مانده اند و می خواهند از این طریك دوباره به بداخل لدرتشان را سخت در خطر می 
و کسی از ! یکا در اندیشه ی آزادی و دموکراسی برای ماستآمربرسند، و البته گروه سوم؛ خیالبافان و نزدیک بینانی که می پندارند 

ی در مصر دموکراسپرسد چرا آمریکا به دموکراسی در عربستان سعودی نمی اندیشد؟ چرا آمریکا نگران  نمی این گروه هرگز از خود
 دموکرات؟ چرا این همه رژیم سرسپرده در آمریکای جنوبی امروزنیست؟ چرا آمریکا تا دیروز معمر لذافی را دیکتاتور می دانست و 

 باد می کارد، که آن" آلای بوش نمی شوند؟ و چرا من و تو اینمدر ساده دلیم که هنوز هم نمی دانیم نگرانیو آفریما و آسیا باعث 
 ؟"طوفان درو می کند
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 خیانت به ادبیات معاصر

 

 آینه ای گرفته باشند رو برویت، و نه خودت را، که برگ های شناسنامه ات را، یک یک انگاری از حرؾ ها به این می ماند که برخ
 را بین پسران تمسیم کرد، و ایران را به جهانلصه باید از فریدون در مرز اسطوره و حماسه شروع شده باشد، که . در آن ورق بزنی

چنان که . بودند صلح آرمانی خود، به دیدار و تسلی برادران رفت که از این تمسیم ناخشنود دنبالایرج، صوفی منشانه، به . ایرج داد
ی دست لبیله ماند، تا ما رو"  آن عزیزنعش"یرج زد، و او تور آن کرسی زر بر فرق ! او می پنداشت، نشد، معلوم بود که نمی شود

 رخصت می دهد، نوبت به شناسنامهو بعد؟ تا آنجا که صفحات نپوسیده ی این .  زار بزنیم،"شهید" آن مرگیک عمر دراز، بر 
 ها به خون سیاوش شسته شد، هم پدر، هم رستم و هم یاران، با چشم شناسنامهسهراب رسید، و بعد، آن مصیبت بزرگ رخ داد، و 

 بر مرگ مظلومانه ی سیاوش کند؛ کردند، تا سیاوش چون گوسفندی ذبح شود، و پس لبیله بر نعش او زاری و فؽان تماشاهای گریان 
 پی از" شهید"و جسد از پی جسد، جنازه از پی جنازه، و ... یخ کشیدتارلصه از اسطوره و افسانه، به .. سروش مؽانه بخواند و

ی علم کنیم، و بسپاریم به دست های آلوده ی "مظلوم"ین که ا تاریخی مان شد؛ عادت" شهادت" هم تلنبار کردیم، تا بر" شهید"
 ای را به افسانه آراستیم، مردههرجا هم کسی نبود تا به مسلخ ببریم، .  شهید، اشک و خون و ناله مان را نو کندآنجالدان، تا مرگ 

شوالی سیاوش را بر دوش حسین انداختیم، و ...  و در بمعه ای به خاکش سپردیم وشد،" شهید"و بر مرگش گریستیم، تا بزرگ شد و 
ی اشکی نخشکد، اگرچه سرزمینمان از بسیاری ب پیوسته تازه کردیم تا چشم های تاریخی مان از را"  و شهادت و مظلومیتخون"

 !  ریختن اشک، خشکید

 هاهمه ی راه را با همین عادت !  بمانیم، یا نفرت بورزیم، اما بکشیم و بر کشته بگرییمتفاوتین شد کار ما؛ این که بر زنده بی ا
و گاه به دزدان و گردنه گیران هم ...  و یاؼیانمبارزانتا ابومسلم و بابک و شاهان و ... با ایرج و سیاوش و فرود و. آمدیم، آمده ایم

یم، بر داد" شهادت"، و به سر بریده یا نبریده شان بخشیدیم" لهرمانی"یم و منتشای پوشاندشوالی سرخ مظلومیت و شهادت 
تنهایم !  سر و صورت و سینه کوبیدیم؛ که های برادر، پشتم شکستیبرتابوتشان آویختیم و گورشان را به سرخی الله آراستیم و 

 تا نشدند" شهید"یمشان چون راندبه نفرت و تهمت .  ماندند اما میان صفحات تاریخ و شناسنامه ی ما گم شدندزندهآنها که ! گذاشتی
 ! کننداسطوره های زاری و بی حمیتی ما را تکمیل 

ین است که انگشت تهمت ما به این شهید نشده ها ا... و" ینبو" نه ،" گنجیاکبر"شد، نه شهید " سازگارا"نه ...  هم خیلی هاحاال
 ،" استتواب "،"بوده گر شکنجه "،"یر خالص می زدهت. " تکفیر و تحمیرشان می کنیمناکردهنشانه می رود و به جرم های کرده و 

را که ... مادراز این که زنده مانده و کاری می کند، دل چرکینیم؛ بکوبید این ... و" داده زندان به جمهوری اسالمی لول همکاری در"
این . باشیم نعششان داشته بر" یزار"ما زندگان را می کشیم تا بهانه ی ! نه"! پرست مرده "و"  خواریممرده"نگو که ! نشد" شهید"

نارسایی ها را بزرگ می !  اسطوره و امامزادهبهتبدیل آدم های معمولی ! پرستش نیست، خون طلب کردن است، تا روزمان بگذرد
و  بنا کنیم آن ولت مظلوم، در لبری درازش کنیم، بمعه ای بر سرش.  در جیبمان جا بگیردشود،کنیم تا رسایی ها زیر آن کوه، گم 

ی معمولی، تا سطح خرده تکه های اسطوره هایعنی ویران کردن آدم . برایش نیکی های نداشته بتراشیم و گرم اشک و روضه شویم
 ! گی؛ امامزاده

 باشد؟و مگر لرار نیست عمیده آزاد . اعتمادی داشته و برایش جنگیده.  مثل همه ی دیگرانست، گنجی یک آدم کاملن معمولی اکبر
خودش . یمان داشته، که حاال دارد یا ندارد، مساله ی اوستا است؟ گنجی مسلمان است و به این نظام آزاد" من"نکند تنها عمیده ی

 ای باید خامنه"یگر، حاال می گوید دیا هرچه ی "  لصاب کردستان بودهفرماندار"یا " یر خالص می زدهت"اگر ! اینطور می گوید
 که زندبهرحال دارد حرؾ هایی می .  این اعتماد اوست که می گوید از آن اعتماد برگشتهبوده،گیرم به زعم من و تو منحرؾ "! برود

خودش هم ظاهرن چنین . ، امام من نیسترهبر من نیستحرؾ های امروزش هم برای من جذابیتی ندارد، گنجی . گویا لبلن نمی زده
در مورد گذشته ... ی خورده، یا با زن همسایه اش رابطه داشته، یا شکنجه گر بوده یامحاال در خانه اش گوشت خوک . اعتمادی ندارد

 من بخوابد، تحمیك می کنم، و اگر حمیمت داشت، بؽلولتی که خواست رییس جمهور بشود یا  (اگر منظور تو همین است)" یفشکث"ی 
یی ها و آمریکا می چرخد و از فرصت هایش استفاده می کند تا به اندازه ی توانش حرؾ اروپافعلن دارد دور ! به او رای نمی دهم

من اگر به .  ابدن موافك نیستم بخشی دیگربزند، حرؾ های خودش را، که بخشی از آنها، به شکلی حرؾ های من هم هست، و با
ی و متملب و جمهورگیرم که تواب و مامور .  باکی ندارمهم" گنجی" دارم، از هزار اعتمادآنچه می گویم و انجام می دهم، ایمان و 

من اگر . است" کاذب" نصیب من نمی کند، و اگر هم بکند، نفعی چیزیویران کردن او، . باشد" یستترور"امنیتی و اصلن بگو 
 !   یگراند" یرانیو" باید خود تالش کنم، نه به لیمت هستم،" یبلند"شایسته ی 

 خودش. اما می گوید به والیت معتمد نیست. به خدا اعتماد داشته، و دارد.  نیست کمونیستیادمان باشد که آلای گنجی عضو حزب
 را می گویی، مگر نه؟ پس تا اینجا با آلای گنجی هاتو هم که انمالبی دو آتشه هستی، همین . گفته؛ که مذهب باید از سیاست جدا باشد

مگر بیست !  تهمت بزنیم،"کشت"، تا بمصد نیستیم"  گمنام امام زمانسربازان" می گوید، ما که از دروغاختالفی نداریم، داریم؟ گیرم 
ی از خواسته های مشترکمان دور هم جمع نمی شویم؟ نکند همه باید دلیمن همان را بخشو هفت سال گالیه نکرده ایم که چرا برای 

ی نیست؟ گنجی از جایش بلند شده، یا مولعیت پیدا کرده که خواه" تمامیت"ی خواهم، یا می گویم؟ این معنایش م" من" که بخواهند
بهتر نیست پاس بدهیم تا . داردفعلن هم جلوی دروازه ایستاده، مولعیت خوبی هم . گذاشته" ی در رکابپا"برخیزد یا هرچه، بهررو 

  گنجی گل بزنم، تا به اسم او تمام نشود؟ یا اصلن گل هم نزنم، توپ را بزنم توی تخمخودم و ببرم" من"گل بزند، یا لرار است توپ را 
 توپ می زند، نه؟ یکجا خانم مصاحبه خودش دیگر از جایش بلند نشود؟ چون ظاهرن اسمش فوتبال است، ولی انگار هرکس برای تا

عده ای هم "! ین دیگهرهبر"باز خانم می گوید؛ "!  من خودممنه،"گنجی می گوید "! ینرهبر شما"کننده ای به زور الما می کند که 
این هر دو همان کاری نیست که سعید مرتضوی و حسین شریعتمداری می کنند؟ ... ومثل تو می گویند این آلا توابه، مامور جمهوریه 

  حمارت؟ به چاپلوسی و تملك و ،"رهبر" ها به دروغ، و تحبیب روضه خوانی به اسم آدمتخریب 



یم که می اما چکاره .  سر و کله ی خودمان فرود می آید، خودمان را داریم لت و پار می کنیمبرین چوبی که بلند کرده ایم، بیشتر ا
 ایم؟ رفته" ولی فمیه" فریب این آلا را بخورند؟ یعنی در جلد مبادایم هست" خلك"خواهیم اکبر گنجی گذشته اش را روشن کند؟ در فکر 

 اگر رسالتی داریم، چرا صرؾ کسانی ماست؟" ُهش" بخیری مردمیم؟ یعنی خلك شعور ندارد و مثل خر وامانده، منتظر عالبتمدعی 
" یگرید" می زند که بخشی از حرؾ های ما از دهان تتك ولتی رسالتمان ورم می کند و چرامی کنیم که بهررو با نظام در افتاده اند؟ 

 بوده، باید جاروکش"  خالفتدستگاه" اگر گنجی روزی در ماست؟ گوش جهان می رسد؟ یعنی مبارزه با دیکتاتوری هم در انحصار به
 سروش مثلن، مخملباؾ، اند؟ ده ها نفر دیگر نیستند که در طول این سال ها از کار و اعتماد گذشته شان برگشته مگراعدامش کرد؟ 

؟ پس این همه مماله و سخن رانی ماها در مورد لانون و دموکراسی و آزادی و  بمیرندنباید برگردند؟ باید همانجا بمانند تا... کدیور و
 چه و چه ی دیگر، برای این است که این آلایان دیگر راه برگشت ندارند؟ یعنی اگر یک روز آنها که فعلن ستون این نظام دانمنمی 

یب، حرؾ مفت می زنند؟ پس معتمد نیستی که آدم تؽییر می کند؟ پس این تالش فراند، رهایش کنند و رو در رویش بایستند، گیرم به 
 این شکل برخورد، آیا دیگران باییر دادن عماید مردم به نفع دموکراسی و آزادی و برابری و حموق بشر و اینها چیست؟ تػها برای 

ین بپیوندند؟ نتیجه این که؛ هزاران گروه چند نفره ی مخالؾ داریم که مخالؾجرات خواهند کرد از ابواب جمعی نظام خارج شوند و به 
 تا اگر به دل مخالؾ رژیم اند،  کنیماین طوری آنهایی را که با نظام اند، وادار می.  با دیگری در یک جوی نمی رودکدامشانآب هیچ 

در این صورت ما به .  تظاهر به یاری کردن به رژیم و چاپیدن مردم ادامه دهندوبخاطر ترس از تنهایی و سرزنش از دو جهت، به ریا 
ی رانند، و می کوبند؟ یعنی اگر این م بی مزد و منت مرتضوی و شریعتمداری تبدیل نشده ایم؟ که همه را با چوب تکفیر همکاران

 از جسدشانیرون بیایند، توابند؟ سر سپرده اند؟ خود فروخته اند؟ تنها مثل اکبر دمحمی باید بهم زنده .. جهانبگلو یا اصانلو یا باطبی و
 آلای ابراهیم نبوی نیست که می گوید؛ ما برای مرگ اکبر با حك ؟"شهید"آن ؼارهای لرون وسطایی بیرون بیاید؟ تنها در لباس 

 کم به ادبیات دستگنجی با زنده ماندنش اگر نه به ما، ! این شعرها روی دستمان مانده.  ساخته بودیمنوحهگنجی شعر گفته بودیم و 
 !  معاصر ما خیانت کرد

ی خودمان روشن است یا نیست؟ فکر نمی کنی خودمان در پنهان و آشکار، سازنده ی برا هدؾ اصلی چیست؟ دشمن کیست؟ این پس
 جهان به یک چشم بر هم زدن، بهشت و هایمان شده ایم؟ یا نکند مثل هژده سالگان نشسته ای تا طوفانی از راه برسد سرخوردگی

یو سپید بدرد، یا علی بیاید و در خیبر به انگشت بردارد؟ تفاوت فرزندان آن دشود؟ شاید هم منتظری تا رستمی دیگر بیاید و جگر 
 یا از مصدق تا زاهدی، از دکتر فاطمی تا شعبان بی ست؛"ینورفضل هللا شیخ  "تا" طباطباییسید " گنجی تا جنتی ست، از ازجزیره 

 لر می زنند و به زمین و و به کمر میانه ی میدان ایستاده اند، و جمعی که مثل من و تو در خانه نشسته اند لدارهحاال هم جمعی . مخ
زمان ایراد می گیرند، و باالخره جمع کوچکی که به اندازه ی لد و باالی همان ملت و همان فرهنگ، حرؾ هایی می زنند، کارهایی می 

 و چنگیز پرور است و نه  هیتلرزابهتر نیست گوز ِگرد نکنیم و بپذیریم که خاک آن جزیره نه.  بندان ایستاده اندلدارهکنند، و جلوی 
نه !  بگذاریمالبتهباالخره هر چیزی باید از جایی شروع شود، نه؟ اگر ! یافریندب"  الکجان "و" لوتر"هنوز آنمدر کودش داده ایم تا 

نه این که همه مان !  ببینیم کجا شاشیده و طهارت نگرفته یا گرفتهافتد بکار مان"امنیتی"این که تا یکی برخاست، فوری شامه ی 
 ؟ معصومیم وطیب و طاهر 

کنی  نمی ی سرسپرده چه کنیم؟ همه شان را بریزیم به آب؟ فکر" نگرفتهطهارت" های نشسته حاال لرار است با این کون های خب،
 سال ها هم" سید" و بر روی تشک نشسته، آلوده نیست؟ بسته یا شاید آن که در به روی خود ؟..." حکم شود که مست گیرند،گر"

 پدر و پسر شهرها آنروز اول هم گفت؛ ! البد برای همین عکسش در ماه افتاد.  و دستش به خون آلوده نبودبودروی تشک نشسته 
 از روی تشک برخاست و دستش از عبا در آمد و راه رفتنش را هم هم" سید"خوب، ! را ویران کردند و لبرستان ها را آباد کردند

 اگر روزی گرز، به دست ما هم بیافتد، ممکن است  نمی کنیفکر!  و گورستان ها سوت و کور شدندکرد" آباد"یدیم که چطور شهرها د
ینیم؟ همین حاال هم للم را بب" میخ" دستمان افتاد، جهان را به" چکش" بیافتد؟ همین که خارخارتنمان برای نفله کردن مخ ها، به 

 زمان شده ایم، معصوم و بی گناه، تا کسی دو کالم حرؾ می زند، امامبجای گرز بکار گرفته ایم، مگر نه؟ حاال چه شده که همه 
 .   طرفش دراز می شودبهانگشت های اتهام 

ی شهر ما برای هاکونی  (دست کم به ظاهر) در عرؾ، کار ناپسندی بود بودن" نیکو" ها که زمانآن !  اند در مثل منالشه نیستگفته
 می تحمیرشان" کونی" از کراهتش بکاهند، ولتی کسی به لفظ تا باشند آن که هم خود را توجیه کرده باشند و هم لضیه را تعمیم داده

 " ؟ میرد که تاال کون ندادین، به این دیوار بوگوین برد عمب، بیبینیمشوما "گفتند؛کرد، می 
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 !دموکراسی به سبک ایران

 

چرا خرید "یا "! ده دلیل عمده برتری کیفیت کاالی ما"در روش تبلیؽاتی مدرن، این سوال را به عناوین مختلؾ تکرار می کنند که؛ 
، در بدر دنبال یافتن "روشنفکر دینی"و " اصالح طلبی"من هم از بدو اختراع مفاهیم . و از این لبیل"! کاالی ما به نفع شماست؟

با این . مطلب زیاد خوانده ام، از جمله، نظرات آلای محسن کدیور را، که خالی از نکات برجسته هم نیستند. ویژگی های آنها سرگردانم
به روایت اصالح طلبان باشم و آن اسالم دموکراتیکی که " جمهوری اسالمی"همه مشکل مرا حل نکرده اند که چرا باید طالب 

لطع امید کرده باشد، " جمهوری اسالمی"یعنی اگر کسی بکلی از . تبلیػ می کنند، دارای چه ویژگی هایی ست" روشنفکران دینی"
 بیاندیشد؟" اصالح طلبان"چرا باید به عنوان جانشین، به اسالم 

با نگاه تازه ای به میراث کهن "گفته اند که اگر؛  (!بی بی سی)آلای کدیور در مصاحبه ی اخیرشان با تریبون اصالح طلبان در خارج 
آنچه من در دین و در اسالم یافتم، رگه های بسیار مترلی بود که هنوز "یا " خود نگاه کنیم، مطالب بسیار بکری در آن پیدا می کنیم

...". هم به آنها باور دارم، اما این رگه های مترلی در طول چندین سده رسوب هایی به خود گرفته و نیاز به برداشت های تازه دارد و
و " رگه های مترلی"آلای کدیور نوید ! (اند" خربزه")نمی شوند " نان"این کلی گویی های بظاهر لشنگ اما، هنوز هم برای من 

کجا؟ کاش ایشان و اصالح طلبان و روشنفکران مذهبی به " من خمار"کجا و " نوید"در اسالم می دهند، اما " مطالب بسیار بکر"
در " حجاز"برای " مترلی"و البته نه . اشاره ای می کردند" مطالب بکر"و یکی دو مطلب از این " رگه های مترلی"یکی دوتا از این 

" به روز"گمان نکنم کسی با حدیث و خبر ! نیستند" به روز"آلای کدیور اذعان دارند که دینداران ما یا روحانیون ما ! دوران پیامبر
  (!می شود" به زور"احتمالن )! بشود

با همه لوتش نیاز به  (اما)اسالم سنتی هنوز در ایران لوی ترین نهاد موجود است "می گویند؛ " اعتراؾ ملیح"آلای کدیور در یک 
به چه " دلیمن"کدام اسالم است؟ و " اسالم سنتی"با وجود دلخوشی از این اعتراؾ، دوست دارم بپرسم این ...". اصالح دارد

لذا من با . اما این اصالح نباید به هیچ وجه به پایه های اصیل آن آسیبی برساند"نیاز دارد؟ آلای کدیور اضافه می کنند؛ " اصالحی"
به برخی "می گویند؛ "! یکی به میخ و یکی به نعل"، یعنی باز هم ..."تلمی سنتی اسالم در بسیاری از بنیادها و اصول اشتراک دارم

"! شلیک به دور و بر بوته"یعنی به لول انگلیسی زبان ها؛ ...". مهم ترین انتماد من، تلمی سیاسی ست و. از برداشت ها انتماد دارم
آسیب ببینند، چرا که آلای کدیور با تلمی بسیاری " پایه های اصلی اش"دارد، اما نه طوری که " اصالح"نیاز به " اسالم سنتی"ابتدا 

را " پایه های اصلی"کنند، چون ما که " اصالح"پس تنها خودشان می دانند، یا می توانند ! ی اسالم سنتی، اشتراک دارند"بنیادها"از 
اسالم سنتی هنوز در ایران لوی ترین نهاد موجود "به این پایه ها برسد، چون " آسیبی"نمی شناسیم، با هشدار به این که مبادا 

پس باید دست روی دست بگذاریم و منتظر باشیم؟ بنظر می رسد ...! دارند و" اشتراک"و آلای کدیور با بنیادها و اصولش " است
 .   گره ای از کار ما باز نمی کند، نکرده است" گفته ها"باشند، چون بهررو این " گفته"آلای کدیور چیزهایی گفته اند، تا 

مردم آنان را دیگر به جای آنکه معلم اخالق بدانند، . روحانیت وجهه مردمی خود را به کلی از دست داده"در جای دیگر می گویند؛ 
االن در سطح جامعه انتمادات فراوانی در مورد روحانیت " و ادامه می دهند؛ ."چالوکشان شهر می دانند (جزو)پلیس نظامی و حتی 

دست "! " سال لبل پایین تر آمده۳۱اگر منصفانه لضاوت کنیم تا حدودی شان و منزلت روحانیون نسبت به. (فمط انتماد؟)مطرح است 
شان و منزلت روحانیت " تا حدودی"بعد تخفیؾ می دهند؛ . رفته" بکلی از دست"؟ اول وجهه ی مردمی روحانیت "به عصا رفتن

یک سویه اش حکومتی ست و : روحانیت االن دو سویه دارد"و بعد؛ ! است" لضاوت منصفانه"و البته اسمش؛ . خدشه دار شده
منتمدان و " لوی ترین"اما این ...". سویه دیگرش هم، لوی ترین منتمدان و مخالفان لانونی از میان علمای دین و روحانیون هستند

آن بالها  ("امام"فمیه عالیمدر، نایب )، کی ها هستند؟ در رژیمی که بر سر آلای منتظری "علمای دین و روحانیون"مخالفان در میان 
اجازه ی صحبت یا نمد یا حتی نوشتن وبالگ دارد، تا بشود با شهامت گفت؛ " دیگری"چه کس ... را آوردند، و تخفیؾ ها و تحمیرها

لوی ترین " علماء"دارند و " نمد"هستند؟ گیرم بپذیریم که همه اجازه ی " علمای دین"مخالفان و منتمدان در میان " لوی ترین"
خطرناک ترین انتمادها برای حکومت جمهوری اسالمی، انتمادهایی ست که از ناحیه مراجع و علمای "منتمدان اند، کو؟ کجا؟ چند نفر؟ 

چون بستن دهان همه، و چشم پوشی از گفته "! انکار می کنیم"با عرض معذرت )…نمی توانیم این را انکار کنیم. دین وارد می شود
این "می دهند؛ " آمار"بعد . (اند" نمد و مخالؾ خوانی"استثناء، به معنای آن نیست که این خودی ها لهرمان " خودی"های چند 

 درصد بالی ۹۰بخش از روحانیت که امروز در لدرت است کمتر از ده درصد روحانیون موجود در ایران است که البته آبروی آن 
لرار داده، یعنی " تحت تاثیر"یعنی این ده درصد آبروی آن نود درصد را خریده؟ یا برده؟ ..". مانده را هم تحت تاثیر خود لرار داده

را از کجا " نود در صد"و آن " ده درصد"نکنیم، اجازه داریم بپرسیم این " انکار"چه؟ اگر این استدالل آمرانه را فروتنانه بپذیریم و 
آورده اید؟ بجز آلای منتظری و کروبی، و گهگاهی آلایان صانعی و موسوی اردبیلی که این هر سه در دوره ای، خود از شاخصان 

آلای خاتمی و دوستانشان، )شما بوده اند، و یکی دو تن دیگر نظیر آلای دستؽیب، یا طاهری که نك نمی کرده اند، " ده در صد"همان 
 !      لرار گرفته اند" تحت تاثیر"با این همه کو تا برسیم به نود درصدی که  (به شمول شما را هم منظور کنیم؟

یک لرائتی از اسالم، لرائت دمکراتیک با لرائت دیگری از . است" مذهب علیه مذهب"به لول آلای شریعتی، نبرد "ادامه می دهند؛ 
از اسالم، کدام " لرائت دموکراتیک"را می شناسیم، تعریؾ " لرائت استبدادی"فرض کنیم که "! اسالم، لرائت استبدادی مبارزه می کند

، در این آرمان شهری که حاال نه چهارده لرن، همین دو سه دهه ی اخیر، مدام وعده اش داده "اسالم دموکراتیک"است؟ در این 
شده، وضعیت زنان مثلن، چگونه تعریؾ می شود؟ جای ؼیر مسلمانان و بی اعتمادان به مذهب در کجاست؟ باالخره تکلیؾ این 

می شود، یا تنها پیروان یک " عموم"، مشمول "مسلمان"؟ ولتی می گوییم "اسالم"سرزمین چه می شود، مال این مردم است، یا مال 
کدام است؟ اسالم شما؟ اسالم آلای خاتمی؟ اسالم آلای رفسنجانی؟ اسالم آلای خمینی؟ یعنی تعریفی " روایت"از اسالم؟ این " روایت"

هرکس برداشت و تاویلی برای " اسالم سنتی"هست که همه بر سرش به توافك رسیده باشند؟ یا مثل تعریؾ " اسالم دموکرات"از این 
بوده " خداباور"ایرانیان از دیرباز . تحویل ندهید (که نیستند) درصد ایرانی ها مسلمان اند 99خود دارد؟ لطفن کلی گویی هایی نظیر 



را چند روزی تعطیل کنید، و به عده ای بی " اسالم"اند، صدا و سیما و مسجد و منبر و تمام بلندگوهای انحصاری و دستگاه امنیتی 
طرؾ اجازه بدهید آمار بگیرند، ببینیم در ؼیاب تفنگ و چماق و لداره بند و عربده کش، چند نفر از این ملت به آن اسالمی که شما 

نمایندگی می کنید، اعتماد دارند؟ و چه ممدارشان حاضرند ریش و لیچی مذهب و خدا را در کؾ با کفایت شما آلایان بگذارند؟ سی سال 
 در صد ایرانیان مسلمان 99"تکرار و تلمین می شود؛ " یکطرفه"از در و دیوار و باال و پایین جمهوری، " حلوا حلوا گفتن"است این 

و باور به " صابون"و " آب"و " حمام"آیا این دلیل کافی بودن !  درصد ایرانیان خود را می شویند99، مثل این که بگوییم "اند
می شود؟ عده ای خود را با آب جوی می شویند، آن هم در تابستان، عده ای در رودخانه آب تنی می کنند، اللیتی حمام سر " نظافت"

به " آمرانه"به شنونده است، تا کی لرار است " باور"ها و زبان بازی ها که برای تحمیل "کلی گویی"آخر این ... خانه دارند، عده ای
 ؟"این را نمی توانیم انکار کنیم"شود و گفته شود " تزریك"مردم 

کار جنبش سبز همین است که یک برداشت تازه تر و مدرن تر و نزدیک تر به مبانی و ارزش های دینی به جامعه عرضه "می گویند؛ 
، از حاال تکلیؾ (به زعم آلای کدیور)" یکدست"ست، و بپذیریم که برای این جمع "تک صدایی"گیرم بپذیریم که جنبش سبز ...". کند

و شعارها ! از اسالم عرضه کند" مبانی ارزش های دینی"به " نزدیک تر"و " مدرن تر"و " تازه تر"تعیین شود که باید یک برداشت 
بود، " مدرن تر"و " تازه تر"آمدند و چیزی گفتند که به نظر خودشان  (سبزها)اگر اینها . و مطالبات فریاد زده را، بکلی فراموش کنیم

" نه ؼزه، نه لبنان، جانم فدای ایران"مانند شعار )ندیدید،" مبانی ارزش های دینی"به " نزدیک تر"و به زعم شما نبود، و شما آن را 
؟ آلای "شما در پی یک رنسانس در اسالم هستید"می زنید؟ مصاحبه کننده می پرسد؛ " جر"، مثل آلای خمینی (که شما لبول ندارید

در ستیز با اسالمی هستم که نوعی دنیاداری را به نام دین ورزی دارد . من در ستیز با اسالم استبدادی هستم"کدیور پاسخ می دهند؛ 
و " مدرن"و " تازه"نیست، پس چرا جنبش سبز وظیفه اش یافتن برداشتی " دنیادار"اگر دین ...". بر جامعه مسلط می کند

مطالبات دنیوی و اجتماعی "است، چرا وظیفه ی جنبش سبز است که برای " آخرت اندیش"از دین است؟ و اگر اسالم، " امروزی"
ها شده، کافی نیست تا دریافته باشیم که دین، از "کلی گویی"بجنگد؟ سی سال از عمر و ثروت یک ملت، هزینه ی این " امروز مردم

ندارد؟ چند نسل دیگر از این " عینی امروز"هر نوع و با هر برداشت و انگاشتی، کمترین راهکاری برای برون رفت بشر از مشکالت 
و کلی " مسایل بکر"و " رگه های مترلی"های پا در هوای شما از "آرمان"ملت، و چمدر توان التصادی یک سرزمین باید در راه 

های "رگه"گویی های مشابه به هدر برود تا شما رودربایستی با عبا و عمامه را کنار بگذارید، و دست از لجبازی و پافشاری بر سر 
کشیدن مذهب "! آخرت اندیشی"ی که وجود خارجی ندارند، بردارید و اعتراؾ کنید که؛ کار سیاست، دنیاداری ست و کار مذهب "بکر"

تحمیك "و خدا و رسول به کوچه و بازار، آلوده کردن آنان به ؼرض ورزی های مالیان است، و مذهب و سیاست، تنها در جهت 
 !   می توانند کنار هم باشند" خالیك

. نزدیک یا از آنها دور است" دموکراسی"یا " استبداد"چیست و چمدر با " اسالم سنتی"آلای کدیور و دوستانشان خوب می دانند که 
چند خط پایین . می کنند" نمض"یا به زعم من " رفو"با این همه از بیان مستمیم پرهیز دارند و با یک کلی گویی، کلی گویی لبلی را 

این باعث نمی "، اما فورن دریچه ی دیگری باز می کنند؛ البته (!نه سنتی)ست "اسالم استبدادی"تر می فرمایند انتمادشان متوجه 
باالخره چه؟ کدام؟ چگونه؟ چطور؟ آلای کدیور ..."! شود که برخی از کاستی ها که در تفکر سنتی هست، مورد نمادی لرار نگیرد

را مشخص تر کنند؛ جایی که مصاحبه کننده می پرسد شما دنبال رنسانس هستید؟ می گویند؛ اگر این " هدؾ"سعی دارند مثلن 
اگر از لبیل آن چیزی ست که ! رنسانس به معنای اصالح فکر دینی ست، از لبیل آنچه مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی آؼاز کرد، بله

بزرگانی مانند آخوند خراسانی در زمان خود انجام دادند، مرحوم مدرس مطالبی را ذکر کرد، حتی در پاره ای از مسایل فمهی، مرحوم 
از سال ها پیش " اسالم سنتی"را هم " رنسانس"پس حدود و ثؽور )..."!آیت هللا خمینی به آنها اشاره کرد، من هم به آنها باور دارم

؟ که تعریفش بستگی داشت سید جمال مهمان کدام دربار و "اتحاد اسالم"سید جمال الدین اسدآبادی چه را آؼاز کرد؟  (!تعیین کرده
کدام مطلب را گفته؟ و آیت هللا خمینی در " مرحوم مدرس"انجام داده؟ یا " چه" "آخوند خراسانی"پادشاه و امیر، در کجای دنیا باشد؟ 

و " سیدجمال"شده ی شما مخلوطی ست از بخشی از " به روز"و " اسالم دموکراتیک"اشاره کرده؟ پس " پاره ای مسایل فمهی"کدام 
شماست؟ این کلی " موافمت"مورد " پاره"و کدام " تکه"، کدام "بخش"و پاره ای آلای خمینی؟ کدام " آخوند خراسانی"تکه ای از 

به هر پیچی بخورد؛ کؾ دست من و شما اما چیزی نیست تا " بالموه"نیست؟ آچاری که " شلیک به دور و بر بوته"گویی ها همان، 
ها که ما نمی شناسیم "تکه پاره"از وصله پینه ی این ! به زعم آلای کدیور کدام است" اصالح دینی"یا " رنسانس دینی"بشود گفت؛ 

اسالم "، لرار است چه آش شلم شوربایی از سیدجمال، آخوند خراسانی و مدرس و خمینی، به نام (و ایشان هم تعریؾ نکرده اند)
 ؟   "شتر گاو پلنگ"تحویل ما بدهند؟ " رنسانس دینی"یا " دموکراتیک

نیاز " به پاره ای تجدید نظرها"که در علم اصول فمه " به نظر می رسد"البته آلای کدیور با هزار اگر و مگر و مالحظه معتمدند؛ 
این کار، کاری کامال تخصصی ! "نیست" هرکس"اما یادتان باشد که این کار جوانان و جنبش سبز و عرض کنم به خدمتتان ! داریم
این تجدید نظرها، در پاره ای موارد در "را برنجانند، بالفاصله اضافه می کنند؛ " علماء"و برای آن که مبادا خدای ناکرده ..." است

پس به زعم آلای ! ست"علماء سنتی"و در تخصص " چارچوب سنت"دین، در " اصالح"پس .." چارچوب های سنتی لرار می گیرد
من ایمان دارم بر سر سیدجمال و ! می شود" سنت"است که " اصالحات"شود، بلکه " اصالح"نیست که باید " سنت"کدیور، این 

چون اگر سند و مدرک و کتاب و نوار و فیلم هم رو کنیم، به . آخوند خراسانی و مدرس و خمینی هم با آلای کدیور به جایی نمی رسیم
های سیدجمال و آخوند خراسانی و مدرس و "تکه پاره"چون این ! هایی که مد نظر ایشان است، دست نیافته ایم"پاره"ها و "تکه"آن 

 !  هم تنها در جیب ایشان است... خمینی و

 سال پیش عده ای فکر می کردند که یک نوع آزادی و جمهوریتی متکی بر آراء مردم هست، ولی خیلی ۳۱"مصاحبه کننده می گوید؛ 
 سال پیش دادیم استمالل ۳۱شعارهایی که ما "، آلای کدیور می گویند؛ "ها نظرشان عوض شده و معتمدند که این انمالب اشتباه بود

من حساب انمالب  (پس بحث بر سر چیست؟)هیچ کدام اینها از دست نرفته اند... بود، آزادی بود، عدالت بود و جمهوری اسالمی
اسالمی را که یک انمالب مردمی، ضد استبدادی و ضد امپریالیستی بود از حساب نظامی که بعد از آن برپا شد و در پاره ای از موارد 

به زور  (به زعم شما)بود، که خیال می کنم نبود، انمالب را علماء " اسالمی"یعنی اولن انمالب، ". به انحراؾ رفت، کامال جدا می کنم
به انحراؾ "، کدام اند؟ انمالب "به انحراؾ رفت"که " پاره ای از موارد"بعد هم، این ! کردند" اسالمیزه اش"و تزویر و للدری 



" آزادی"ویژه ای که با " جمهوری"که یاران شما در دهن مردم گذاشتند؟ " جمهوری اسالمی"به کجا رفت؟ به " انحراؾ"؟ با "رفت
آزاد نیست؟ یا  (مذهبی)نیست؟ و انسان مکلؾ " مکلؾ"می پذیریم که انسان آزاده، . از ریشه مانعة الجمع بود، و هست" عدالت"و 

های سنتی "ارزش"انسان مومن در نهایت آزادی، بنده و مطیع "باز هم به آن تعریؾ های متنالض پا در هوا متوسل می شوید که 
در صدر اسالم در جامعه ی حجاز که نه،  (با احادیث و اخبار شفاهی از منابع مشکوک)ست؟ عدالت لبیله ای که شمایان مدعی هستید 

دارد؟ به زعم شما میان " همخوانی"تنها در شهر مدینه اعمال می شد، چمدر با عدالتی که امروز در جامعه ی بشری مطرح است، 
یک امر شخصی و خصوصی ست، آلای کدیور؛ همان طور که شما عبا و عمامه را به " مذهب"پلی هست؟ " مدرنیته"و " سنت"

و این سلیمه ها ربطی به ... عنوان لباس انتخاب کرده اید، دیگری موهایش را بلند می کند، یا کراوات می زند، یا جین می پوشد
اگر . بپذیریم که لرن هاست دیگر از گوشه ی مسجد، نمی توان یک شهر را اداره کرد. وزارتخانه و شهرداری و وزارت ارشاد ندارد

نظامی که بعدن برپا شد و به "منسوب می کنید، همان مطالبات مردم بود، و به زعم شما حسابش با " انمالب"شعارهایی که شما به 
را نمی شود " سرزا رفته"رفته، و " سر زا"هم، مثل انمالب مشروطیت " انمالب"کاملن جداست، یعنی این که آن " انحراؾ رفت

زدن ها، روزی از آلای خمینی و شرکاء پذیرفته بود، تکرار این کلی گویی " یکی به نعل و یکی به میخ"اگر این ! دوباره زنده کرد
 .    های متنالض، امروز به لطیفه بیشتر شباهت دارد

مثلن می گویند انمالب، دارای بار و ارزش ضد . معترؾ اند (ؼیر مستمیم)از انصاؾ نباید گذشت که آلای کدیور، به حمایمی هم 
ما انمالب کردیم که از هر حاکمی، هر رئیسی، از هر . ما انمالب کردیم که یک نفر به جای یک ملت تصمیم نگیرد"استبدادی بود، 

 سال، نهاد نظارتی در جمهوری ۳۱بعد از "یا می گویند؛ ..." و هیچ کس خود را فوق لانون نداند... رهبری امکان سوال باشد
نه مجلس خبرگانی داریم که بر رهبری نظارت کند، نه لوه لضاییه مستمل داریم که بتواند نهاد لضا را عادالنه پیش ببرد، نه ... اسالمی

 سال پیش رفراندمی ۳۱"و به درستی اشاره می کنند که ..." مجلس شورای اسالمی با نمایندگان برگزیده مردم، نه روزنامه آزاد
هم چنان که مرحوم آیت هللا خمینی، ذکر . بوده، حاال بسیاری مسایل عوض شده، باید زمینه ی برگزاری یک رفراندم دیگر فراهم شود

پرسش این است که اگر به راستی این خواسته ها در آن جامعه برآورده شود، ..." کرد پدران ما حك ندارند برای ما تصمیم بگیرند و
 چیزی می ماند تا اصالحش کنیم؟" جمهوری اسالمی"از 

شما در جایی از آلای خمینی نمل می کنید که در پاسخ "ظاهرن مصاحبه کننده هم از این ضد و نمیض گویی ها خسته شده، می پرسد؛ 
ولی ". جمهوری ما مثل همین جمهوری فرانسه است"یک خبرنگار در پاریس که می پرسد شما چه نوع جمهوری می خواهید، گفته 

"... آلای کدیور اما سوال را دور می زنند؛ ...". خیلی از منتمدان معتمدند که آن موضع گیری یک فرصت طلبی بود برای کسب لدرت 
آنچه من از آن دفاع می کنم، آن جمهوری اسالمی بود که مرحوم آیت هللا خمینی در پاریس معرفی کرد و ما ملت عاشك آن ارزش ها 

، عیب معشوله را نمی بیند، ما شیفتگان هم چشم های بابالوری و چین و چروک آن عروس "عاشك"تعبیر لشنگی ست؛ آدم )شدیم 
جمهوری که بر پایه آراء ملت است، ارزش های . "(!ندیدیم" عجوزه ی هزار داماد"وعده داده شده را زیر هفت للم آرایش آن 

جمهوری بر پایه ی آراء "تصور می کنم آلای کدیور آنمدر زیرک هستند که بدانند ". اسالمی مورد توجه مردم را هم پاس می دارد
بی چماق و )جمهوری بر پایه ی آراء ملت . همخوانی دارد" جمهوری اسالمی"، با "حرؾ"تنها با تلمین و تحریؾ و تبلیػ و " ملت

ارزش های اسالمی را فرد مسلمان، در خانه و . را پاس بدارد" ارزش های اسالمی"نیست " ناچار"، هرگز (لداره بند و بسیجی
است، که به هر مذهب و آیینی که اعتماد " شهروند"، یک "بر پایه ی آراء ملت"اما در جمهوری " مسلمان. "جامعه باید پاس بدارد

تعبیر و "ی که هر مال به زعم خود "خبر"و " حدیث"ست، و نه "لانون جمهوری"داشته باشد، با احترام به عماید دیگران، تابع 
نیست، حتی اگر شما و آلایان سیدجمال و آخوند خراسانی و مدرس و خمینی و " بنده"یک جمهوری، " شهروند! "می کند" تفسیر

 ! کنید" جعل"را " آزادی"و " مذهب"شرکاء، تلفیك 

بی شک، هم چنان که در انمالب شوروی، انمالب فرانسه، انمالب کوبا، انمالب الجزایر صورت "آلای کدیور سپس اضافه می کنند؛ 
بسیاری از آنچه در دهه اول انمالب . گرفته، در انمالب ایران هم تندروی هایی صورت گرفته و این به شدت مورد انتماد ما هم هست

؟ "فله ای"چرا ما تنها در مورد کثافت کاری ها، خودمان را با جاهای دیگر ممایسه می کنیم؟ آن هم ". صورت گرفته، مورد نمد ماست
در مورد نارسایی ها می گوییم؛ ... می گوییم؛ در آمریکا هم هست، در اروپا هم هست... در باره ی شیوع دزدی و جنایت و لاچاق و

به این می ماند که مردی زن ... و" در کشورهای دموکرات هم سانسور هست، پلیس ضد شورش هست"، "هر انمالبی اشکاالتی دارد"
 ! و بچه اش را شکنجه کند و بگوید؛ شکر کنید که مثل همسایه، سرتان را نمی برم

تبدیل شد، آلای کدیور کم و بیش به والعیت ها اشاره دارند؛ " جنبش سبز"در پاسخ این که چه شد اعتراض به تملب در انتخابات، به 
در زندان  (؟"احزاب سیاسی"کدام )بسیاری از سران احزاب سیاسی . سال هاست مطبوعات ما تحت خفمان و سرکوب لرار گرفته اند"

، دادگاه ها (ست؟"مجاهدین انمالب اسالمی"و " مشارکت"منظورتان )جمهوری اسالمی فعالیت احزاب سیاسی را برنتابیده ... هستند
مستمل نبوده اند، استادان دانشگاه ها به اجبار بازنشسته می شوند، دانشجو در دانشگاه سرکوب می شود، بسیج به نام حکومت، به 

با این همه از بی مهری هم دریػ ندارند و ...". ولتی این موارد انباشت شوند، حاصلش این می شود... جای مردم سخن می گوید
ؼرضشان جنبش )" مردم"و در انتها هم مدعی می شوند که ! ها بر مردم می دانند"فشار"مراجع را هم از زمره ی " خانه نشینی"

جبش "یعنی آلای کدیور از رسانه هایی که جهان تماشا کرده اند، یک !)طالب اجرای لانون اساسی جمهوری اسالمی اند (سبز است
و " خودآگاهی ملی"، ولتی رسیدن مردم به "جنبش سبز"در امیدواری شان به . کرده اند" استخراج"شخصی و خودمانی " سبز

" ؼایب"به درستی " لانون اساسی جمهوری اسالمی"و " روحانیت"، "اسالم"را می ستایند، مفاهیمی نظیر " شجاعت ملت ایران"
من افك جنبش سبز را امیدوار کننده می دانم و ... انتماد از لدرت مطلمه، بزرگ ترین دستاورد جنبش سبز است"...و می گویند؛ ! اند

، منافاتی ندارد، چه "اسالم"با دین و " دموکراسی"نمی دانم اگر "! دمکراسی به سبک ایران: معتمدم در خاورمیانه الگو خواهد شد
 ؟"مردمساالری دینی"به دمش داریم؟ از چه هراس داریم که پیوسته تاکید می کنیم؛ " دینی"نیازی به چسباندن لفظ 

 ("انمالب"مانند )را " جنبش سبز"به شکلی ؼیر مستمیم تالش می کنند " جرس"تصور می کنم آلای کدیور و یارانشان در سایت 
بنمایانند و برای مردمی که در تظاهرات شرکت دارند، شعار و وظیفه تعیین کنند، مانند تالش های " از درون نظام"کاملن اسالمی و 



آنجا هم گروهی سر هر پیچ و پیش روی هر مسجد، سعی داشتند با شعار، و بعد هم بصورت کودتای . مشابه در آستانه ی انمالب
چون نیک بنگری، مشکالت ما از همانجا سرچشمه می گیرد؛ این که از حجب و . خزنده، جنبش را به نفع خود مصادره کنند، و کردند

جایی که رهبران اسمی جنبش سبز، آلایان موسوی و ... سادگی مردم استفاده کردیم و همه را به تهمت و تمصیر و گناه، کنار زدیم و
تعیین کرده، بوی کهنگی به مشام می " جرس"ابا دارند، از یکی دو شعاری که " جنبش سبز"کروبی از تعیین شعار و تکلیؾ برای 

رسد؛    
با این همه و پس از "! حکومت خودکامان هرگز- جمهوری اسالمی آری"یا " خاتمی و موسوی و خمینی- درود بر سه سید حسینی"

، هنوز هم نمی دانم چرا باید تولیدات امثال آلای "حکومت اسالمی"سه دهه تجربه ی عینی و شکست فاحش هر گونه خوانش از 
 کدیور را مصرؾ کنم؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حك مسلم؟کدام

 

 تصویب صورتبا وجودی که آلای حداد عادل تهدید کرده بودند که در .  علیه ایران تصویب شد امنیتلطع نامه ی مالیم شورایاولین 
تجدید نظر خواهیم کرد، ظاهرن اعضاء شورای امنیت  انرژیآژانس در روابط خود با  (جمهوری اسالمی)لطع نامه علیه ایران، ما 

یه علدیروز آلای رییس جمهور هم اظهار داشتند که در صورت هر نوع تحریم .  نیست کشیدن هاگوششان بدهکار این خط و نشان
این گونه اظهار نظرها ناشی از خود بزرگ .  کردخواهیمایران، در مورد روابطمان با کشورهای رای دهنده و تحریم کننده، تجدید نظر 

یر نظهوچیان نامدار جمهوری .  لدرت هاست که در شورای امنیت صاحب رای و نفوذ اند سیاستبینی بی اساس، و بی خبری از
با تصویب به اتفاق آراء این لطع نامه، .  می کنندللمداد"  ایران در محاسبات بین المللیلدرت"حسین شریعتمداری، نفت را نوعی 

 مناسبات ازهر طفلی با اندکی اطالع .  تا شعاع منافع خودشان حاضرند، از جمهوری دفاع کنندتنهاروشن شد که روسیه و چین هم 
برای هر دولتی، مفیدتر به فایده است، تا رابطه  (و آرمانگرا عیارانه و نه)بین المللی می داند که رابطه با ؼرب، از نگاه والع بینانه 

.    اسالمیبا جمهوری

ین امکانات ترکسانی که از ابتدایی .  ای ایران است که در نهایت، مردم از آن رنج خواهند بردهستهین اولین گام موثر علیه برنامه ی ا
.  زندگی روزانه شان تاثیر مثبت نخواهد گذاشتدرزندگی محروم اند و هستی شان صرؾ کسب لدرت نامشروعی می شود که ذره ای 

ی مالی هایره ی آزادی های اجتماعی اکثریت مردم را باز هم تنگ و تنگ تر می کند و گشادبازی دالدرت گرفتن اللیت حاکم در ایران، 
هزینه ی سنگین حفظ این لدرت تو خالی در . ی کندمو بی برنامگی، کشور را باز هم بیشتر به لهمهرا و سموط التصادی نزدیک تر 

 نفت، مست با" یناسورهادا. " و التصاد کشور را از این هم که هست، بیمارتر می کندشود،منطمه، از جیب خالی مردم پرداخت می 
 نگرفتند، که پنجاه سال پرداخت هزینه ی سنگین  عبرتیکرده اند، آنمدر که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم درس

 لدرت عوارضاگر اما . ی نداشت، از درون پوسید و یک شبه چون فیلی پالستیکی، از باد تهی شددرستمسابمه ای که بنیاد التصادی 
. پوشالی حضرات در جمهوری اسالمی در همین حد بماند، چندان مشکلی نیست

 هم چندانیران زندگی می کنند و کمتر فرصت دیدار از بمیه ی ایران را داشته اند، این حرؾ ها ای آنان که در چند شهر بزرگ برا
 آذربایجان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان،اما آنان که حتی گذرا از شهرها و روستاها در مناطك . جدی بنظر نمی آید

 ی منظره و تمامی شرق از ایرانشهر تا سرخس و حتی شمال و مرکز ایران دیدن کرده باشند، بهارسرتاسر جنوب، از خرمشهر تا چاه 
باور کردنی .  منظره ی ناآشنایی نیستخوابند،فمر اکثریت مردمی که روی منابع سرشار زیرزمینی، برهنه و گرسنه و پریشان می 

اگرچه .  طلبانه ی هسته ای را بر مایحتاج اولیه ی خود و خانواده شان ترجیح می دهندجاهنیست که اکثریت این مردم برنامه های 
ی یک مراسم ساده ی عروسی باید اجازه برایت لاطع آن مردم از نیات والعی رژیم، بی خبر نگاه داشته می شوند، وگرنه آن که اکثر

ی های دول دلسوز اوست؟"  منافعحافظ" و باور دارد که رژیم شده،" ی هسته ایانرژ مسلم حك"بگیرد، چگونه ناگهان صاحب 
 از" عالمی" می ماند که شیخ شیراز وصؾ کرده؛ که گوسفندؼربی به حال ملت، و دفاع رژیم از منافع این مردم، به روزگار آن 

"!   دیدم عالبت گرگم تو بودیچو"، و شبانگاه، کارد بر حلمش نهاد؛  رهانیدشچنگال گرگ

 بر گامبه روشنی می توان دید که در دو ساله ی اخیر، گام به .  ی شورای امنیت می گذردماهه بیش از نیمی از مهلت دو اکنون
 مرحله به مرحله به نتایج ،"دشمن"یا آمریکا یا " ؼرب"مشکالت خارجی و داخلی ما افزوده شده و شورای امنیت یا آژانس یا 

شصت ساله اما هنوز - پنجاهما کودکان .  تنگ و تنگ تر کرده است،"نظام" حلمه ی طناب را گرد گردن ودلخواه خود نزدیک تر شده 
 که پرتگاه ،"یرستگار" به ممصدی برسانیم؛ ممصدی که نامش نه لراضههم بر این باوریم که می شود مملکتی را با یک ایدئولوژی 

 بازیگران درجه سه، پیش روی مثل سال، تازه یاد گرفته ایم 28پس از . ی، ورشکستگی اجتماعی و انزوای جهانی ستالتصادسموط 
ین ا و ،" مذاکره ایمطالب "،" از آب تکان نمی خوردآب" در دلمان و" یمخونسرد"خبرنگاران لیافه ی حك به جانب بگیریم که 

 ما از ارتش زمینی نیروی زمینی"روزنامه ی رسالت می نویسد؛ ... و و بازی را باخته ،" روانی راه انداختهجنگ" که است" دشمن"
 را وزن می کنند؟ هرکس جهانروشن نیست کسانی که پشت این ادعاها پنهان شده اند، با کدام متر و ترازو "! استآمریکا برتر 

 آتش و تمام با"  و سپاه جمهوریارتش" باشد، می داند که در رویارویی احتمالی نبرده یاد از"  عمدبه"اشؽال افؽانستان و عراق را 
 آخر را می حرؾ" یروزیپ"، آن هم در خاک ما،  جنگیو مگر در چنین. منملش با آمریکا، یا حتی اسرائیل، کدام طرؾ پیروز است

 چنین الدام للدرمنشانه ای دراگر اما آمریکا .  که ؼرب و اسرائیل، دست به چنین کار ابلهانه ای نمی زننداعتمادمزند؟ من البته بر این 
ی رو" یمرژ"ی در بین نخواهد بود، تا "اشؽال"ی تر خواهد بود؟ بی تردید طوالن از سموط صدام چمدر" یمرژ"پیشمدم شود، سموط 

ین تشویش را البته در رفتار و گفتار لجبازترین کودکان سیاست ا. بمب گذاری و عملیات ایذایی در مورد اشؽالگران حساب باز کند
 دیگر دست وسفرهای شتاب زده ی آلای الریجانی، سخنان ریاست مجمع تشخیص مصلحت .  مشاهده کردتوانداخلی جمهوری هم می 

 در باطن سخت مایل به مذاکره است، و حتی حاضر تهران،" یمرژ. "اندر کاران لدرت در تهران، نشان روشنی از این پریشانی ست
 لوحانه ای ست چرا که سادهانتظار . بماند" پنهان" حال تعلیك درآورد، با این شرط که این معامله بهاست ؼنی سازی اورانیوم را هم 

.  حك یا ناحك بر سر حرؾ خود پافشاری کند، برنده خواهد شدبهطرؾ ممابل هم حاضر نیست به مردم دنیا بباوراند که هرکس 
 می خواهد به جهان بفهماند  نیز"ؼرب. " و گرنه بازار جهان این چنین در ید لدرتش نبودنداده،" یؾحر"امتیازی که ؼرب هرگز به 

!  که هر گردنکشی مجبور به تسلیم است

حس خودخواهی ..  چنان اند وو ایرانیان چنین و"  ایران، ملت بزرگی ستملت"یافته اند که با جمالتی نظیر در بخوبی ها" ؼربی"
 چهار لرن بر سه" ؼرب"این که . یرانیان را تا اندازه ای تشفی خواهند داداکودکانه ی حاکمان تهران و ناسیونالیسم ورم کرده ی اکثر 

ی تازه ای نیست که کرسی نشینان هاحرؾ ...  جهان سلطه داشته و با زورگویی و للدری نظرش را به جهان دیکته کرده ومنابع
 صد ساله را چند در ممابل این زورگویی مماومت" رسالت" به کدام و"  کیشوتدن"پرسش اینجاست که کدام . تهران کشؾ کرده باشند

یستد؟ ادعای شوالیه گری رژیمی که در داخل و خارج تا خرخره بابه گردن گرفته، و با کدام هزینه می خواهد در ممابل این زورگویان 



ید، در مورد گو و جنایت است، و با زبان و رفتاری لرون وسطایی با مردم خود و با جهان سخن می جرمآلوده ی هزاران خرده 
اگر لرار است دنیا در ممابل زورگویی ؼرب، پشت سر کسی ! است" مسخره "از کمی خنده دارتر ،" جهانیاستکبار " علیه"مماومت"

" نمازبی  "و" ؼسلبی " آن که سال ها استبهتر .  بخواند، سردمداران تهران در انتهای صؾ چنین ممبولیت جهانی ایستاده اندنماز
!   طهارت نگوید، و با این خوش پر و پایی، لب خزینه ننشینداحکام بر سر منبر بوده،

 ی اخیر سالهؼرب در همین ده پانزده .  دلیل دیگری بر خامی مالیان استهم،"  به نفت و انرژیؼربنیاز  "به" یمرژ" باوری خوش
 جهان از نفت کویت و عراق، محروم شد، و البته کههم، دو بحران انرژی را از سر گذرانده؛ یکی پس از اشؽال کویت توسط صدام 

 آنجا که کویت و از. ین کمبود را تامین کردندا"  جنباندم "و" داوطلبانه"،  اسالمیتمامی کشورهای اوپک از جمله جمهوری
دانند، در صورت بروز جنگ علیه ایران، لیمت رفع نگرانی از  می  خود را سخت مدیون ؼرب،"صدام"عربستان، در رهایی از 

 از آزادی کویت هم، به مدت پس.  همسایگی خود را، به آسانی با تولید نفت بیشتر می پردازنددر" شیعی" متعادل نا" یمرژ"حضور 
 کنترل و نظارتی نداشت تا جایی که التصادش ورشکست و در خود، ، صدام نه بر لیمت و نه بر فروش نفت 2003هشت سال، تا 
 ؼرب به کهدر دوران مصدق . نفت عراق، هنوز هم به سمؾ سهمیه ی تولیدش در اوپک نرسیده. یران شدو ش"بؽداد"مدت سه هفته 

.  تولیؾ کرد و سبب تسهیل سموط مصدق شد الیانوس هانفت ایران، بسیار بیش از امروز نیاز داشت، نفت ملی شده را بر روی آب
" یه گانور"کانال سوئز بر سر عبدالناصر، و به دلیل ملی کردن کانال پاناما بر سر  ملی کردن بالیی که کارتل ها و تراست ها به دلیل

 و در کره، ویتنام، کوبا و هر جای دیگر آورد،" آلینده"، بر سر  شیلیبالیی که کمپانی آی تی تی به دلیل ملی کردن معادن مس. آوردند
!  جهان

امیدوارم ایادی جمهوری فراموش نکرده باشند که یک .  کرده، افکار عمومی جهان استباز دیگری که تهران روی آن حساب عامل
 استرالیا تا ونکوور کانادا به  سیدنی، بیش از صد و بیست ملیون مردم جهان در شهرهای بزرگ، از2003 شنبه ی اوایل مارچ روز

با این وجود، دو هفته بعد، آمریکا و بریتانیا شورای امنیت را دور زدند و . کردندخیابان ها ریختند و علیه حمله به عراق، اعتراض 
 چهار سال و بیش از ده هزار کشته بهامروز، و پس از گذشت نزدیک .  روز بیستم مارچ، بمباران و اشؽال عراق آؼاز شدشامگاهدر 

 از هر نگاه، آلای بوش در هر کوچه و خیابان جهان از روی فرشی از نفرت عراقو نابودی  (مجموع عرالی ها و اشؽال کنندگان)
ی افتاده در بستر "کاسترو"ی هوشیار، یا "ارتگا"یوانه، یا د" چاوزر"اگر جنون تفوق آمریکایی بار دیگر بجنبد، از . کندعبور می 
روسیه و چین هم در اشؽال .  بفشارندپای کاری جز این بر نمی آید که دم الی جمهور" دوستان... " پا در هوا واسد" بشار"مرگ، یا 

 که پیش از آؼاز جنگ عراق، کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان هم جزو مخالفین باشدیادمان . عراق و افؽانستان امتحان پس داده اند
 لطع نامه علیه ایران را دوبا این همه هر !  روسیه و هم چین در شورای امنیت به جنگ با عراق رای منفی دادندهم! جنگ بودند

! امضاء کرده اند

یران نصب و تابلوهای مسافت بر سر جاده های ،"لدس" خیالی کودکانه برای رسیدن به خوش بیست و هشت سال گذشته، ولتی به در
 برای هشت سال جنگ بیهوده ی ما، به ترکیه ی ؼذامی کردیم، ترکیه ای که تا خرخره بدهکار بود، بابت داللی اسلحه و مهمات و 

یگری هدر ددوبی با استفاده از فرصت هایی که ما یکی پس از . یوستن به بازار مشترک اروپاستپامروز تبدیل شد که در آستانه ی 
ی های آسیای میانه که پیوندهای عمیك تاریخی و جمهورتمامی . دادیم، از صحرایی خشک و گمنام، به عروس خلیج ارتماء ممام یافت

یگری از د دوستان بالموه ی ایران محسوب می شدند، از فردای سموط اتحاد شوروی، یکی پس از ازشیفتگی دیرین با ما داشتند، و 
حتی در رابطه با .  پایگاه های نظامی علیه ایران شدندبهترس زبان و رفتار ما، در دامان آمریکا و ترکیه و اروپا افتادند و تبدیل 

ی آسان سوخته را نمی شود هااین فرصت .  گرفتیملرار" رابطه" و هم تاریخ هم در رده ی آخر صؾ همزبانافؽانستان و تاجیکستان 
گیرم تمام . برای رسیدن به آنچه از دست وانهاده ایم، راه میان بری نیست. یل شدتبد"  منطمهلدرت"با هیاهو و حنجال زنده کرد و به 

 که این پابرهنگان هر روز این باشدیادمان .  یک اللبای منطمه، آن گونه که تهران باور دارد، یاور رژیم جمهوری باشندپابرهنگان
یم لاسم، دورانی حافظ اسد، مدتی معمر لذافی، ضیاء الحك، حبیب عبدالکرسال ها، لهرمانی داشته اند؛ روزگاری عبدالناصر، زمانی 

 در بسیاری زمینه ها از رژیم کهلهرمانانی . زمانی دراز هم دل به یاسر عرفات یا جورج حبش سپردند...  یا بن خده وبالبورلیبه، بن 
 منطمه، از ترس از دست دادن زندگی، دست شاهان و شاهزادگان پابرهنگانبا این همه و به ناچار، همین . تهران بحك تر بودند

 شب ها در خانه شان کهگیرم .  مراکشی را می بوسیدند و کفش روسای جمهور مادام العمرشان را واکس می زدندوسعودی و اردنی 
ی روز، انتها در"  آن دنیابهشت"اگر بدانیم که انسان میل به پیشرفت دارد، و . کنند و به جان آلای احمدی نژاد دعا باشند،" مسلمان"

 و لاعده آن است که هر پا برهنه ای با دریافت اولین بدهد،نمی تواند اتومبیل و یخچال و تله ویزیون به پابرهنگان یک اللبای منطمه 
پابرهنگان  شیفتگی خواهیم دانست که...  شهادت و وعده ی بهشت را در صندولخانه اش بایگانی کند وواسکناس هزار دالری، اسالم 

کشورهای خلیج بزنید، شادی مسلمانان -  و شهرعربستانکافی ست سری به بازارهای مدرن شهرهای . برای فاطمه تنبان نمی شود
 پی منطمه مسابمات اتومبیل رانی و لمار و زرق و برق تماشا کنید، تا به عمك شیفتگی پابرهنگان میادینشیفته را در این بازارها، 

! ببرید

 به ما گرم شعر و شعار بودیم، سه خط لوله ی گاز و نفت از کشورهای تازه تاسیس شمالی که منطمه ی ما و در طی سال هایی در
یگری حامل نفت عربستان سعودی در داروپا کشیده شد، گاز و نفت روسیه، بازار مصرؾ اروپا را تسخیر کرد، و خط لوله ی 

 برداری می رسد، چه بسا چین و هند و ژاپن هم به زودی نیاز خود را از بهرهالیانوس هند، از طریك امارات و عمان، به زودی به 
آن زمان، چه جنگی صورت . ماندپس تا دو سال دیگر از اهمیت استراتژیک خلیج، چندان چیزی بر جای نمی . ین کنندتامجایی دیگر 

تهدید به این که در صورت جنگ یا تحریم، تنگه ی هرمز را می .  داشتنخواهدگرفته باشد یا نه، ایران دیگر آن اهمیت ژئوپلتیک را 
چنین تهدیدی همین امروز هم نه ! ست" جهانیاستکبار"یت پرت افتادگی از درک جؽرافیای سیاسی جهان، و عدم شناخت نهابندیم، 

 که هشدار بزرگی ست به ژاپن، چین، هند، تمامی شرق آسیا، تمامی آفریما و الیانوسیه کهبه آمریکا و اروپا،  جنگ تنها اعالن
یده، ترجیح می آشوب" ی اسالمیجمهور" ساعتی بمبآنها که خواب و آرامشان از تهدید به انفجار . نفتشان از این تنگه عبور می کند

 سوئز، مصر بحراناگر پنجاه سال پیش، سیاست خشم و فحاشی عبدالناصر در . ین بمب را از کار بیاندازندادهند به هر لیمت، چاشنی 
ین همه، توده های تحمیر شده ی منطمه که هر چند صباح، دل ابا . را تنها گذاشت، چنین سیاستی امروز، به مراتب نخ نماتر شده است



 کینه و بسته اند، پس از آخرین لهرمانشان صدام، سردار لادسیه هم، دو لطره اشک افشاندند کوتاه،به دهانی گشاد و دست هایی 
 دارند و به نان شب محتاج اند، و البته هیچ فرزندمندتر، سر میان ران ها فروبردند، چون هرکدامشان خانه و خانواده و زن و 

ی پخته نمی شود، چرا که در انتهای آش ،" های محرومتوده"از دیگ این !  روی مین برو نیستند،"مسلمانی"کدامشان هم علیرؼم 
آنها دیده اند و می دانند که رژیم، در خود ایران هم با آنان !  و سنی هااعراباند و دشمن  (شیعه)روز، ایرانیان در چشمشان رافضی 

 که منطمه ی ما دو جنگ نابود نشدهاولین دهه ی لرن بیست و یکم میالدی هنوز تمام . یله ی او نیستند، چه رفتاری داردلبکه از 
ی تازه خواند که لصد "یامبرپ"یش نمی توان مردمی برهنه و گرسنه را گرد پبا توهمات چهارده لرن . کننده در کیسه ی خود دارد

" اسالمرستاخیز " زمان، و چشم انتظار امامبه انتظار ظهور !  به یاری امام زمان، امپراطوری های مدرن را با شمشیر فتح کنددارد
 بزنیم، کمربندها باال آستین ها را ،"ور کشیم"باید پاشنه ی گیوه هامان را . ی خبری از جهان استب هم، کمال ساده باوری و نشستن

.  بگوییمسخن" امروز" مهربان باشیم و به زبان جهانرا ببندیم و به جای دعا و نذر و رمالی و زاری و نفرین، با 

 گوش فلک را کر شان" دیناصول "و" درستی "و" راستی" نشسته مانده بودند، و شعارهای گود که یک هزاره بر تشکی کنار آنان
 میانه ی گود، نماب های یخین زهد و پرهیزشان آب شد و والعیت وجودی شان به درکرده بود، با دو دهه تاریخ بر سریر لدرت و 

یر شد، و در ممابل ادعاهای دستگهمین دو هفته پیش، پنج مامورشان در اربیل .  دروغ و ریا، رسوای جهان شدلهرمانانمثابه 
 کهامروز که فاش شده .  منتشر شد،"ؼرب" ادعایشان، همه جا در رسانه های خالؾ مدارک بودند،" یپلماتد"دروؼشان که اینها 
" ینو"در لتل دکتر لاسملو در  (به نام صحرارودی) یکی شان کم و دست اند"  امنیتیماموران" که ،"یپلماتد"دستگیر شدگان نه 

 کرده که آنها اعتراؾ پیگرد دولت اتریش است، آلای کاظمی لمی سفیر جمهوری در عراق، به نیویورک تایمز، تحت داشته و دست
 عراق، در" دخالت"، در بؽداد نشسته و جمهوری اسالمی را به  الیانوسطرفه آن که واشنگتن از آن سوی! ممامات امنیتی بوده اند

 منطمه ی ما در فاصله ی معاصرسرهنگان خدا در تهران تاریخ را آن گونه که هست، نمی خوانند تا بدانند که تاریخ ! ی کندمرسوا 
 همه جا مسیر انمالب توده ها را به نفػ خویش منحرؾ کردند، در اولین کهکودتاگران، همان ها . کودتاها و انمالب ها نوشته شده

 در خوانش این تاریخ و را مثل گربه زیر خاک کردند و برای خود و اعماب و اسالفشان، تاریخ جعل کردند  والعیفرصت، تاریخ
 شد که شعاع بینایی و شنوایی شان را تنگ کرد، تا آنجا متورمدروؼین، شکم ها و ؼبؽب هایشان از خودباوری و خودستایی چندان 

ی " هاتوده" آنجا که تا.  زیر چکمه های شماوت و شکنجه ی خود، ببینندرا"  هاتوده" استخوان شکستنکه دیگر لادر نبودند صدای 
 همواره از روی اما"  هاتوده. " را از صحنه ی تاریخ بیرون انداختندخدابه جان آمده، در هیات نسلی تازه برخاستند و سرهنگان 

.   نشسته اندانتظار دلی، لیام را به دستان آلوده ی سرهنگان تازه سپرده اند و با یک بؽل آرزو، به ساده

 سالح سازی شان می بالند، و به موشک هایی که امتحان عملی پس نداده اند، حال آن که اسلحه جزیره ی ما به کارخانجات سرهنگان
گیرم در نهایت شش . ی مرزهای ما آزمایش پس دادهسو اگر نه هیچ جا، در همین شش ساله ی اخیر، در دو ،"دشمن"های نابودگر 

 را؟ سرزمین انداختیم، دیگر چه؟ خلیج را به آتش می کشیم؟ گذشته و حال و آینده ی ملت و  اسرائیلموشک بیشتر از صدام، به حیاط
بر . یکایی و چهار صد بدبخت بومی را تکه پاره کنیمآمرگیرم همچون عراق، هر روز جایی در مملکت را منفجر کنیم و چهار سرباز 

 این که ما خود را نابودتر از" دشمن. "ی نمی نشیند، که دود این همه، تنها به چشم ملت می رودگرد"  جهانیاستکبار"دامن کبریای 
جدایی طلبان )"اتا"یا به !  جمهوری خواه ایرلند با تمام خواسته های به حمش نگاه کنیدارتشبه سرنوشت . کنیم، خرسندتر می شود

 در لبنان، تامیل ها در سریالنکا، طالبان در افؽانستان، چریک ها در هللا، یا به الفتح و حماس در فلسطین، حزب (باسک در اسپانیا
چریک ها، خسته .  عمومی جهان باشدافکاراین روشی نیست که بتواند چند سال بیشتر دوام آورد و ممبول ...  سوماترا ونپال،ظفار، 

 جهان دارد که بازارآمریکا هم یک التصاد به گشادگی .  اسلحه ی اتمی نیازمند نیستو"  بازوزور "به" منطمی"هیچ . و پیر می شوند
آنها با میلیاردها . یخ، دارندتار" للدران" است که آن الزم"  بزرگیاسباب"پس برای زورگویی . ماشین نظامی اش را پشتیبانی کند

 ؟"زمان امام"یا " کوبا"یا " ونزوئال "،"سیرالئون"پشتوانه ی ما کیست؟ . ی و کسری موازنه، بی نفت و اسلحه نمی مانندبدهکار
! یابید کجای جهان ایستاده ایمدریک نگاه به امضاء های زیر لطع نامه ی شورای امنیت بیاندازید تا 

  نیازمندیرژیمی که به لیمت.  باید به پشتیبانی ملی مجهز باشیم، نه به تملب در انتخاباتجهان،ی رسیدن به شایستگی مان در برا
 مماصد"جهان را متماعد کند که برای  نمی تواند های اولیه ی یک ملت، بیست و هشت سال است در منطمه با آتش بازی می کند،

 که  حالیپافشاری بر حفظ سایت های عریض و طویل و پر هزینه ی هسته ای، در. ی متوسل شده استا انرژی هسته به" صلح آمیز
با این همه جهان می داند که .  را بر انگیختهجهانملت از ابتدایی ترین نیازمندی های روزمره اش محروم است، به درستی بدگمانی 

یران، به اؼرب بدون نفتی که به زور پاالیشگاه های کهنه و در حال ویران .  نجات نمی دهدبحرانانرژی هسته ای، رژیم تهران را از 
 در این مدت، تا آنجا به ذلت می افتد که تن به یکی اما،رژیم تهران . سختی سه میلیون بشکه در روز تولید می کند، دوام خواهد آورد

 می شود، راضی خواهد دادهیم ها خواهد داد، مذاکره خواهد کرد، و به امتیازاتی بسیار کمتر از آنچه امروز تحراز این لطع نامه ها یا 
تازه بتراشد، و خود را پیروز این جبهه بنامد، بهای گزاؾ این ندانم بکاری  توجیه  هزار و یکهم،"  زهرجام"گیرم که برای آن . شد
آنها خوب می .  ارله ای پیش کسوت استبازار، معادالت را بهم می ریزد چرا که در این  به سادگی"دشمن! " ملت می پردازدهمرا 

ی، به ؼربجهان بارها به الالیی سیاست بازان .  دهندجلوه" یآزاد" طلب و خواهان صلحدانند چگونه خود را در انظار جهانیان، 
.   خواب رفته؛ جنگ با همه ی ابعادش، دیری ست آؼاز شده

، ارائه ی یک طرفه ی دروغ های شاخدار همراه با تفسیر و تعبیر شخصی از مطامع و  اخبار خارجی رسانه ها، ممنوع کردنبستن
ی که زندان ها پر از فرزندان نیکخواه آن سرزمین امثل مبارزات انتخاباتی کاندیداهای بی رلیب، در جزیره "... دشمن" های گفته

 حمیر، پرپر می  جماعتی دست های آلوده یدر"  امنیت کشورمخل "و" خیانت به وطن"ی واهاست که عمر عزیزشان به جرم های 
ی اسالمی، که نشانه های آشکار تزویر و ریا و تملب است، و هراس مردمساالر آزادی و برابری و و" صلح"نه نشانه ی ... شود و

الزم نیست رژیم .  باور ندارند،"آخوند "خونی شسته از ها"دست "و" حرؾ" این همه فریب را می شناسند، و به کهاز مردمی 
!   دوری برود، کافی ست روبروی آینه بایستدراه" دشمن"تهران برای شناخت 



جاسوس،  هیات شما انسان ها را نمی بینید، مگر در. ید که بی مرز، در ورای زمین سرگردان اندهست تشنه ی ایده آل هائی شما"
دیکتاتوری شما از دیکتاتوری پیشین، سنگ للب .  ایدکردهدر پرتو اصول انمالبی تان، انمالب را فراموش . خرابکار، دشمن، خیانتکار

مردم می خواهند . یدنده به مردم نسبت را"  تشنگیخون"دروغ می گویید؛ . یید انمالب خون می طلبدگومی . تر و درنده خوتر است
.  ( دادگاه انمالب فرانسهدر" دانتون"دفاعیه از )" این شمایید که خون می طلبید. در آرامش زندگی کنند

 نسلی دیگر در آن جزیره سر برآورده و دههیرزمانی گذشته، و در این سه د" انمالب"، از می گذرد" والعه" سال از آن 28! یانآلا
 گرسنهیجاد بحران و دمیدن در شیپور انمالب و شعار و شعر، تا کجا می شود شکم ملتی را ابا . جهان هزار بار زیر و باال شده است

شما برخالؾ یک تاریخ حرؾ و موعظه، . آمدهنگهداشت، دهانش را بست و ثروتش را چاپید؟ خدا هم از دروغ و ریای شما به تنگ 
، و  بازگردانیدلطفن سرزمین را به صاحبان اصلی اش. ید، و نه به جهان امروز تعلك داریدهستنشان دادید که نه امانت داران امینی 

.  باز گردیدؼارهایتانبه 
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 (*) عارؾ به اسکاندیناویگروه حاشیه ی سفر آلای شجریان و در

 

 . دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است /  نیست بال تر از من میان مرؼانشکسته

 کهاز آنجا .  عارؾ به سرپرستی آلای مشکاتیان به دانمارک، سوء تفاهم بزرگی پیش آمدگروه جریان سفر اخیر آلای شجریان و در
 از آنجا که به گمان ما این مساله به نوعی به مسایل و میان کشیده شد و مساله به یک بعد شخصی و گروهی کشید، به" مهاجر"پای 

 داشته آنی فرهنگ ما مرتبط است، فکر کردیم یک بار، شاید برای همیشه، برخوردی از روبرو با کلامروز و دیروز ایران و بطور 
 امواج خبر به صورت شایعه درآید، عین والعیت به کهبه همین دلیل هم از همه ی جهات به مساله پرداخته ایم تا پیش از آن . باشیم

 .گوش همه برسد

 7 به سرپرستی پرویز مشکاتیان، ساعت عارؾ گروه و شد، لرار بود آلای شجریان  منتشر اطالعیه ای که از سه ماه پیش طبك
اما چند ساعتی پیش از ولت اعالم شده، بر روی در ورودی سالن محل اجرا، .  باشندداشته نوامبر، کنسرتی در کپنهاگ 12بعداز ظهر 

 ...  خودسرانه ی روزنامه ی مهاجر آگهی نوامبر، از12 ظهر امروز، یک شنبه 12 ساعت"یه ای به این مضمون زدند که؛ اطالع
و  (!)" می شود"ناجوانمردانه و ؼیر انسانی از برگزاری کنسرت خودداری طلبی و به عنوان اعتراض به این فرصت... اطالع حاصل

و در میان ". یامدهای لانونی این عمل خودسرانه باشدپ ی مهاجر باید جوابگوی هر گونه روزنامه" انتهای اطالعیه آمده بود که در
 اطراؾ آلایان شجریان و مشکاتیان، و گروه عارؾ، که از جنوب سوئد و شهرهای دور و عاللمندان 1500بهت و حیرت حدود 

 . دانمارک، راه درازی را مشتالانه آمده بودند، کنسرت اجراء نشد

 مؽز کدام نازیبای آگهی و اتهامات پر طمطراق مندرج در آن، بحث کنیم، از آنجا که می دانیم لحنآن که در اطراؾ زبان آبکی و بی 
 این زمینه بازی خورده اند، به کسی که اطالعیه دربیماری پشت این بیانات پنهان شده و آلایان شجریان و مشکاتیان و گروه عارؾ 

، تا بداند  می پرسید از کسیرا"  طلبی ناجوانمردانه و ؼیر انسانیفرصت" کم وزن کلمات دسترا دیکته کرده، گوشزد می کنیم که 
 ایشان کاسبکارانه فکر می کردیم و طالب هوچی گری بودیم، تا کجا می مثلین تهمت تا چه حد است و اگر ما هم ا" یامدهای لانونیپ"

ین است که کجای اطالعیه ی کنسرت اساده ترین پاسخ ! باشد" جوابگو" پیگیری کرد، تا معلوم شود چه کسی باید راشد این مساله 
 و تنها باعث می شود گردانندگانی چون شما پول بیشتری به جیب بزنند، افتد،شجریان در یک مجله، که نظیرش همه جا اتفاق می 

 باشد؟ اش" و ؼیر انسانیناجوانمردانه" می شود که تازه از نوع محسوب" یطلب فرصت"

تا کپنهاگ تعمیب  (دانمارک)" آرهوس"و سپس استکهلم و بعد  (سوئد)" یوته بوری" از رای عده ای از ما که جریان کنسرت برا
 !ین برخورد به والع حیرت انگیز بوداکرده بودیم، و به کم و کیؾ لضایا تا حدودی آگاه بودیم، 

ین ایان و گروه عارؾ در ماه مه گذشته در آلمان و سپس انگلیس باز می گردد، و این که شجر ی داستان به کنسرت های آلای عمبه
 بود، که افتاده" آلا" به شب چهلم مرگ لندنکنسرت ها با ایام عزاداری برای مرگ آلای خمینی در ایران همزمان بوده، و کنسرت 

یشان به اندایادی جمهوری اسالمی، ملؽی می شود و آلای شجریان به توصیه ی بازاری  ؼیر مستمیم گویا با هشدارهای مستمیم و
.  ی بیم از رژیم، از بازگشت به ایران ترسانده شدندبهانهظاهر دلسوز که لصد سوء استفاده از حضور ایشان در اروپا را داشتند، به 

 و ماندن مستمیم با فضا و حال و هوای وطن و آب و خاکش دارد، تردیدی نیست که واهمه ی ارتباطاز آنجا که هنر آلای شجریان 
طبك یک سنت مضحک که در این اواخر در ایران همه گیر )در همین ایام . بازنگشتن به ایران، به حك در ایشان ایجاد اضطراب کند

یم در مورد رژ آن حزب کذا و شایعه پراکنی در" یت لاطبه ی اهالی ملتعضو" رستاخیز و حزبشده و دست کم برای نسل ما از زمان 
 به نرخ نان" به تشویك برخی از معرکه گیران هنرمندان،عده ای از  (خطرات احتمالی برای آنان که عضو نشده اند و ؼیره، آشناست

 یک آگهی تسلیت و فکر بازاریان و لاچالچیان و دزدان هم پیاله ی رژیم، و بادمجان دور لاب چینان، به از به تاسی و" روز خور
 دوستان تاجر مسلک و عمله ی جیب و طرب، که خود را در همانبه توصیه ی . اعالم بیعت با رهبر جدید جمهوری اسالم می افتند

 با وجودی که در این ایام در آلمان بودند و در هم نشان می دهند، آلای شجریان دلسوز ناصح و  وهمه ی زمینه ها صاحب نظر 
 می  ما فریب این خیرخواهی ها را می خورند و از روحیه ی هنرمندی شان سوء استفادهگمانآرزوی فرصت بازگشت به وطن، به 

همزمانی کنسرت از پیش ) تا مگر گناه ناکرده شان کنند،تا زیر این اطالعیه را امضاء  (یا نمی کنند، نمی دانیم)، و لبول می کنند شود
( مدفوعاتبخوان ) تیر در مطبوعات 14بخشوده شود، و اطالعیه مزبور، روز  ( آلای خمینیمرگاعالم شده در لندن، با چهلم 

 هرگز تصور نمی کنند که در شوربازار  اطالعیه هامشکل اساسی اینجاست که امضاء کنندگان این گونه. جمهوری چاپ می شود
 که گاه صفحات بی شماری از مطبوعات داخلی را می پوشاند، کسی به اسامی افراد مشابهموجود، و در میان انبوه اطالعیه های 

 و موارد معدود دیگری که نام افرادی مورداما در این !  کننده توجهی نشان بدهد و اصولن زشتی همه گیر، کراهت کمتری داردامضاء
 .ین موضوع از چشم هزاران عاللمند ایشان دور نمی مانداچون دمحمرضا شجریان در میان است، بی تردید 

ی کشورها ی گروه عارؾ به اروپا، در ماه اکتبر و نوامبر، برای یک سری کنسرت در دوبارهکه آلای شجریان با ورود هنگامی 
 ها در اسکاندیناوی پخش می شود، برخی از کنسرت نروژ و انگلستان آماده می شوند و آگهی این انمارک،آلمان، فرانسه، سوئد، د

 از پنجه خونآلای شجریان با رژیمی که بیعت " در نشریات ارگان گروهشان، و با اشاره به کنسرتمخالمان رژیم با گراور اطالعیه ی 
 . کنسرت ایشان را تحریم کردند،"هایش می ریزد

یه پخش اعالم برگزار شد، تحریم کنندگان در خارج از محوطه، سوئد" یوته بوری" شهر در اولین کنسرت در اسکاندیناوی که در
 از شما یک سوال من"تماشاگران برخاست و گفت؛  میان کردند و در ابتدای ورود آلای شجریان به صحنه، دختر خانمی ایرانی از

چرا با رژیمی که ! ی شجریانآلا"؛  پرسیدبا این وجود دختر خانم ادامه داد و"! ینجا جایش نیستا" دادند جوابآلای شجریان ". دارم



 لبل از هم جمعی که گویا بعد"  و مسبب این همه بدبختی برای همه شده، بیعت کرده اید؟ستدشمن ایران و لاتل هزاران فرزند ایرانی 
اما کنسرت بعدی در .  لال لضیه کنده شدوبرای چنین منظوری آماده بودند، شروع کردند به دست زدن و جمعیت هم تبعیت کرد 

 باد موسیمی زنده" کار به شعار علیه جمهوری اسالمی کشید و با وجودی که دوم،استکهلم به این سادگی ها برگزار نشد و شب 
ی اسالمی شعار داد و در انتها گویا یک آدم جمهور باالخره سالن یکصدا علیه شد،"  بر جمهوری اسالمیمرگ" چاشنی "یرانیا

 یک تولؾ، دیگر از دلیمه ای اجرا شد، ولی بعد 20کنسرت با وجودی که "!  بر شجریانمرگ "بزند؛احساساتی هم پیدا شد که فریاد 
 .ادامه پیدا نکرد و مردم پس از مدتی جر و بحث، پراکنده شدند

 تعداد معدودی بلیط تنها، شب اول برای ضبط، به رادیو دانمارک اختصاص داشت که (دانمارک)"آرهوس" بعدی در شهر کنسرت
الزم است اشاره شود که حضور . آلای شجریان، ممکن نشد سرما خوردگی ادامه ی کنسرت به دالیل فنی و از جمله. فروخته بودند

ظاهرن شرکتی )" آوا شرکت" و حتی ایستاده در پیش روی تماشاگران، که گفته می شد به توصیه ی سالن،شنیع پلیس در اطراؾ 
این منظره ی . صورت گرفته ( آلای شجریان و گروه عارؾ خریدهازست در آلمان، که امتیاز اجراء و پخش این سری کنسرت ها را 

 های ممتد برای زدنیک دانمارکی عاللمند که می دید ایرانیان ایستاده، با دست . یان را هم متاثر کردشجرزشت، حتی افراد گروه و 
 "! گوشم نخورده بودبه"  با پلیس مسلحکنسرت "نام امروز مفهومی به تا"شجریان ابراز احساسات می کنند، گفت؛ 

.  و ایرانیانی که از شهرهای دور و نزدیک آمده بودند، ناراحت سالن را ترک کردندشد دلیمه برچیده 35ی، بساط کنسرت پس از بار
 به گوش می رسید، گروه برای مخالؾ دوم کنسرت عمومی بود ولی از آنجا که زمزمه ی تظاهرات از طرؾ گروهی از ایرانیان شب

 عاللمند ایرانی و 1200 کپنهاگ شد و عصر همان روز در حالی که عازمخودداری از هر گونه برخورد، صبح یازدهم نوامبر 
 کرده بودند، آلای شجریان و اجتماع" آرهوس" دست، ناباورانه و با سرخوردگی جلوی سالن محل اجرا در شهر دردانمارکی، بلیت 

ی حفاظت سالن، با پلیس تماس گرفته بودند و از طریك پلیس دریافته بودند براظاهرن در کپنهاگ هم ! گروه عارؾ در کپنهاگ بودند
اینجاست که .  آنها اجازه داده بودبه ایرانیان اجازه ی تظاهرات در محل را گرفته اند و پلیس هم طبك لوانین دانمارک، ازکه گروهی 

 و کاسه کوزه کنند، تا درازش  می گشتند"یم باشیحک" دیگر دست به کار شدند و به دنبال یک بار" یه های دلسوزتر از مادردا"گویا 
 ! شددراز" مهاجر" در میان بهت ما، امااین بهانه از کجا سبز شد؟ نمی دانیم . ی شرایط را بر سرش بشکنند

 ! جهان دوش کجا بوده ایجان

 بودند دانمارک و جنوب سوئد آمده بودند در حالی که ناباورانه شاهد آگهی روی در سالن مختلؾی سالن مشتالانی که از شهرهای جلو
ین ا" می کردند، تماشا می کردند، مدام می گفتند؛ پخشو چهار پنج نفری را که در پیاده رو اطالعیه های تحریم کنسرت را میان مردم 

 می دادند  توضیحی خواسته برگزاری کنسرت را به نام خود تمام کند، کافی بود پیش از اجرای برنامهگروهبر فرض که ! ممکن نیست
 ..."!خراب می کردند- ی هم داشتا"ناجوانمردانه"اگر نیت - و با دو کلمه ی محترمانه آن گروه را

 مختلؾی گذشته، همه شاهد آگهی های مشابه در مورد کنسرت ها و نمایش ها و برنامه های ها با آنان بود چرا که در طول سال حك
و تنها به تماضای برگزارکنندگان و برای اطالع ایرانیان دور  همیشه این.  مجالت و روزنامه های دیگر بوده اندو" مهاجر"ایرانی در 

ی برگزاری یا ادعادر هیچ کنسرتی هم کسی !  آگهی های معمولی در مهاجر، این یکی رایگان چاپ شدبرخالؾو نزدیک بوده، و 
این بار هم مستثنا !  چه معناستبه" آگهی" می دانند که همهبرپایی برنامه از سوی هیات تحریریه ی مهاجر را نکرده است، چون 

 را به دفتر مهاجر آورد و چندین بار هم برنامهیب دهنده ی ارتباطات گروه در اسکاندیناوی، پوستر ترت" راسموسن"ی آلانبوده، چون 
 را نمی شناسیم آلمان در" آوا"وگرنه ما موسسه ی . را در جای مناسب در مجله چاپ کنیم اطالعیه خواهش کرد با او همکاری کنیم و

 ! آگهی مجانی نمی پذیریمهم" یبازرگان"و از یک شرکت 

  بریم؟کجادشمن است، شکایت  (با) دوست چون

 از به همه ی ایرانیان مهاجر باشد و در مطالب و مندرجات، کاملن بی طرفانه و خارج متعلك وجودی که مهاجر تالش کرده تا با
 چرا که روزنامه ها و مجالت شده،" ناجوانمردانه"بستگی و وابستگی به یک گروه خاص، عمل کرده، لاعدتن همین باعث اتهام 

 ناسزا به بامتعلك به گروه های راست یا چپ یا میانه، آگهی کنسرت گروه عارؾ در کشورها و شهرهای دیگر، از جمله لندن را، 
 نگرفتند و اتهامات موهومی نظیر لراراما ظاهرن مورد هیچ گونه اعتراضی هم . جمهوری اسالمی چاپ و منتشر کردند

 کپنهاگ درمی پرسیم در استکهلم و آرهوس هم به دلیل اطالعیه ای که لرار بوده هفته ی بعد . نشد متوجه ی آنان هم" ناجوانمردانه"
ی شجریان و گروه عارؾ توصیه شده بود تا از رو آلادر مجله ی مهاجر چاپ شود، کنسرت ها اجرا نشد؟ تصور ما این است که به 

ی اسالمی جمهور والیت فمیه تازه، آن هم در حضور چشم و گوش های سفارت های با" یعت نامهب"در رویی با معترضین به امضاء 
بنابراین اگر !  و بازگشت آلای شجریان به تاخیر افتدکنددر سالن های کنسرت، بپرهیزند چون ممکن است کسی به ساحت رژیم توهین 

یشان و به لیمت تهمتی ناروا اند جوانمردانه بود که به توصیه ی بازاری بود،"  و ؼیر انسانیناجوانمردانه"چاپ اطالعیه ی کنسرت، 
 میهنان عاللمند، و به درخواست برگزار کننده ی کنسرت در همبه کسانی که تنها به شوق حضور شجریان و برای اطالع 

 در انتظار  بسیاری نشریه شان چاپ کرده اند، هزار و پانصد مشتاق موسیمی ایرانی را که روزان و شباندراسکاندیناوی، اطالعیه را 
  کنید؟محرومآن شب با شجریان و گروه عارؾ و مشکاتیان بودند را از این موهبت 

 !ین عجبا....  با توایم و با تو نه ایمما

ی و والیت فمیه اسالمبا رژیم جمهوری  (از جانب هرکسی که باشد)" یعتب" در وهله ی اول اعتراض هر گروه یا فرد از ایرانیان به ما
 می پذیریم که تایید جمهوری اسالمی بهر شکل و بهر دلیل که باشد، راو این بخش از استدالل آن گروه از ایرانیان . را، تایید می کنیم
 ملت ایران و میهن بر ی فجایعی ست که در این ده ساله از سوی این رژیم و به ویژه رهبر و بنیانگذار آن همهچشم پوشیدن بر 



از طرؾ دیگر و به دلیل . این عمیده از سوی هر گروهی که باشد، راست یا چپ، مورد تایید و احترام ماست. عزیزمان رفته است
 شبی را در خواستندیگران، و با توجه به این که بودند بسیاری از ایرانیان که علیرؼم این تحریم، می داحترام به آزادی و عماید 

 اجرای آن را بهر شکل و بهر دلیل که بوده باشد، محکوم درؼربت با شجریان و گروه عارؾ بگذرانند، بهم زدن کنسرت و اؼتشاش 
 خاص بر گروهعمیده است و ریشه ی همه ی دردهای ما در همین تحمیل عمیده ی یک فرد یا یک  تحمیل چرا که این خود. می کنیم

 در هیچ جای تاریخ ما  تحمیلی نبایستی بگذاریم چنینباشد،پس به دلیل بدبختی های همین ده ساله ی اخیر هم که . دیگران بوده است
 . ، دیکتاتوری را با دیکتاتوری تمبیح نمی کنند آرمانیدر هیچ عمیده و. تکرار شود

 در-  و شکستن همه ی کاسه کوزه ها بر سر مهاجر، یا هر تشکل دیگر، به بهانه ای واهیسالن عین حال نصب آن اطالعیه بر در در
و همان گونه که فردای آن شب کذا و پس  می کنیم را نیز محکوم- حالی که همه می دانیم سرچشمه ی همه ی این جریانات کجا بوده

 عارؾ در آؼاز سفرشان از کپنهاگ به اسلو، رفتیم و ماجرا را به ایشان توضیح گروهاز آن تهمت ها، به مشایعت الای شجریان و 
ی مسلکان انجام داده اند و این از شان هنر و بازاریم، معتمدیم این کاری ناجوانمردانه بود که بی تردید آلای شجریان به توصیه ی داد

 .هنرمند به دور است

 ... و شراب و رندیعشك

 سنتی در جامعه ی ما این امر به.  در این ماجرا ریشه دارتر و عمیك تر از این حرؾ هاستمهم این همه و به گمان ما مساله ی با
یه بر سر ملک و ملت گسترانیده، مردم از ساتبدیل شده که در زمانه ی وانفسا، آنگاه که ترس و وحشتی شوم از رژیمی منحوس، 

. شان تحمیل می شود، هدؾ اصلی را گم می کنند و یکدیگر را نشانه می گیرند زندگی شدت پریشانی ناشی از نابسامانی که بر
 این سنت نامیمون پیروی می کنند و گاه از بسیاری از بزرگان علم و ادب و فرهنگ و هنر ما نیز، به دنبال یک ساحل امن، متاسفانه

 می شوند تا نه متوسل" تمیه"در عین حال مدام به .  را سالم از معرکه به در برندخود" بودن"به میخ و گاه به نعل می کوبند تا مگر 
بنظر ما این دوگانه زیستن و دو چهره داشتن، .  آید و نه از دژخیم، زخمی بردارندوارددر پیشگاه ملت خدشه ای به چهره و نامشان 

ی روز، هم خرما را از دست داده اند انتها شایسته ی کارورزان هنر و فرهنگ است و نه به گمان ما راه به جایی می برد بلکه در نه
یان یا آلای مشکاتیان نیست، بلکه روی سخنمان به همه ی عزیزانی از این سنخ و شجرخطاب ما در اینجا تنها الای . و هم خدا را

یری های زمانه، به لیمت تهمت و آلودن درگاین اولین بار نیست که عزیزی گرانمدر به توجیه نیالودن دامن در رنگ .  استگروه
در عین حال به پاس لدر و بزرگداشتی که از سوی .  امکان عافیت برخوردار شودازدیگران، از حضور در میان مردم ابا کرده تا 

، پرهیز داشته و خواسته تا با  دژخیم پای او ریخته می شود، تا حد امکان از حضور در کنار رژیم، یا دیده شدن در کناربهمردم 
 ! تنگ بدنامی به سالمت بگذردداالنسکوت، که در این زمانه هزار معنا دارد، از 

 است،ی اسالمی هیچ چیز لابل اؼماض و گذشتی وجود ندارد و اگر گفته اند چیزی که عیان جمهور اما این است که در رژیم والعیت
 بیان کرد تا از حافظه ی کسی نگریزد و از ساعتحاجتی به بیان ندارد، عیان رژیم جمهوری اسالمی را اما بایستی هر روز و هر 

ی به والع در زشتی و پلیدی سنگ تمام گذاشته و آنچه از ظلم و جور و درد و رنج اسالممعجون جمهوری . کراهتش کاسته نشود
، جهالت و زورگویی و هرچه ی دیگر را،  جمعی زندانیان تا زندان و شکنجه و نابودی نیروی انسانی و التصادی ایران، کشتاربوده

 ها بر سالبه گمان ما آلای شجریان به اعتبار هنرمند بودن، باید از این همه که در این . استاین رژیم به مردم ایران ارزانی داشته 
 .آن ملت رفته، آزرده تر از دیگران باشند

 یش را نباشد برگ سرای سلطاندرو

ما به همه ی ریاضت ها و .  ملی ما، در این دو دهه ی اخیر، چهره ی شاخصی هستید تاریخی موسیمیشما در حرکت! ی شجریانآلا
. عظیم دوستداران شما مخفی مانده باشد خیل هایی که شما در طی سال ها کشیده اید، والفیم و این چیزی نیست که از چشممحرومیت 

بازاری رواج داشت، و همه چیز در خدمت رسوایی و ابتذال بود، شما از فساد و  موسیمی ما فراموش نخواهیم کرد در سال هایی که
در تمام این سال های .  هم ادامه داشتهانمالباین پایمردی در سال های پس از . یدگی پرهیز داشتید و موسیمی سنتی را رها نکردیدگند

، 57در گیر و دار جنبش . و نظری از مرارت افرادی چون شما ؼافل نبوده است چشمی نکبت و بدبختی و رنج آن مردم، هیچ
بخش دل های  گرمی " جانانآستان" رسید، راهی شما سرود پایان شام سیاه مردم شد و آنگاه که ؼروبی زود رس از "یدهسپ"

یخت، عمل ر زمانه ی دهشت که همه ی دیوارهای امید، یکی بعد از دیگری بر سر مردم فرو می آندر این زمان و . امیدواران بود
در همین ؼربت و آوارگی بسیارانند آنان که با . بودمعدود چهره های هنر و ادب ایران، گرمی بخش خلوت منتظران و امیدواران 

هم .  فرهنگشان استو" مردم "و" وطن" سر می نهند و برایشان صدای شجریان یادواره ی ،" جانانآستان "بر" دستان"ی "نوا"
یش از آن بر سر هر کوی و پ پس از تیرماه و آن اطالعیه ی کذا در روزنامه های ایران، کنسرت را تحریم کردند، واینان که امروز 

برای هیچ کدامشان باور کردنی نبود و نیست که ولتی شجریان می . بودندبرزن ؼربت ؼریب خویش، ارائه دهنده ی آثار جاودان شما 
 تایید بر اعتبارنامه انگشت هم چنان که پیش از این، اعتراض گونه به کار موسیمی و آواز ایران بپردازد، چرا خودتوانست در خلوت 

حدی از محبوبیت میان مردمش رسیده، می تواند تنها به برکشیدن گلیم  چنین آیا کسی که به. ی رژیمی ضد ایرانی و بی اعتبار گذاشت
 یاندیشد؟ گو که دنیا را خود سیل ببرد؟بخود از آب 

یگر دسال هاست که . یرانیان نه تنها یک چهره ی موسیمی ایرانی، که یک نماد ملی هستیداشما امروز و برای ! ی شجریانآلا
 زمانه ای که باید فریاد است،" عارؾ" زمانه ی زمان،. نیست" نکیسا" زمان هم، زمانه ی. موسیمی تنها حیطه ی عمل شما نیست

 ای که هر فرد، دانه ای از زنجیر هستی زمانه".  خون جوانان وطن الله دمیده ستاز" زمانه ای که ،" سر کنناله سحر مرغ"زد 
ولتی همه مان خشت های یک دیواریم، فروریختن دیوار، .  درد جهان استبشر،ست و هیچ کس از دیگران جدا نیست، درد هر 

 باید پنهان شد و سر نهاد، اگرآیا در چنین زمانه ای سکوت و پنهان شدن در پس هنر، جایز است؟ یا جایی .  ی ماستهمهفروریختن 
 است؟"  آستان جانانبر"



 " زدتوان سربلندی، بر آسمان گلبانگ"

 شعری و" زدزد که بر ساز آن، آهی توان راهی "این روزها باید .  زمانه تان را دریابیدبزرگ، اعتبار این که هنرمندی هستید به
 تنهاست، و دژخیمان در هیچ زمینه ای تازیانه از گرده ی زخمدار ،" درد استماالمال"میهن ما ".  آن طبل گران توان زدبا"خواند که 

 پایگاه مالیان و تنها بخاطر حضور در میان هم ازوحشت را تا آنجا گسترانیده اند که شما، فرسنگ ها دور . مردم بر نمی دارند
  سرزمین هایبزرگ، از بازگشت به وطن، به خانه ی خود، بیم دارید و ماه هاست آواره ی دژخیم وطنانتان در ایام عزاداری برای

  اندیشید؟ به اعتبار کدام ساحل امن؟خودمی شود آیا در چنین زمانه ای، تنها به بیرون کشیدن گلیم . بیگانه اید

 و ستم ظلمشما در جامعه ای لبالب از .  ادبیات، شؽل، خانه و خانواده و سیاست بخش نکنیمهنر، زندگی در این زمانه را به بیایید
جامعه ای که "...  سحر ناله سر کنمرغ" نؽمه سر داد که" عارؾ"جامعه ای به مراتب وحشتناک تر از جامعه ی . زندگی می کنید

یا خواسته ای ست بزرگ و ناممکن؟ پسندیده آاین .  نه که از سیاست، که از هیچ چیز دیگر زندگی جدا نیست، و نمی تواند باشدهنر
 است که همین را هم از مردم دریػ کنیم؟

  نازکت آزرده ی گزند مبادوجود/  به ناز طبیبان نیازمند مباد تنت
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از ابتدا بر این نیت بوده ام .  بسیاری مطالب دیگر این خانه، کهنه استمثل هم  این مطلب،همان گونه که از تاریخ یادداشت پیداست( *)
این یادداشت، بیست سال پیش در . کنمی لدیمی را، در صورتی که هنوز هم به بخشی از آن عالله مندم، در این خانه منتشر هاکه نوشته 

یک ماهی پس از انتشار آن، .  شش هفت نفری در کپنهاگ اداره می شد، منتشر شده استگروه که توسط یک ،"مهاجر"مجله ای بنام 
که در یکی از شماره های بعدی ) نامهدر آن .  به آدرس دفتر مجله رسید که در آن نامه ای به خط خوش آلای شجریان بودپاکتی

 و هم چنین بودند،گذاشته  (با آلای خامنه ای)که نام ایشان را بدون اجازه، پای بیعت نامه  کسانی آلای شجریان به ( شدهمنتشر" مهاجر"
با درود به آلای شجریان، و با یاد شیرین دیدار زنده .  بودندکردهبه پخش بی اجازه ی آثارشان از رادیو و تله ویزیون رژیم، اعتراض 

 .  سفر گروه، به دانمارکآنیاد مشکاتیان، در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی شکستنصدا

 

 دست، روی خط بهمی گوید؛ باور نمی کنی، دو روز است تلفن . یك پیاده روی های من، آدم خوش مشربی سترؾ آلامحمود،
خانواده به من متوسل شده اند اما پیرزن پا در یک کفش . برودمادر حاضر نیست به عروسی دختر خاله . شیراز کار می کنم- دانمارک

 ولی گذشته،" تجاوز"می گوید کار من از ... آخر چرا؟ می گوید؛ بخاطر آن میهمانی و تجاوز و. رومکرده که از خانه بیرون نمی 
؛ این همانی نیست که حکومت می خواهد؟ آلامحمود با ناباوری نگاهم می کند؛ می گویم.  دیگران را هم ندارمبه" تجاوز"تحمل دیدن 

 شدن از فشار مشکالت روزانه، رهامی گویم؛ جمع و خنده و ... ی حرؾ می زنی انگار همه چیز از پیش برنامه ریزی شدهطور
،  نمی گردم"توطئه"دنبال .  هم بر آن ملت نمی پسندندرا" حدالل" همین امااین موجودات حمیر . آخرین دلخوشی های آن مردم است

 اینمدر خاطرخواهش هستی، وسط این خیابان ظاهر بشود که" کروز لوپه پنه"ولی از خودت می پرسم، اگر به فرض محال، همین االن 
ی پارک را پر می صبحگاهی به او تجاوز کنی، چمدر ولت الزم داری؟ ؼش ؼش خنده ی آلامحمود فضای خلوت دارو بگویند اجازه 

چمدر ولت می ! ی، پس بی تشویش و نگرانی دست به کار شودارکند؛ در هوای آزاد؟ پیش چشم جماعت؟ می گویم؛ ولی اجازه 
 سر پا را" بی صاحب شده" نباشد، باالخره آنمدر تمرکز حواس الزم دارم تا پیش این همه چشم، این کهخواهی؟ می گوید تشویش هم 

ی لانونی هم ندارد، به تمرکز و انرژی "اجازه" زن که بظاهر همهمی گویم ولی تجاوز حضوری به آن ! نگه دارم، شوخی که نیست
 به زنها و بعد، سر فرصت تجاوزدارد، نه؟ ریختن به خانه ی مردم و مردها را جمع کردن و در یک اتاق حبس کردن و  نیاز بیشتری

"  انتظامیممامات"گیرم هیچ تنابنده ای هم این یورش را ندیده و به . کشدفرار کردن، هیچ هم که ولت نگیرد، یک ساعتی طول می 
ده مرد و ده ! ست"میهمانی"باالخره اسمش . اندمهاجمین اگر اسلحه ی گرم هم نداشته اند، چالو و چماق که داشته .  نداده باشدخبر

و اختیار  همه جور وسیله می کنند، هان؟ ولتی مردم در وسط خیابان با بسیجی و لباس شخصی که مماومتی زن هم که بوده باشند،
 می کنی مردها در آن مهمانی به راحتی زن هاشان را در فکرمطلك برای دریدن دارند، درگیر می شوند و مشتی و لگدی می پرانند، 

 زنانی که بهمیمون هم که باشی، تجاوز ! یم مهاجمین کرده اند؟ این کشمکش ها ولت می برد، برادرتمدطبك اخالص گذاشته اند و 
" حصر"سرگرم مرالبت از  می گویی نیروی انتظامی البد. زمان می برد... مماومت می کنند، جیػ می کشند، التماس می کنند و

میلش می کشید کسی در این صورت می پرسم اگر در طول همان یک ساعت، ! شود" مماس"با آنها  سی ین بوده مبادا بی بیمخالؾ
 متجاوزیده می شده اند، یک شعار یک کلمه ای ،"علیه السالمی" ؼیر و"  لباسبد"روی همان دیواری که آنطرفش مهمان های 

 نوشتن چند حرؾ از این کلمه فرصت تا دستگیر بشود و زیر لگد و مشت چند بسیجی استخوانش نرم شود، ،"یآزاد"بنویسد؛ مثلن 
 .     و تمامکلمهیک "! یآزاد"ی ساده را می داشت، هان؟ 

 نشده باشی، باید والعه ی دچار" یمرآلزا" کثرت ولایع انحرافی و هو و جنجال دعواهای زرگری رژیم، به بیماری از مثل همه اگر
 را زیر تهران هزار نفر نیروهای انتظامی و بسیجی و کوفت و ماشرا 20بیش از .  مانده باشدخاطرتلیامدشت در آبان ماه گذشته در 

 و نه در بیابان و نه در روستا و نه دور از شهر، که در دزدند،آن ولت چند نفر زنی را می . چکمه داشتند تا هیچ مخالفی نفس نکشد
 ادعای که" ی دینیمردمساالر" در هم تاریخ، آن در" امنیت"شاهکار . ، در اتومبیلی به او تجاوز می کنند المرای اسالمیخیابانی از ام

" یانآلا" سبب تحریک و نکرده را" یت شئونات اسالمیرعا" زن بی دفاع هم فاحشه ای بیش نبوده که آنالبد ! دارد" تموا"اخالق و 
ین ا آبان، یعنی روزی که 13 مدعی شد که والعه ی لیامدشت در روز ،"افتضاح"ین ا توجیه در" امنیت اخاللی"رییس پلیس . شده
یک " ی رماالنجمهور" آبان اتفاق افتاده و رسانه های 14 روز البد.  خیابان ها ولو بوده اند، اتفاق نیفتادهدر"  ی امنیتیعمله"همه 
 شود و چون توسط رسانه های خارجی  دزدیده میخنده ندارد، جایی که همه ی اخبار از مردم!  والعه را گزارش کرده اندزودترروز 

 زودترشده، همراه با ده ها توجیه مسخره لی می کند، البد می شود خبری را هم  شکلی تحریؾ  خبر را به،"نظام"بر مال می شود، 
یش از شمارش آراء؟ در حالی که رییس مجلس جمهوری، پ برنده ی انتخابات، به"  معظم رهبریممام"پخش کرد، نه؟ مثل تبریک 

 ! را، تلفنی به کاندیدای دیگری تبریک گفتهانتخاباتیک ساعت لبل از آن، پیروزی در 

 یک زن، یا عده ای زن به  نمی شنویمچرا ما هیچ ولت.  همیشه از سوی مرد استچرا" تجاوز" ام معطل که این مانده؛ من می گوید
چه بگویم؛ واژه ی . آلامحمود اما با لیافه ای جدی، منتظر جواب است. کندفکر می کنم دارد شوخی می ! مردی تجاوز کرده باشند

 به نوعی حریم دیگری را ؼصب کردن، عبور دهد؛می  معنی "خشونت" با توام" یتخط" ی فرهنگ ها چیزی معادل همهتجاوز در 
یان آلا مایملک آلایان است، پس تجاوز به زن، حساس ترین نمطه ی مالکیت و" مال "کهزن هم . خشن از محدوده ی دیگران و ؼیره

 به مردان می تنها" تجاوز" می گیرند، لاعدتن واژه ی لرار" تجاوز"از طرؾ دیگر چون بچه ها هم مورد . را هدؾ لرار می دهد
ی جنسی لرار داده، پس "استفاده سوء"ی ؼربی بارها شنیده ایم که زنی پسربچه ای یا پسربچه هایی را مورد هادر سرزمین . چسبد

 از که سرشکسته است" متجاوز"ین ااینجا این والعیت جا افتاده که با عمل تجاوز، .  باشدلدرت باید ،"تجاوز"یکی از عناصر کارساز 
 تجاوزشخص .  فاحشه ای باشد که با لباسی فریبنده، کنار خیابان گرم دلربایی بوده،حتی اگر زن تجاوز شدهیرون می آید، بماجرا 

با . و استمالت روحی و ؼیره لرار می گیرد روان درمانی شده، توهین شده و مظلوم به حساب می آید، تحت مرالبت پزشکی و پوشش
چون در عمل تجاوز، عضوی از بدن مرد، وارد عضوی از تن زن .  در این امر دخیل استهماین همه خیال می کنم یک بعد فیزیکی 

، حس کراهتی در زن بیدار می شود؛ به  فرو کرده باشیی شود، بی آن که خواسته باشد، انگار انگشتی را به زور، در دهان کسیم
 و می کند" نجسی"اگر دلت کرده باشی در فیلم ها هم زن تجاوز شده، احساس نوعی . تلمی می کند" تحمیر شده"نوعی خود را 

 از تن به در کند، را" ناپاک" شامپو خود را می سابد تا این حس ومعمولن پس از رهایی، مدت ها زیر دوش می ماند و با صابون 
شود اما هر بار که خبر یک  لضا می نمی دانم این فکر من تا کجا سبب خنده ی اهل! که سگ به او شاشیده باشد مسلمانی درست مثل

 متجاوز، این است که زن را وادارند، در حضور لاضی و چند شاهد، مردتجاوز را شنیده ام، خیال کرده ام بهترین مجازات برای 
هیچ زن تجاوز شده ای حاضر نیست  احتمالی خنده هم دارد، به...  کند وفرو" آلا" چندین بار به هرچه نه بدتر راباتومی روؼن زده 

شاید هم مرد متجاوز از این عمل خوشش .  رسد به این که تن به چنین عملی بدهدچهبا لیافه ی نحس مرد متجاوز رو در رو شود، 
اگر نشنیده ایم زنی به مردی .  و والعیت، بپردممررات دیگر، می تواند تا ورای مرزهای لانون و است" خیال"با این همه ... یایدب

به فکر  زنی ولتی برای تبرئه ی مرد متجاوز، زن تجاوز شده را فاحشه می خوانند، کدام.  استدفاعتجاوز کند، در فرهنگ ما لابل 



حتی پژوهشگران و ...  که داریم؛ زلیخا، سودابههامانتجاوز می افتد؟ با این وجود اگر نه در والعیت، در داستان ها و افسانه 
 پشت می کند و پدرهمان سودابه ای که در عشك به کاووس، به !  می خوانند"بدکاره" را سودابهاندیشمندانمان هم امثال زلیخا و 

از ما دریافت می کند، کام ناگرفته از  وفای به عهد و پاکدامنی برای این خیانت به پدر، و پشتیبانی از شاه ایران، نشان شجاعت و
" ما"پس در لصه هامان هم اگر زنی عاشك ! یی می شود، تنها به جرم پاره کردن یک پیراهنهرجاعشك به سیاوش اما، بدکاره و 

" ما" شود و از حضرت وارد" ما"، آرزومندانه به خوابگاه  بیاید بدکاره نیست، مهم این است که مثل تهمینه با پای خود به گوربشود،
 این به"  مازن"اما خدا نکند "! مرضی الطرفین "تجاوزیعنی ! بماند" پاکدامن" کند مرحمت فرموده به ایشان تجاوز کنیم، تا خواهش

 ! برود" یگرید"نیت سراغ 

 22هشت روز بعد از !  یک هفته با انمالب راه آمدندفمط" نابکاران"این .  زن ها از مموله ای دیگر انداما" ی دینیمردساالر "در
در حالی که ما .  راه انداختندبه" آلا" علیه فرمان حجاب اجباری ها"ناشزه" همین را" ی دینیمردساالر"بهمن، اولین تظاهرات در 

یت آ" حاال که" یؼفاری هاد"پاستور به تماشا ایستاده بودیم، یک مشت لمپن عربده کش به رهبری خیابان  در پیاده روهای ها"مرد"
 بر مرگ" زنان تظاهر کننده می کردند که در میانه ی میدان فریاد می زدند نثار هرچه از دهن پاره شان در می آمد شده،" هللا
 آن در" یبرابر"اگر روزی ترازوی .  اندبوده" نظام"ین ا"  دردسر"تا همین پیش پای ما هم، پیوسته همین زن ها "! یکتاتورید

 شود، نه گمانم که زن ها در این سی و برداشته ها"تابو" زیرزمین های خاک گرفته و نمور، بیرون آید و بکار افتد، و ازجمهوری 
با این تفاوت که در !  باشندداده" شهید" از مجاهد تا اللیت و پیکار و چه و چه، کمتر از مردها ،"راست "و" چپ"چند ساله، از 

اما دریػ از یک !  را هم جزو شهداء بحساب بیاوریها" شده و رها شدهرسوا"مورد زن ها باید عالوه بر کشته ها، تجاوز شده ها و 
این هم از ویژگی های فرهنگ .  ؼیره ی بن بست که به نام شهید زنی شده باشد، چه رسد به خیابان و بزرگراه و میدان وکوچه

 هر کوفت دیگر جز اسم و" منزل "،" سلمهام "،" بچه هامادر "،" حسنیننه "شود؛ که میل ندارد اسم ناموسش بر مال ست"جاهلی"
یادگار " من زاییده ام، چطور این همه شاهراه به اسم را" احمد" می کند که این شکوهآن لطیفه را که شنیده ای؛ همسر آلا ! خانم
اگر از فردا مردم کنار یک خیابان بایستند و با فریاد، به ! یند؛ خفهفرما اما یک خیابان کوفتی هم به اسم من نیست؟ آلا می است" امام

  چه خاکی بسرمان بریزیم؟ ،" تا ته بتول، دو تومندربست" بگویند؛ مسافرکشتاکسی و 

 نبوده" علیه السالمی"هم آدم های  (زن ها در میهمانی کذا) آنها گفته؛خمینی شهر  ... ید؛ شنیده ای امام جمعه یگو می آلامحمود
 ویترین نظام است، چه پخی ست که امام جمعه ی مثلناحمد خاتمی که ! اند؟ می گویم؛ انتظاری از امام جمعه ی خمینی شهر نمی رود

 دار شدن خدشه جمهوری به خانواده ها توصیه می کند؛ از الداماتی که موجب کل" دادستان"ی اولتی محسنی اژه . خمینی شهر باشد
یعنی مثلن "!  به دلیل کوتاهی های اولیه استتعرضاتاز برخی "عفت عمومی می شود، خودداری کنند، یعنی به زعم ایشان هم 

 چون چادر و روسری بروند،ید، یا زن ها ریش و سبیل بگذارند و با هیات مردانه، شاید هم با عبا و عمامه به میهمانی نرو" مهمانی"
"  نامناسبپوشش" علت فاجعه را که" حضرات"یا بسیاری دیگر از ! شود جمهوری می مردان" یکتحر"و مانتو و ؼیره هم سبب 

 مبادا  می کند"رصد" ماتحت خانم ها را هم مردم،مالحظه می فرمایید که دستگاه امنیتی جمهوری، تا پشت دیوار .  تلمی کرده اندزنان
 انگار که به سرلت حسابشده، متجاوزان که طی یک برنامه ریزی کردن" رصد" همین دستگاه امنیتی از امامویی بیرون افتاده باشد، 

 یک میهمانی یورش می برند و مردان را حبس می کنند و به زنان تجاوز می به نفری 14، نیویورک می روند" چیس منهتن"بانک 
مسخره تر این که ! می دانند" علیه السالم "و" سالم"البد حجت االسالم و المسلمین موسی سالمی خود را .  استعاجز... کنند و

 روزهااین "! به محمود احمدی نژاد رای داده اند، اما در عوض خیری ندیده اند (مردم)نود درصد  (خمینی شهر)ینجا ا"فرموده اند؛ 
ی را" ریش احمدی نژاد و مشائی ببندند، اما به راستی به خود صادر کند، لضیه را از" ی مشکوکیصدا"مد شده اگر آهنگری در بلخ 

 احمدی نژاد رای داده اید، و به ربطی به شمیمه دارد؟ نتیجه ی اخاللی فرمایشات ایشان آن است که اگر چه" نژاددادن به احمدی 
 بهفکرش را بکن اگر نتیجه ی اعالم شده ی انتخابات تملبی، حتی نزدیک !  تجاوز کنیدمردمیده اید، اجازه دارید به زنان ند" خیری"

از این هم نامربوط تر، این که ایشان این ! کشید کجا می  میلیون رای دهنده به احمدی نژاد به25والعیت هم بود، تکلیؾ زنان ایران با 
ی تخریب براباید گفت دشمنان جمهوری از ممامات جمهوری هم عجیب تر و ابله تر اند که !  انددانسته"  ی دشمناننمشه"کار را 

 که لب را" باغ" این نمشه ی مشعشعانه، این همه شهر و روستا و به" عمل" نمشه ی تجاوز به زنان می کشند و برای ،"نظام"
رئیس آگاهی اصفهان ! (بود" سده"همایون شهر سابك که لبلنا اسمش ) می کنند و یک کاره، می روند خمینی شهر رهامرزهاست، 

ییس ر"باید تحمیك کرد تا معلوم شود این ! شاید".  داشتند، شاید اینطوری نمی شدمناسباگر لباس  (زنان در میهمانی) آنها"گفته؛ 
" وارسی" یعنی لباس خانم های شرکت کننده را پیش از میهمانی ؟" از عمللبل" بوده؟ کرده" رصد" کجا را" آنها "لباس" آگاهی
 !   ها افتاده بوده انداتاق ولتی آش و الش و تکه پاره کؾ ،" از عملبعد" یا کرده،

که حتی به تاویل یا تفسیر شخصی هم،  نیست ی را که ورق بزنی، هیچ جا ماده لانونیجمهور" امنیتی"و ممررات  اساسی  لانونتمام
 را نکرده اند و  اسالمی دست، در بدر بدنبال زن یا زنانی بگردند که رعایت شئوناتبه" فالن"چنین معنا بدهد که آلایان می توانند 

اگر در  (هردمبیل شهر؟)" شهرخمینی " فرمایشات امام جمعه ی بحسابخنده هم ندارد، چون ! همانجا کؾ خیابان آنها را مجازات کنند
ی اسالمی لکه دار می شد و بجرم توهین به جمهور البد دامن بنیانگذار ،" بر اصل والیت فمیهمرگ"فریاد زده بود؛ کسی این شهر، 

که نام  به راستی !اما تجاوز به زنان، آن هم دسته جمعی، سبب افتخار امام جمعه ی شهر شده می کردند  از تخم آویزانش،"ممدسات"
راست می گوید خانم شادی صدر که در این ! یض شودتعو" خمینی سرزمین"آن سرزمین هم به تاسی از نام این شهر، باید به 

ی اسالمی جمهور روشنی گفته می شود که اگر زنی پوشش اش مطابك تعاریؾ به" است؛ نهفته"  خطرناکییام بسیارپ"سخنان، 
نیروی ...  این شرایط اگر به زنی تجاوز شوددر...  خودش، تجاوز کردن به او جایز استخانهنباشد، حتی در محدوده خصوصی 

ترسناک تر از همه این که دادستان اصفهان فرمان تشکیل یک ". ی نخواهند کردجدپیگیری چندان  (هم)انتظامی و دستگاه لضایی 
 که چند تن از متجاوزین به ممامات باال منصوب شوند، بودیعنی به زودی شاهد خواهیم !  اندداده"  العادهفوق "و" یژهو" ی پرونده

 ها تجربه سالما در این !  یکی شان فیلمساز شود، بمیه هم یا معاون وزیر یا یک کاره ی دیگربشوند،یکی دو نفر نماینده ی مجلس 
 پرونده چند. والعه" ماستمالی "و" ماالندن"ی یک پرونده، یعنی "العاده فوق" بررسی و" یژهو"کرده ایم که تشکیل یک پرونده ی 

  و گور شده اند؟ گمی ویژه و فوق العاده را در این سال ها بشماریم که پشت جنجال های ساختگی 



یین تنه ای متوسل پا چرا برای توجیه ضعؾ خود در ممابل زن فهیم، به عوامل و ؟ چیست" ی زنفتنه "از" مردساالر" فرهنگ ؼرض
 والعه ی دو سال پیش در لواسان ؟ پایه های تسلط و لدرتش حفظ شودتا را در صندوق خانه نگهدارد زن ،شده تا به تحمیر و توهین

 این حیوانات متجاوز ازولی اگر همین زن به اختیار، با یکی !  زن سرایداری در ممابل فرزندانش تجاوز کردندبهکه یادت هست؟ 
تفاوت در کجاست؟ اینجا زن زنده است .  تازیانه، مرخص می شدصدخوابیده بود، به جرم زنا سنگسار می شد و آن جانور هم پس از 

 یک بار برای زندر صورت دوم اما، !  با فرزندانش تاللی می کند، یعنی چندین بار مردن در هر روزنگاهشو هر روز چندین ده بار 
به لول "!  اسالمیلوانین مشعشع"به این می گویند . بردهمیشه می مرد و از تکرار شکنجه ی هر روز، جان به سالمت به در می 

 بارها و بارها از حاال "و جسم و روحشان آزار دیده و"  یک بار از نظر جسمی مورد تجاوز لرار گرفته اندزنانین ا"خانم صدر؛ 
" یژهو"بنابراین تکلیؾ پرونده ی "! شان مورد تجاوز لرار می گیرد انسانی  و حیثیتشرافت" و جسم و روح" سوی ممامات مختلؾ

 دستگاه دولت بوده، با کرام الکاتبین در" اجنه "نفوذ و" فتنه" توجه به این که مجلس و دولت و نظام در این دو ساله، مشؽول با
یر می کند، و دستگی که جاسوسان را از ولتی میان خشت می افتند، در هرجای جهان که باشند، تعمیب و جمهوردستگاه امنیتی . است

 و با امام زمان و خدا و رسول و آسمان و زمین، دارد،" دشمن"ی ها سازمان های اپوزیسیون و دولت در" یی نفوذیفدا"ده ها 
 متجاوزین به مال و کردن" رصد" ولت از آن...  و بدل می کند و از اسرار ؼیب خبر دارد ورد" ئی میل" ارتباط است و درپیوسته 

 منجمی به که؛شیخ اجل حکایتی دارد به این مضمون "!  دسته اش را نمی بردچالو" که؛ اندراست گفته . ناموس مردم عاجز است
صاحبدلی که برین لصه .  گفت و فتنه و آشوب برخاستسمطخانه در آمد، یکی مرد بیگانه را دید با زن او به هم نشسته، دشنام و 

 والؾ بود، گفت؛ 

 که ندانی که در سرایت کیست /  چه دانی چیست فلک بر اوج تو

 خیال نکن اگر این پس! خوانده"  شکنهنجار"ین اظهارات، بیانات دادستان دادگستری اصفهان است که متجاوزین را آورتر شگفت از
 دادستان استان اصفهان تلفن کنی و از ایشان بهبهتر است .  ای که در جانش نشسته، بکاهدواهمه به مادرت بگویی، چیزی از راهمه 

 می آید که پوشیدن لباس مهمانی، بر است؟ از فرمایشات حضرات، چنین کدام" ناهنجار"، و  چیست"هنجار"بپرسی در لاموس شما 
 مردمدزدیده نگاه کردن به زندگی داخلی مردم، و .  می شودللمداد" یناهنجار"حتی در پشت دیوارها و در حریم خصوصی افراد، یک 

دروغ، تظاهر، فسك، و در کل، ! است" هنجار "اما،را به بهانه ی حفظ امنیت زیر ذره بین گذاشتن که چه پوشیده اند یا نپوشیده اند 
 نکردن، احترام دیگران را تجاوز پس راست گفتن، صریح بودن، به مال و ناموس و حریم دیگران اند،" هنجار"ولاحت و بی شرافتی 

را می بندند، هزاران نیروی بسیج و  خیابان تمام!  کردن ارزش هاجابجا؛  تلمی می شوند"یناهنجار"رعایت کردن و شریؾ بودن، 
... و کارد و چماق و هر وسیله ی الت بازی دیگر، در خیابان ها بی افسار، رها می کنند باسپاه و انتظامی و لباس شخصی و ؼیره، 

آن ...  می زنند، تجاوز می کنند، می کشندتهمتلگد می زنند، پاچه می گیرند، دستگیر می کنند، زندان می برند، شکنجه می کنند، 
 نفری چند گسیخته در خیابان ها، از رفتن به تظاهرات پرهیز می کنند، می گویند؛ اینها افسارولت مردم که از ترس این همه جانور 

هنجار و ناهنجاری را مالحظه می فرمایید؟ این ! استفریب خورده بودند که حاال فهمیده اند که سر نخ این فتنه دست دشمن اسالم 
 ،" بر دیکتاتورمرگ" کسی بگوید اگر"! هنجارها" بجای ها"یناهنجار"یعنی جا انداختن !  هستندهم" یساز فرهنگ"حضرات مدعی 

علیه "جامعه ای که در آن زن شما !  تلمی می شود"هنجار" اما هزاران تهمت بی پایه و بنیاد به مخالفین زدن، است" شکن هنجار"
 را بدانی، بهتر است نام ام" یه ی توطئهنظر"حاال اگر والعن می خواهی "!  هللا علیهم اجمعینلعنت"یگران د و ناموس است" السالم

، یا  نیست، طرفدار منتظری یا موسوی یا کروبی نیست"مخالؾ" بدهی تا پیدا کنم اگر منصاحب یا برگزار کننده ی آن میهمانی را به 
ی بسیج بدهکار نبوده، یا دخترش را به یکی از "التخانه"در این روزها حرفی به طرفداری احمدی نزاد و مشائی نزده، به رییس 

 ی خمینی شهر، جمعهکجا کدام حرؾ را زده است که به مذاق امثال حجت االسالم موسی سالمی امام ...  وندادهعربده کشان جمهوری 
زنجیره " معلوم شود سر نخ لتل های تا" یدا کنید پرتمال فروش راپ! "خوش نیامده، و الجرم این بال بر سر او و میهمانانش آمده است

 .  کجا بند استبه" ینیدی مردساالر" ؼیر زنجیره ای و فجایع و مصیبت های بی شمار دیگر در و" ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !رای دادن یا ندادن، پرسش این است

 

 ما سی و چند سال کهانگار نه انگار .  رهبر و رییس جمهور، با دمش گردو می شکند میان"اختالؾ" از شادی باال گرفتن آلامحمود
کدام اختالؾ؟ چه کشکی، چه ...  که می ؼلتانند، می ؼلتیمطرؾاست، تن به بازی دروغ و دؼل آخوندها داده ایم، باز هم از هر 

 شبه" در کتب راه، را که ورق بزنی، هزار ترفند از آستین گشاد هر آخوند در می آید و در انتهای سالهماستی؟ تاریخ همین دویست 
 بوده؛ والعه ی رژی و تحریم تنباکو و جنبش مشروطه و عدالتخوانه ما که روحانیت پیشتاز جنبش های اعتراضی  می خوانیم"تاریخی

 داخل شده، همانی پنجرهمگر در محله ی شما گرگ هم توبه می کند؟ اینی که امروز از !  تزویر است، رفیكهمهاینها . و چه و چه
، نه؟  باشی"شعر" اگر نخوانده ای، مثل هر ایرانی دیگر باید اهل همتاریخ را . ست که دیروز با اردنگی از در بیرونش انداخته ای

" مفتی "و "شیخ" که این همه در وصؾ اندمشنگ که نبوده ...  این همه شاعر، از عبید و حافظ تا ایرج میرزا و عشمی وباالخره
 .  و سروده باشندگفته

ی، سر از آزاد" یای"ی زؼال، یک شعار یک کلمه ای روی دیوار بنویسی، و نرسیده به ا جزیره ای که فرصت نداری با تکه در
بی کنند، و  می "حصر" هجوم می برند، مردها را در اتالی  میهمانی می آوری، ده پانزده نفر به یکدر" یزککهر"سیاهچالی به اسم 

 می کنند که فرار" آنمدر" می کنند و تجاوز" ؼیر علیه السالمی"رسند و به زن های  می "نعوذ" سر فرصت به ،خیالدؼدؼه ی 
 خوش است که چند نفر از دلتآن ولت . یل امنیتی رژیم با تمام ید و بیضایش، به گرد پای یکی دو تاشان نرسیدهطودستگاه عریض و 

 ها کرده اند؟ می توانی لاطعانه بگویی متجاوزین جزو کدام دسته بوده اند؟ اعدامی اعدام اند، و چند نفر را هم شده" تبرئه"متجاوزین 
 بزرگ ترین انستیتوی مالی جمهوری، یعنی بانک ملی راس که خوانده ای؟ چند سالی در را" یخاور"یا تبرئه شده ها؟ داستان آلای 
 میلیون چندچند سال پیش هم در کانادا خانه ی ! یگر جمهوری هم؛ با دو تابعیت کانادایی و ایرانیدبوده، البد سال ها در مشاؼل 

خبر نداشتیم خانواده اش را ! تابعیت دوگانه دارد نمی دانستیم حاال آلای اژه ای می گوید؛... دالری خریده، زن و بچه را هم فرستاده و
 ! زکی! کنیمنمی تا مطمئن نباشیم، الدام !  چرا ممنوع الخروجش نکردید؟ می فرماید؛ عدل اسالمیپرسندمی ! به کانادا فرستاده

 هنگام تیر کهی، رفیك؟ این همان دستگاهی ست که ده ها سند دارد که ندا آلا سلطان را پزشکی کشته ا گذاشته"  کارسر" را ما
 فالن جاسوس صهیونیست، ماست و با"  مائهچرت"همان دستگاهی که می دانسته فالن اعدامی در سنه ی ! خوردن، کمکش می کرده

 خیلی ها ایراد می پیش که حضرت رییس جمهوری ریاست بانک ها را زرت و زرت عوض می کرد و سالهمین چند ... خیار خورده
.  است و چه و چهشده" کارشناسی"ین مساله اگرفتند، آلای دکتر طبك معمول، ادعا کرد که همه چیز را بهتر از همه کس می فهمد و 

یشان دفاع کرده، همان طور ا در تمام مراحل از هم"  معظمممام"، میلیاردها پول حیؾ و میل کرده و  کشیدهالتصاد و جامعه را به لجن
 ی می بینی؟    "اختالؾ"کجای این رابطه ها .. یان دیگر "رسوا"که از آلای اژه ای، یا طائب، یا پوردمحمی، یا مرتضوی و 

روزی به اتفاق ... گرفت لول کسی می نویسد؛ سید ابوطالب صدرالذاکرین جن می از"  و خطراتخاطرات" ی هدایت در مخبرالسلطنه
 را جنش" آلا" سید اعتنا نکرد، حواسش به زنی بود که آمده بود تا اماظهیرالدوله به دیدن صدرالذاکرین رفتیم، وارد شدیم، نشستیم 

چند بار دست کرد تا باالخره جن .  در می رودآلا چند نوبت دست در سینه ی آن زن کرد و گفت جن تو خیلی حرامزاده است،. یرندبگ
 ما به رو" آلا"آنگاه . زن یک اشرفی روی آستانه گذاشت و رفت.  را محکم بستدرشرا از بؽل آن زن گرفت، در شیشه ای کرد و 

الدوله پرسید این چه بازی بود؟ صدرالذاکرین گفت  ظهیر.کرد و سالمی و تواضعی، و خادم را خواند و سفارش شربت و شیرینی داد
 جسم و در" یآزاد جن"پس بگذارم همه ی جن ها را شما بگیرید؟ .  می گیرید، بعضی را هم منشمااین مردم جن دارند، بعضی را 

 ... خالیك انداز" ی معاصر در کار جن گیریها"ینصدرالذاکر"حاال . جان این مردم نفوذ کرده، آلامحمود

 بود که بالفاصله پس از بسته شدن حوزه های انتخاباتی، وزارت کشور و  مبرهن وواضح آنمدر 88 ی تملب در انتخابات لصه
ولتی نامزد شهرداری تهران بود،  کسی که .ی های وابسته به رژیم، در میان بهت مردم، احمدی نژاد را برنده اعالم کردندخبرگزار
آن ولت !  شهر نوشت؛ این شخص به علت سوابمش، برای شهردار شدن صالحیت نداردانجمن به ولت" یر اطالعاتوز"یونسی، 

 تبریک گفت، در حالی که یک ساعت لبلش، هاله پیش از اعالم نتایج از طرؾ شورای نگهبان، دستپاچه به دکتر ،"معظم"ین هم
 در مردمکه چند میلیون  ( خرداد25)چند روز بعد . یجانی تلفنی به موسوی تبریک گفته بودالررییس دارالشورای اسالمی، عل آلا 

حاال بعد از دو سال، آیه از ! خواندند"  و خاشاکخس "و" خوردهیب فر"خیابان ها به تظاهرات آرام پرداختند، بی شرمانه مردم را 
 احساسات مردم نیاز و" شور" به ولت شد که احمدی نژاد فاسد است و دوستانش رمال و جن گیر و منحرؾ اند؟ اینها هر نازلکجا 

 و ،"یجمهور"ید مخالفت با تشد تحریک ؼربی ها، ؛" ی سرپولکمحله"یا "  ی آشیخ هادیسماخانه"دارند، یک جنجال بپا می کنند؛ 
 و فریاد  می کند"ظهور" کرسی خطابه بر" معظم"آن ولت "! نظام "از" یبانیپشت"جارو کردن احساسات ملی هم وطنان به نشان 

 ...  می ترسانند" موهومدشمن"و ملت را از  می کشد " گرگگرگ،"

 تکه تکه اش کنند و بریزند، تبلیؽات می شود کاری کرد که ملّتی بر سر یک آدم خوب با" کرد که؛ اعتراؾ ؼیر مستمیم" معظم"همین 
 مومن ما، از بس از رادیوهای بیگانه خباثت و ملعبت دیده اند، هرچه آنها مردماکثریّت  (ولی)... یک انسان ناشایسته را سر کار آورند

یوهای راد" مگر بیمارند که به شما،" مومن"ین جماعت ا"!  مسجد ندیدهمومن"کسی هم نپرسید؛ ..".  عکسش عمل می کنندبگویند،
 عمل" عکسش" کنند و به گوش" جمهوریصدا و سیمای " کنند؟ در حالی که می توانند به عمل" عکسش" کنند تا گوش" بیگانه

 در نماز که" معظم"همین !  جویی کنندصرفه دیگ و دیگبر و کلی اضطراب و نگرانی را هم و" یشد "و" ماهواره"کنند؟ مخارج 
فضا را برای کشیدن ...! تشبیه کرد و مخالفین را به طلحه و زبیر و معاویه و عمروعاص و علی  خودش را به88 شهریور 20جمعه 

 شدن مردم در خیابان، به گردن آنهایی ست که مردم کشته آب و جارو کرد و معترضین را به داغ و درفش تهدید کرد که؛ گناه ،"یػت"
ی ها سگ های هار رژیم را میان صفوؾ تظاهرات آرام مردم رها کردند تا بدرند، یا در بازداشتگاه ولتآن ! را به خیابان کشیده اند

 کنند، و برای محو آثار جنایت، جسد نابودلرون وسطایی لیمه لیمه کنند، با هتاکی و تجاوز جنسی، حیثیت و شخصیت معترضین را 



 جمعی دفن کنند، آن ولت در دادگاه های مسخره ی نمایشی، توهمات بیمارگونه شان دستهلربانیان را بسوزانند، یا شبانه در گورهای 
عمادالسلطنه، ! یخ دراز است دچار آلزایمریمتارما انگاری یک ! از این همه دو سال بیش تر نگذشته...  از زبان مخالفین باعترافندرا

 اوضاع می بحث. به طبیب فرنگی مراجعه می کند.  صؽیر یک روز دچار دست درد می شوداستبدادیکی از رجال لاجاریه، در دوران 
 عمل نمی شود، داد می کشیم، حك خود را لانونولتی به . ، طبیب می گوید؛ ما که این حرؾ ها را می زنیم یک لانونی داریمشود

 لانونعمادالسلطنه می گوید .  لانونی بنویسید، صاحب حمی بشوید، آن ولت هوار بکشیداولشما هم بهتر است ... مطالبه می کنیم و
اگر )... باید حکم بدهد، بین شما پیدا نمی شودکهکسی . طبیب فرنگی می خندد؛ لرآن می گوید دست سارق را باید برید. ما لرآن است

 . (!یدا نمی شودپ"  داردست"لرآن شما رعایت بشود، یک نفر 

 مگر ؟"حصر" فراموش کرده ایم و نگاه به دست خاله می کنیم و می گوییم را" بازداشت" ناؼافل همه ی ما واژه ی فارسی چرا
؟ اصلن ولتی  نیست زبان شیرین فارسیبه" زندان "و" بازداشت" محدودیت، یا همان و" محاصره "و" حصار" طایفه ی از" حصر"

...  و اجازه ی خواندن هیچ روزنامه و کتابی را ندارد واستطرؾ در یک آپارتمان تنگ، بدون تماس با خانواده و نزدیکان، تحت نظر 
 ما چرا خودمان را به کوچه ی علی چپ دارند، هراس" زندان "و" یریدستگ" گفتن از" حضرات"یرم گجز این که در زندان است؟ 

 تا در نهایت آلای دهد ماهه، بی توافك ضمنی اصالح طلبان، در این سکوت مرگبار رخ می چند" حصر"زده ایم؟ حاال تو می گویی این 
 اند،" گروگان" کروبی و موسوی هم مثل تمامی آن ملت ؟..."است از حصر آلایان موسوی و کروبی خون دلمان"خاتمی بگوید؛ 

 به خانواده که"  تازهمحافظان"بعد هم دیدار سرزده و .  گروگان گذشته شان، گروگان دستگاه سیاه امنیت جمهوریخودشان،گروگان 
 !سربسرمان نگذار آلامحمود...  اند وداده"  خوبخوب"ی آلای کروبی لول های 

 2از صبح فردا بلیت اتوبوس .  واحد اتوبوسرانی سالیانه کلی ضرر می دهد و ال و بلشرکت، یک روز شهردار تهران گفت 49 سال
هفته ی .  ببند و لیامتی که آن سرش ناپیداوبگیر ... لشمرلی بپا شد، اعتصاب و تظاهرات، دانشجو و کارمند و! ریالی، شد ده لایر

یدست، پستان به تنور چسباند و البته به فرمان شاهنشاه عاری از مهر، لیمت بلیت را تهبعد، شهردار در مصاحبه ای برای مردم 
 شکست، شور و حال فرو نشست، و مردم با سر و اعتصاباتدستگیر شدگان آزاد شدند، ! یؾ دادند؛ شد پنج لایرتخؾ"  در صدپنجاه"

 و با گلوهمان شب همخانه ی من، باد به !  کار و زندگی بازگشتند، و مشؽول دعا بجان اعلیحضرتبهگردنی افراشته و لبانی خندان، 
 کوچیده "یتختپا"من شهرستانی ناپخته که یک سالی می شد به .  می گفت لیمت بلیتشدن" نصؾ" رژیم و به"  دهنیتو"حرارت از 

 "نصؾ"این جماعت تهرانی با چه نوع چرکه ای حساب می کنند، که می گویند  مانده بودم که ،" و بسطلبض"از این حیران ، بودم
ی دستگیر بشه، موسو"تا چند ولت پیش هوار می زدیم؛ !  حاال شده پنج لایر، یعنی دو برابر و نیمبود،شد؟ هفته ی پیش دو لایر 

 یان موسوی و کروبی گاهی با خانواده ماللات دارند؟ آلاحاال باید خوشحال هم باشیم که "! ایران لیامت میشه

یاییم عفو ب" گفت؛ و تمایل کرد ابراز" یان حاکمجر" ماه پیش برای باز شدن باب گفت و گو با چند همین سید دمحم خاتمی نبود که مگر
 آینده از آن چشم پوشی شود، و ملت هم از ظلمی که بر او و نفعاگر به نظام و رهبری ظلم شده به . کنیم و به آینده نگاه کنیم
 تماضا کرد هم" آلا"یعنی حاکمیت وحشی را از طرؾ مردم تحمیر شده و شکنجه دیده بخشید، و از ..."! فرزندانش رفته، می گذرد

یعنی جناب گرگ هم پوزش گوسفندان را !  خانواده های عزیز از دست داده را ببخشندو" یب بیگانه خوردهفر"کوتاه بیایند و مردم 
سه )..." ی چهارگانه جنبش سبز بودهراهکارها همواره یکی از مصالحه"وعی فرمودند؛ رهمین چند روز پیش آلای علی مز! یرندبپذ

ی از اصولگرایان سنتی هستند که به یک سری از ارزش ها گروه "فرمود؛" مصالحه" این  توجیهو در (تای دیگرش کدام ها بودند؟
 امتیاز می دهند، امتیاز هستند،"  و گوگفت" و مخالفان همه جا پای است سیاستمداران کار" مصالحه"این درست که ...". پای بندند

یک  "به" ی بندیپا "و" یان سنتیاصولگرا"رژیم جمهوری و .  طرؾ دیگر ماجرا، یعنی حاکمیت هم پای مصالحه استامامی گیرند، 
فشار بیشتر بر ...  تجاوز وو کدام ارزش ها؟ پذیرش اصالح طلبان در بازی انتخابات؟ به لیمت شکنجه و مرگ ؟"هاسری از ارزش 

 ".   طلباصالح "گذاشت؛"  ی مرتضی علیگربه" و جای کرد،گلوی مردم؟ باید در ضرب المثل های لدیمی تجدید نظر 

جبلی لم  هی هی آخر چرا خاتمی و اصالح طلبان باید مردم را گوشت دم توپ کنند؟. ین بدبینی هایتا می گوید بابا تو هم با آلامحمود
 سر و رویمان می کشد، مثل گربه دراز می شویم و بهما ملت احساساتی محبت ندیده ی بی حرمتی کشیده، همین که یک نفر دستی . لم

نه آلای ! محمودجان! کرده" یخواستگار"این سید با آن لبخندش خواهر و مادر همه را . یمگذارپایین و باال را در اختیارش می 
" سبز"مردم اما آمدند و نام جنبش، .  بود به خیابان بیایندنخواستهخاتمی و نه آلای موسوی و نه هیچ اصالح طلب دیگری از مردم 

 متر از سر و گردن هفتاما شعارهای مردم در همان تظاهرات خودجوش، شصت و . ( نفع اصالح طلبان مصادره شدبهو ) شد
 کردند،یزید ساختند و به چشم اصالح طلبان فرو " علم" هم از شعارها  امنیتی رژیمبلندگوهای.  رفتباالتر"  طلباناصالح"مطالبات 

 اصالح طلب لافیه را به کیهان و حسین حضراتآن ولت . و آن حرؾ و نمل ها... که وااسالما، واشریعتا، خط امام، خط خطی شد
!  که نخیر کشیدند رامردم" ترمز" بجایی کشید که آلای کدیور در کالیفرنیا کار و باختند،شریعتمداری و بیت رهبری و لمپن های دیگر 

بعد هم شعارهای مردم را مثل امالی کالس سومی ها .  الؼیرو لانون اساسی جمهوری اسالمی ست ،" سبزجنبش"سمؾ مطالبات 
البته لانون اساسی وحی منزل "! یرانا ؼزه، هم لبنان، جانم فدای هم"می گوییم؛  (یعنی جنبش سبز) نخیر، ما که کردند" تصحیح"

شامورتی بازی را می ...  اساسی را می خواهیم، و بسیاری فرمایشات مشابه دیگرلانونما فعلن اجرای کامل ! نیست ولی گام به گام
. یعنی همین دیگر" یآخوندباز! " می کنند"روتوش"، بعد شعارهای جنبش را  می کنند"مصادره" جنبش را به نفع خود اولبینی؟ 

اصالح طلبان ".  بر دیکتاتورمرگ"مردم می گویند؛ ! است" فتوشاپ" می دهند، نشان"  سبزجنبش "از"  طلباناصالح"تصویری که 
 ...   نیست رو کهاند؟" یت فمیهوال" زنان می گویند؛ نگفتیم مردم همه طالب لبخند

دستمال دستمالی شده ی  (" سنتییاناصولگرا"بخوان )، بازی چرخانان 1388 در"  آزادانتخابات" افتضاح آخرین نمایش بعداز
 و از  می شود"یانمال"، مطرود و مردود (مهره ی سوخته)" ی نژاداحمد"ناگهان "! یزرگری دعوا"دیگری از آستین در آورده اند؛ 
با این ترفند آخوندی، .  می آیند آب دراز"  گیرجن "و" منحرؾ" ناچار اطرافیانش ست،"باال سر تؾ"آنجا که حمله ی مستمیم به او 

 همسان" با خواست های مردم ،" منحرؾمحفل" بد و بیراه و انتماد به بالکه ی ننگ انتخابات گذشته ماستمالی می شود و حضرات، 
 یکی از نزدیکان ،"یر اعظمدب "(" و بری هادور"امان از این ... خمینی خودش خوب بود... شاه خودش خوب بود)  می کنند"یپندار



 مبالػ زیادی به وسیله ی ،"بود چهار سالی که سردار سپه مانده ظرؾ"یسد که رضاخان پیش از پادشاهی و تنها نورضا شاه می 
 فروخته ی مجلس، بین روزنامه نویس ها و روضه خوان ها و بازاری ها و هوچی ها خرج خود دیگر نمایندگان و" دمحم تدینسید"

پس از آن که رضا خان، ... یش را از همان پول ها خریدتجر این نمد، کاله بزرگی برد و باغ از" دمحم تدینسید"طوری که خود . کرد
فروؼی .  نشین کردخانه هم منفصل و را" ینتد"از جمله . رضا شاه شد، به حساب یکی یکی آنها که از او پول گرفته بودند، رسید

رضا شاه می گوید؛ ذکاء ".  اعلیحضرت خدمت ها کرده استشخصین به تد"نزد شاه وساطت می کند و می گوید؛  (ذکاء الملک)
 ولتی کارت نکش،رضا شاه می گوید خجالت . ی کرده ای؟ فروؼی دستی به ریش می کشد و ساکت می ماندبازتو هرگز خانم ! الملک

 هم" هاله"دکتر ...  بود، کاری کرد، مزدش را هم گرفتپادوهم  (تدین)سید. تمام شد، مزد جنده را می دهی و دیگر هیچ تعهدی نداری
هادی ؼفاری که یادت .  انداختنددورشبعد هم مثل تفاله .  چند آجری باالتر برودملت،" حصر" کرد تا دیوار خمچند صباحی گرده 

 به این طرؾ، فرصت یافتند چند آجری باال بدهند، مزدشان 1357یی که از هاهست؟ صادق خلخالی را که فراموش نکرده ای؟ جنده 
 . برسدفعلی تا کی نوبت سر کاری های "! روز مزدسیاستمداران " و مرخص شدند؛ گرفتندرا هم 

 دیگر، از طلیعه ی خوبمی گویم .  داده اند که در انتخابات شرکت می کنیم بیانیه"ی خواهانجمهور" می گوید ولی محمودآلا
! ی ملک جوانبختاآن لصه چگونه باشد؟ می گویم؛ "! مدرسی" ایم، یا بوده" مصدلی" صدر مشروطه، ما ملت یا در "مدرنیته"

 ...باش تا شبی دیگر. امشب دیگر به آخر رسیده و آفتاب برآمده

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  گپی یکسویه

 

 به عاللمندی امروزی باشد چرا که هم متدین بود، هم شیفته ی مصدق و هم ها"مذهبی-ملی " به اعتباری می توانست جزو پدر
 داری و دیگری راستگویی یا به زبان بهتر، رک گویی و امانتآنچه اما او را شهره ی شهر کرده بود، دو ویژگی بارز؛ یکی . بازرگان

 مورد اهل درپدری مهربان و دلسوز که صالح بینی هایش .  در خانه و با خانواده اما متفاوت بودپدررفتار . صراحت لهجه اش بود
به عادت .  تندی و تیزی همراه بودند تا به وجه احسن تحمیر کنندو و همیشه ی خدا هم با نیش و کنایه داشتند"  حکومتیحکم"منزل 

.  جاهایی چیزهایی حالی شان بشوددر عملی دارند، و ممکن است هم"  هابچه"از هم نسالنش تصور نمی کرد  بسیاری فرهنگی، مانند
بدهد، و جوان که البته  چاه تشخیص  فهمیده بشود، آنمدر که راه را ازو" بزرگ" یعنی ،"آدم" تا مانده" بچه"در ساختار تفکر او 

 یک خداخوب می دانست که ما همیشه ی . سر هر چیزی و هر کاری ایراد می گرفت"! کااالنعام عوام، "و" جاهل"جای خود داشت، 
 که پارچه اش را خود آلاجان ،"یرونب" و آویزان، و یک دست لباس گشاد ،" دوزمامان"یم، پیراهن و تنبانی داشت" خانه"دست لباس 

 می داد؛ فردا فرمان"  هابچه" به آمرانه ماه هر سال انتخاب می کرد، می خرید، سر راه به آلاتمی خیاط می داد، و همان شب بهمندر 
 می را هر چهار فرزند ذکور، به سرپرستی این حمیر، خدمت آلاتمی می رسیدیم، اندازه مان فردا. بعد از مدرسه بروید دکان آلاتمی

یکی یکی لباس .  روز تحویل لباس که آلاجان همراهمان می آمدتا.  تا اواخر اسفند ماه طی می کردیمرا" پرو"تمام مراحل ... گرفت و
 و نه در جنس و نه در فرم و رنگ باری، با وجود آن که نه در... یراد می گرفت و آتمی صابون می زد وا" او"ها را می پوشیدیم و 

، هزار ایراد می گرفت؛ پاچه ی شلوارت را درست کن، یمه ی کتت را می پوشیدیمشکل این لباس، هیچ دخالتی نداشتیم، هر بار که 
!  لباس روی تنش زار می زند! نیگاهیچ ایرادی در هیچ کجا نمی دید، می گفت؛ چرا مثل چالق ها راه می روی؟ هم ولتی ...صاؾ کن

 ... ی، وروشانه ات را باال نگهدار، چرا گشاد گشاد راه می 

 خودشیکی دو بار در جوانی خواسته بود برای . مردی ناکام در همه ی عمر. ی در بازار بودا یک منشی ساده ی تجارتخانه آلاجان
با این همه از این که مردم "! منشی گری" کار  وکار و کاسبی راه بیاندازد و هر بار ورشکست شده بود و باز برگشته بود به بازار

 هرکس و هر چیز دیگری و"  و باد و مه و خورشید و فلکابر" به گردن اما" یندار"گناه این !  شرم داشتاست،" ندار"خیال کنند 
، عوض کوند؟  از کوجا بیاردمادر گفت. فمط نگاهش کردم! یک بار گفت؛ این چیه پوشیدی، برو عوض کن! آلاجانبود، جز خود 

مگر کمربند نداری؟ باز هم نگاهش .  دوباره می آید پاییناست،گفتم؛ شل . آلاجان به روی خودش نیاورد و گفت شلوارت را بکش باال
 خیال کردم البد اجازه است؟ آلاتمی نگفتی گشاد به" پرو" کمربندی برایم نخریده؟ گفت؛ چرا ولت هرگزیعنی آلاجان نمی دانست . کردم

آن ولت ها شلوار پاچه .  آلاتمی گفتم پاچه ی شلوارم را گشادتر بگیربهسال بعد . دارم چیزهایی مطابك سلیمه ام از آلاتمی بخواهم
 افتاد، از آلاتمی پرسید؛ شلوارروز آخر، ولتی چشم آلاجان به پاچه ی . گفتم حاج آلا می دانند... آلاتمی گفت حاج آلا. گشاد، مد بود

 . پدر گفت؛ آلازاده گه خوردند. ینطور خواستندااین چیه؟ آلا تمی نگاهی به من کرد و گفت؛ آلازاده 

 خیلی . بعدازظهر تعطیل می شود4می گفت مدرسه ساعت .  که مدرسه می رفتیم، بیشتر بودسال ماه 9 ل با آلاجان در طومکافاتمان
 شب، یا دیرتر 9 یا 8و کتابخانه بودم، گاه می شد  تیاتر من که عاشك سینما و. هم که سالنه سالنه بیایی، پیش از پنج باید خانه باشی

 ؼیر درسی کتابسینما و تیاتر که جای خود داشت، .  هر سه ی اینها و خیلی چیزهای دیگر مخالؾ بودباآلاجان . به خانه می رسیدم
اگر آنچه می گفتیم یا انجام می دادیم، کمتر از . بخواندرا هم پاره می کرد و دور می انداخت؛ محصل باید کتاب های مدرسه اش را 

 ورای انتظار او بود، بد گفتارمانبه شما چه یاد می دهند؟ و اگر رفتار یا  (مدرسه)" در ماللجن"ین اانتظارش بود، می گفت؛ پس در 
 که، مرده شور معلم و مدرسه را ببرد که با دو کالس سواد، خیال می کنید کردو بیراه تحمیرآمیزی نثار مدرسه و مدیر و معلم می 

ید همان را به ما یاد می دادند، که او طلب می کرد چرا که باآنچه ما بچه ها می فهمیدیم این بود که مدرسه و معلم هم !  ایدشده" آدم"
 "! یشک" حتی مولع داشت،" یک پا"مرغ آلاجان . بود" نادرست"پنداشت، هر چیز دیگری  می "درست"جز آنچه او 

 در. ، پدر که معمولن زود به رختخواب می رفت، بیدار و نگران پشت پنجره نشسته بود می رسیدمی، شب هایی که دیر به خانهبار
ی بودی؟ یک شب که دیگر خیلی کالفه شده گورخانه را که پشت سرم می بستم، داد و هوارش بلند می شد که تا این ولت شب کدام 

 دک که روز نمی شود رفت؟ آلاجان ناباورانه و خشمگین نگاهم کرد، انگار که بخواهد روم،بودم، گفتم؛ فکر می کنی شب ها کجا می 
تا یک هفته یا شاید بیشتر هم، اعتنای سگ . رفتچند بد و بیراه نثار معلم و مدیر و مدرسه کرد و به رختخواب . و دهانم را بهم بدوزد

 . سالمم را زیر لبی می دادجواب، حتی  نمی کرد"آلازاده"به 

 حسب، بر (کالس نهم)در انتهای دوره ی اول دبیرستان .  دبیرستان، سال انتخاب رشته بودسوم سیستم آموزشی دوره ی ما، سال در
 هیچ ولت ریاضی و فیزیک خوبی نداشتم، و کهمن . نمرات، می توانستی بین سه رشته ی ریاضی، طبیعی و ادبی، یکی را انتخاب کنی

در عوض از جانورشناسی .  نمی آمد، فکر رشته ی ریاضی را از سر به در کردمخوشمشاید به همین دلیل هم از این دروس و شیمی 
یپلمه د که نمی دانم از کجا شنیده بود پدر. خوشم می آمد، رشته ی طبیعی را انتخاب کردم... یولوژی و زمین شناسی و ادبیات وبو 

 (من)یراد؛ توا ی دانشگاهی که مایل اند، نام نویسی کنند، باز بنا کرد به پند و اندرز و رشتههای ریاضی می توانند در کنکور، در هر 
هر شب .  که عالله و استعداد من هم شرط استنمی پذیرفتاصلن... با رشته ی طبیعی نمی توانی کنکور پزشکی بدهی و. نمی فهمی

 هستم،مانده بودم چگونه به این مرد حالی کنم که با آنچه من !  نر است، او می گفت بدوشگفتممی پرسید؛ عوض کردی؟ من می 
شاید هم ؼیر .  که اگر بخواهی، می شودداشتپدر اما اصرار ... من در آنجا موفك نخواهم بود و. ریاضی یک زور بیخود زدن است

خوب می دانستم که در آینده هم، هرجا به گره ی کور یا . ی خودش را جبران کنمهامستمیم می خواست سرخوردگی ها و ورشکستگی 
. ین مساله مرا بیشتر تحت فشار می گذاشتا...  آلاجان خواهد گفت دیدی حك با من بود؟ اگر رفته بودی ریاضی وبر بخورم،ی اشکال

؟  نرسیدیدبه آرامی گفتم شما که اینمدر می دانید، چرا خودتان به جایی...  نمی فهمیگفت؛یک شب باالخره دل به دریا زدم و همین که 
سرش را زیر انداخت و گفت؛ .  خیلی گران بودآلاجاناین حرؾ برای . تا باالی پیشانی اش سرخ شد! نگاهش لحظاتی در نگاهم ماند



تمام شب فکرهایم را کردم و صبح، با کیؾ و کتاب و همان یک دست لباس، . به اتالمان آمدم. برخاستم! بلندشو از پیش چشمم گمشو
 . و نه آن که خودم آرزو می کردمخواست،من البته نه آن شدم که پدر می . از خانه ی پدری بیرون آمدم، و تمام

 سحابی، و سفارش هایشان به نسل جوان و توصیه شان به رژیم جمهوری اسالمی را هللا روز پیش که مصاحبه ی آلای عزت چند
 از کشور، کم و بیش همین توصیه ها را خارجچند ماه لبل هم آلای سحابی در نامه ای به فعاالن سیاسی .  یاد آلاجان افتادمخواندم،

 .   تاب و توان یک انمالب دیگر را ندارد و از این لبیلملتکرده بودند؛ ترمزها را بکشید، تند نروید، 

یند؛ تصور گوی از خشونت می خوانند، آنجا که به آنها درس صبوری و استمامت می دهند و می دور که آلای سحابی مردم را به آنجا
اما . با ایشان هم عمیده ام...  یک انمالب دیگر را ندارد وتابنکنید پیروزی سر پیچ اول منتظرتان ایستاده، و آنجا که می گویند ملت 

 محمود احمدی ،"اسالمیتضعیؾ نظام جمهوری " جلوگیری از و"  حاکمیت خودحفظ" کرده اند برای سفارش" یمرژ"از این که به 
 همه جانبه تر و"  ترمعتدل" می کنند کمی خواهش"  جمهوریرهبر"بدتر از آن، آلای سحابی از . خوردمنژاد را برکنار کند، سخت جا 

 دراما تکذیبی از آلای سحابی .  چاپی یا نمل لولی ؼلط یا چیزی شبیه به این باشداشتباهفکر کردم این باید یک ! به مسایل نگاه کند
از خودم پرسیدم آلای سحابی در ایران زندگی می کنند؟ یا مثل من از راه دور و از طریك رسانه ها ناظر . جایی نخواندم، و نه دیدم

 ملت چه رفته؟ آن ی اخیر بوده اند؟ یعنی آلای سحابی نمی دانند در درازای این سی سال، بر ماههولایع این سی ساله، به ویژه یازده 
 اگر را نشنیده اند؟ ها" کمانگرفرزاد" و ها"شیرین علمهولی" ی لصه بی خبرند؟ ها" ی موسویترانه"یعنی آلای سحابی از روزگار 

 و"  سامیدکتر"را به سهو از یاد برده اند، لصه ی آشنای .. و" یرجانیسسعیدی  "،"یندهپو "،"یمختار"تراژدی هایی به نام 
 احمدی ،" تضعیؾاز" جلوگیری و" ی حفظ حاکمیتبرا"می کنند  توصیه "نظام"را هم فراموش کرده اند؟ به کدام ...  وها"فروهر"

 آلای احمدی نژاد است؟ یعنی آلای سحابی ،"نظام"ین ا"  ضعؾنمطه" را کنار بگذارد؟ به راستی آلای سحابی فکر می کنند تنها نژاد
؟ آلای سحابی که باید بهتر و دلیك  هاشمی آلایتا"  من به رییس جمهور نزدیک تر استنظرات" نشنیده اند که گفت را" رهبر"سخن 

 همین آلای که از ابتدا تا اینجا با خبر باشند، نه؟ ایشان فراموش کرده اند ،"نظام "آنتر از من و امثال من از نمش آلای هاشمی در 
 آلای سحابی که خود به سابمه ی انداخت؟" آلاسید علی  "دوستش شوالی رهبریت را بر دوش های ناالیك ،" نظامحفظ"هاشمی برای 

 لدیم خود باخبر باشند، یا همکاری خامنه ای اشاره کرده اند، باید بهتر از من از شایستگی ها و ناشایستگی های این آلاهمکاری با 
ی سحابی بهتر از من می شناسند، اینطور نیست؟ شورای نگهبان و جنتی ها و آلا هم، را" یجمهور"چه؟ بمیه ی خرده ریزهای 

 را، همین طور پادوهای دست دوم و شده" هللایت آ" مصباح ها و واعظ طبسی ها و طلبه ها و حجت االسالم های یکشبه ویزدی ها 
...  و کشتن ها و بردن ها وتجاوزها...  سعید مرتضوی ها و حسین شریعتمداری ها و طائب ها و،"یجانیالر"سوم رژیم نظیر برادران 

؟ باعث شگفتی و  می کنم آلای سحابی باید خوب بشناسند، یا اشتباهرا" ینمتد "و" مومن"این صؾ دراز سوسمارهای ! خدای من
 نکته ای از این همه، اطالعات و آگاهی هاشان کمتر از من درمذهبی، - سبب خنده است اگر آلای سحابی، رییس شورای فعاالن ملی

 ...باشد

 بر شان"مذهبی"کاش می شد از آلای سحابی بپرسم نکند اعتمادات .  خوره به جانم افتادندمثل پرسش های بعدی یکی بعد از دیگری و
ی خدا رفته،" ملت" از آن فجایع و مصیبت هایی که در این سال ها بر آن  بسیاری چربیده و همین سبب شده تا برشان"ملی"تمایالت 

 که درباره ی رژیم گذشته می گفتند؛ شاه هاباورم نمی شود آلای سحابی هم به روش برخی . ناکرده به چشم اؼماض نگاه می کنند
یعنی بپذیرم آلای سحابی یک .  ی ممام والیت همین عمیده را داشته باشنددرباره! خودش خوب است، اشکال از دور و بری هاست

ساده باور، بر کرسی  مردمی "یمانا" کم دان و کم هوش را که سوار بر امواج دروغ و تملب و فریب، با سوء استفاده از خوانروضه 
 و مبرا از جنایت  بی خبرشناسند، و در عین حال می "رهبر" و لیمومیت ملتی نشسته، به راستی کفالت و" یتوال"بی بنیادی به نام 

" یکتن ساالری" هم تصور می کنند سی سال پیش مردم علیه  سحابیها و فجایعی که هر روزه در آن سرزمین رخ می دهد؟ یعنی آلای
 بی سیاست، اما مزوری که دانش، تا بجایش آخوندی بنشیند که نه خدا را می شناسد، نه ایران و نه جهان را؟ کم خاستند بپا شاه

 از شاه، به سراشیبی سموط کشانده؟ چرا با این همه تجربه ی تاریخی، ترتاریخ و فرهنگ و ملت و سرزمینی را زشت تر و وحشتناک 
 نماینده ی امام زمانی ست و" ولی فمیه" می کنیم مرکز لدرت را از گناه دور نگهداریم؟ آخر این چه امام و رهبر و تالشما هم چنان 

 این است؟ در عین حال از این همه فاجعه که زیر گوش های نداشته اش اتفاق می افتد، بی خبر وکه خود را لیم و آلای همه می داند 
  تدارک می بینیم؟ ان"رهبر"چه معصومیت مسخره ای ست که ما برای 

 بهشتی اجازه نمی دادند تا امثال سکوت نمی کردند و به ،"احترام "و" تعارؾ"ی بازرگان به آلا آلای سحابی می پرسم؛ اگر امثال از
 تصور؟ یعنی ممکن است آلای سحابی در زوایای دور فکرشان،  می رفت"امت" امام به از این همه مصیبت بتراشد،" امام"از سید، 

 آرزویند؟ یعنی آلای سحابی به راستی بب"  جانبه ترهمه "و"  ترمعتدل" تا مسایل را خواست" رهبر"کنند می شود از معجونی به نام 
 نجات دهد؟ چه بگویم آلای مهندس عزت هللا را"  اسالمییجمهور" ی ریاکار، و این شله للمکاری به نام خونخواره" نظام"دارد این 

خیال کرده  راستی  امثال شما سبب اشتباه فهمی و تبختر موجوداتی شبیه آخوند خامنه ای شده و بهمالحظاتفکر نمی کنید ! سحابی
 که آلایان تشویك شوند و به تزویر و ریا خود را پشت دیوار  نمی شود فجایع، سبباز" ی گرداندنرو"علی آباد هم دهی ست؟ این 

 57 بهمن 22کنند؟ شما باید عصر روز  آب تنی  ما برایشان بنا کرده ایم، پنهان کنند و هم چنان در خون خلك هللاکه" بی خبری"
"  نصیریارتشبد"ی دکتر یزدی پیش روی دوربین تله ویزیون، از سفاکی به نام آلایادتان باشد، ولتی دوست این سال هایتان، 

 را به در خانه ی نخست وزیر لانونی ملت برد مصدق حکم برکناری 32 مرداد 25همان سرهنگ نصیری که عصر . یی می کردبازجو
یت خوش خدمتی، یکی از بازیگران اصلی رژیم شاهی شد، و از آن جمله سال ها رییس نهاو در طی بیست و چند سال بعد، در 

یش روی دوربین بازجویی می شد، به موش مرده پتیمسار نصیری، آن لاتل شکنجه گر، حاال که دستگیر شده بود و . بود" ساواک"
! کم مانده بود بگوید من اصلن رییس ساواک نبودم!  فرمان شکنجه ی کسی را ندادههرگزای بدل شده بود که از جمله ادعا می کرد 

 شان از لول و للم خودشان چه معصومان همه البد کتاب های متعدد خاطرات وزراء و وکالی دوران آریامهری را خوانده اید که شما
 اش هم هنوز از اعتراؾ خانوادهو !  داشتهمساله" ساواک" مظلومی ست که با ،" به تاریخپاسخ"خدمتگذاری بوده اند؟ حتی شاه در 

 .  را خدمتگذار ملت و ایران معرفی می کنندشان"تاجدار"به آن فجایع سر باز می زنند و پدر یا شوهر 



 کسانی ی اسالمی عمیده مندید که خیر و صالح دژخیم را طلب می کنید؟ انگار که بگوییدجمهوربه راستی شما به رژیم ! ی سحابیآلا
.  دفتری سالخ خانه هم دوست گوسفندان نیستندکارمندانآلای سحابی، حتی ! را در سالخ خانه می شناسید که نمازشان ترک نمی شود

 و مرالب  وارد می کنندین و لعن نمی کنند بلکه تعداد گوسفندان ذبح شده و آماده ی ذبح را در دفترنفرآنها بر سر سجاده، سالخان را 
 و دلشان با خداست، دست هایشان چه؟ کارنامه ی سی شودگیرم که نمازشان لضا نمی !  به مولع پرداخت شود سالخاناند تا حموق
 و شنیده خوانده می شود آلای سحابی؟ شما باید شرح احواالت آلانجفی ها و شیخ االسالم شفتی ها را چه" لصابان"ساله ی این 

 از کلیسا به خیابان آمد، به چه دژخیمی تبدیل شد، تجربیات این خداباشید، نه؟ اگر نخوانده یا نشینده اید که در لرون وسطا، همین که 
 را باید در پستوی خانه خدا. " به اندازه ی کافی لانع کرده باشد که خدا و مذهب، مساله ی شخصی آدم هاستراسی ساله باید شما 

ما . اؼراض پست بشری آلوده می کنیمدروغ و ریا و خصومت و دیگر  ها، او را به انسانبا بیرون آوردن خدا از خلوت "! پنهان کرد
" مومن "وارده،پیش از این مصیبت .  های کوچکمان مسایل بزرگی را تجربه کرده ایم، آلای سحابیچشمدر عمر کوتاهمان و با این 

.  و ناموستان را بی دؼدؼه به دستش بسپارید و با اطمینان خاطر بخوابیدمال خدا، معادل انسان لابل باور و اطمینانی بود که می شد با
" مومن" اند؟ دیروز کافی بود شما لائل نفر در آن سرزمین بین شما و محسنی اژه ای، یا الریجانی ها و امثالهم تفاوتی چندامروز اما 

" یمانا"یب، باال بکشید تا مردم خدافر" مومنان" را از آلودگی های این تان"یمانا" هر لحظه باید دامن اماامروز .  باشید"ینمتد "و
 آن سرزمین به یک طرؾ، یعنی شما نمی بینید وآن ملت .  و نشناسندندانند" یان دگررسوا "و" شیخ و زاهد"یمان ا را از سنخ شما
یاشان ذبح می ر چه به روز خدا و ایمان آورده اند؟ فرزندان ملت را در پیشگاه خدای تزویر و نما ممدس  بی ریش"یش دارانر"این 

 اجازه ی زاری بر مرگ عزیزان را هم به خانواده نمی است،کنند، تن بی جان فرزند را از مادر و خانواده اش پنهان می کنند، سهل 
 تیمم و دلواپس حفظ و حراستش هستید؟ شما دست های خون آلود آخوند خامنه ای را می شویید شمااین همان نظامی ست که . دهند

 و حسین شریعتمداری و جنتی و  محسنی اژه ایو تبرک می کنید و این همه را از احمدی نژاد بدبخت می دانید؟ سعید مرتضوی و
   است؟ هم احمدی نژاد، زور و لدرت داده و بر مال و ناموس و هستی ملت مسلط کرده را... حداد عادل و طائب و الریجانی ها وووو

 ما نسل را به تاریخ این ملت داد و 32 مرداد 28 و ما تمام شده است؟ نسل شما تجربه ی شمافکر نمی کنید ماموریت ! ی سحابیآلا
 و با مجموعه ای از سکوت ها و چشم پوشی زمانمن با کمی اؼماض می پذیرم که هم شما و هم ما با عمل و خرد آن .  را57انمالب 

 ملتیعنی ؼرض و مرضی در کارمان نبود و لصد خیانت به . یم کار درستی انجام می دهیمدارها و اشتباهات، بهرحال خیال می کردیم 
انمالب . است" گذشته"هرچه بود اما، اینک . بشودو سرزمین را نداشتیم، اگرچه نتیجه چیز دیگری از آب درآمد، و شد آنچه نبایست 

 جانش به لب همه،یخ سپرده شده و از خاکستر نسل های گذشته، نسل تازه ای برآمده که از عوالب آن تار هم دیگر مرده و به 57
اگر پدر منتظر نمی ماند .  درد دل می کنم، آلای سحابیشمابرای . رسیده، خلمش به تنگ آمده و حرؾ ها و خواسته های دیگری دارد

 32ی مرداد کودتا دولت بازرگان لب بگشاید، و آنچه در مورد آیت هللا کاشانی و مسایل حول و حوش سموطتا از سرخوردگی ناشی از 
 تا من فتیله ی احساسات و یمه دریدن ها و تعصباتم  می شدبخاطر داشت را، دو سال زودتر برای ما تعریؾ می کرد، بی تردید باعث

 و" رهبر "و" امام" از آنچهمن اما به اعتبار آن تجربه ی تلخ، وظیفه دارم . یگر را کمی پایین بکشمد" هللایت آ"نسبت به یک 
 اؼماض، و و و تاریخ معاصر دیده و تجربه کرده ام را، تا حد ممکن بی رعایت مصلحت و گذشت انمالب و شما" ی اسالمیجمهور"

تا همین .  امروز و فردای آن سرزمین روایت کنمنسلبی تعصب و دروغ و دشمنی کور، همان گونه که پیش رویم اتفاق افتاده برای 
 های نسلکار من گفتن است، و لضاوتش با .  نه در امان مانده ام، و نه پروا داشته اممتعصبان،جا هم از کژفهمی و خشم و ناسزای 

 یعنی شما همین وظیفه را هم از خود دریػ می کنید؟. امروز و فردا

 نسل دواگر روشن بینان . یم که به نسل امروز، بسیار بیش از نسل خودم و نسل شما امیدوارمبگوین را هم بی هیچ تعارؾ و مجامله ا
 در و دیوار این نسل، زنان و مردان جوانی سر بر ازگذشته را می شد با انگشتان دست شمرد و به اسم نام برد، آشکارا می بینم که 

.  آگاه اندجهان سال صدارت آلای هویدا، از مسایل ایران و 13یی معادل تمامی وزرای کابینه های تنهاآورده اند که هر کدامشان به 
 ای که در دوران تحمیر و اجبار حجاب، بر خاک آن سالهشگفت آور و در عین حال شادی آفرین است که تعداد شیرزنان بیست و چند 

ین سی ابا وجود آن همه تحمیری که در .  برابر زنان آزاده ی دوران کشؾ حجاب رضاشاهی ستصدهاسرزمین روییده و بالیده اند، 
از زیر این روسری ها و چادرها بیرون می تراود،  روشنی که ، شیوایی افکار پاشیده اند"زن"سال، در آن جمهوری بر سر و روی 

   !ی چون من و شما باشد"مردان"، آنمدر که باید درسی برای ؼرور آفرین است

و مدل  خیاط ین ممدمه ی بلند را بدان آوردم تا خواهش کنم اجازه بدهید نسل امروز، خود پارچه وا!  مطلب دور نیافتم آلای سحابیاز
شاید به گمان من و شما در آن !  را انتخاب کنداشاجازه بدهید خود رشته ی تحصیلی ! لباسش را مطابك سلیمه ی خودش برگزیند

 میل اگرچه باک اما، که زندگی، زندگی اوست و صاحب اختیار است .  و ناموزون بنمایدبدلبارهلباس و آن رشته ی تحصیلی، زشت و 
 و" اخطار"کار ما .  نسل ما حك دارد اشتباه کندواین نسل هم به اندازه ی نسل شما ! دارد بر آن بشاشد، بی رخصت از پیش کسوتان

می ترسم . به اندازه ی یک پاپاسی زندگی ما را دگرگون نکرده" پیران" نیست، که یک تاریخ پند و اندرز " و اندرزپند "و" هشدار"
 آلا، شما که این همه می دانید، کجا را گرفتید؟ چرا روزگار خودتان به این بپرسد؛جایی، کسی از روشن بینان این نسل برخیزد و 

 گونه که دیده ایم و تجربه کرده ایم، نه آن گونه که آروز همان ،" کشیماله "و" پرده" است؟ کار ما روایت تاریخ است، بی نکبت
 !آمین.  امروز و فردا با خواندن این روایات، کمتر اشتباه کندنسلباشد تا . داشته ایم

 

 

 

 



 !پپسی یا کوال

 

شیرین علمهولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسالمیان . باور کردنی هم نیست . را که خواندم، باور نکردمخبر
 ! اعدام شدند (پنج و نیم صبح یک شنبه به ولت تهران) پیش ساعتیک 

 ام وامانده و گلویم را می خراشد، روی این صفحه بریزم، شاید حنجره خوابم نمی برد، نشستم تا کلماتی را که ماه هاست پشت چون
که در این سال ها و به ویژه در این  دروؼینی  بی هیچ حرمت،"مصلحت"یسم، بی بنو" احترام"می خواهم بی ! یدشا. کمی آرام شوم

 نکشند، اگرنه نسبت به جالدان، که آنها . سرشارم از نفرت و ناسزا! لبریزم از خشم و درد! داشتهده ماهه ی اخیر، از گفتن بازم می 
 علیرؼم جثه ی بزرگش، بخواهیم میان آهوبره و بزمجه،انتظار بیجایی ست از یک . چه کنند؟ سوسمار، مؽزی خرد دارد و دندانی تیز

 دلسرد افاضاتشان اگر حرفی ست، با آن گروه دزدان چراغ به دستی ست که جنبش مردمی را با اما،حرؾ من ! بوفالو تفاوت بگذارد
 همین و" یت ولیحوال "و" همین لانون اساسی" که هنوز هم سنگ  طلبانی"اصالح ".روی سخنم با امثال آلای مهاجرانی ست. کردند

 به خیابان ها گذشتهروی سخنم با آنهاست که مانند ایادی رژیم، از خشم میلیون ها مردمی که خرداد . زنند به سینه می را" نظام"
! نکنند" ساختارشکنی" کشیدند و به مردم هشدار دادند که نشانریختند، به هراس افتادند و همدست و هم کاسه با جالدان، خط و 

 بعد از انتخابات، اصالح روزدر حرکت دو سه . از هراسی بود که با دیدن فریادهای خشم ملت، تنشان را لرزاند ناشی هشدارهایی که
.  این بهمن بزرگ، بر سر راه خود خشک و تر نمی شناسدواؼلتطلب و اصولگرا، هر دو بی هیچ تمایزی، دیدند که ؼلت و 

 می پندارند این هم و بیرون ایران، به روشنی آفتاب، خیانت به آن گروه ساده باورانی بود که هنوز درونهشدارهای اصالح طلبان در 
 تؽییر این نظام و طالب" جنبش" و پس گفتند، و هنوز هم می گویند، کردند،ابتدا جنبش را به نفع خود مصادره !  خالی ست"یسهپ"
 گولشان مردم را به خانه ها بازگرداندند و به واصالح طلبانی که با اظهارات کج . اینان خیانتکاران اصلی اند. ین لانون اساسی نیستا

 جنبشآنها که هنوز هم می گویند .  تن شهروندان آن مرز و بوم، یک بار دیگر یاری رساندندکردنچنگال خونین والیت ولیح، در پاره 
 آن که موسوی اگر اصالح طلب است، تنها حالسبز، خواهان حفظ لانون اساسی رژیم خونخوار جمهوری اسالمی و اصل والیت است، 

 . و از ستم به تنگ آمده اندشده،بهانه ای ست برای مردمی که صبرشان لبریز 

 که چگونه بار دیگر آینده ی ملتی را به سودای موهوماتی به طلبان، این خیانت بزرگ، مبهوتم، گیجم از این مردم فروشی اصالح از
هم اگر می زنم، مؽشوش و درهم و برهم حرفی . در این حیرانی و پریشانی. فروختند"  ساالری دینیمردم "و" اسالم فماهتی"نام 

 می از این آلایان می پرسم؛ ولتی از حفظ نظام جمهوری اسالمی سخن. یم اما از سر دردگوراه به جایی نمی برم، پریشان می . است
؟ به یکی از این همه که در این سال ها به  می کنیدگویید، به یکی از این همه انسان که تنشان به دندان گرگان رژیم پاره شده، فکر

ین سی ا بزرگی ست؟ چند دلیمه فکر کردن به زندگی و مرگ این همه نیروی جوانی که در انتظارسودای موهوم شما، به خاک افتادند؟ 
 همچون ماران دوش ضحاک، گرسنه ی که" نظامی"ساله، پیش پای رهبران خشک مؽز و خون آشام شما ذبح شده اند؟ تنها بخاطر 

؟ این همه  می فروشیدامروز و فردای آن ملت و آن سرزمین را به سودای چه!  دین باوران جاهل مسلکشمای جوان است؟ ها"مؽز"
ی آن سرزمین بوده اند که شما، چه "فردا "و" امروز"انسان که در این همه سال، استخوانشان الی دست و پای شما خمیر شد، 

دختری به نام .  استسفاکویرانی آن سرزمین، میراث خونخواری شما دین مداران .  اصولگرا، پایمال کرده ایدچهاصالح طلب، 
گیرم تمامی آن اتهامات یاوه را بپذیریم ... ی به خاک افتاده ومادرشیرین علمهولی که در کدام روستای مهجوری از شکم گرسنه ی 

 ها"فرزاد" و ها"شیرین" محرومیت  به بهای گرسنگی وکه" دکترها"، ایمان دارم که تمامی شما آلایان (! محال نیستفرض محال،)
 همین به"  طلبیاصالح"ی و "دکتر"شما که در کسوت .  شرایط آنها بودید، بدتر از این می کردیددربه آالؾ و علوفی رسیدید، اگر 

  ! رابوم می برید؛ مؽز جوانان آن مرز و کاال" گزیده تر" به دستی هستید که چراغ همین لانون رای می دهید، دزدان و" نظام"

 دستپدر و مادران این محرومان کی اند؟ چه می کنند؟ بیگانه اند؟ دشمن اند؟ ولتی !  کنیدفکر" فرزاد"یا " شیرین" خانواده ی به
 گمبوده در نمطه ای از هزاران نماط محروم و مهجور آن سرزمین  انسانی از باال تا پایین دزد و لاچالچی اند، از،"نظام"اندرکاران آن 
 به بیگانه شما" نظام" از ستم اگرید؟ اگر از لاچاق چند گرم تریاک یا هروئین شکم خانواده اش را سیر نکند، چه کند؟ دارچه انتظاری 

 و یارانتان را شما" حرؾ"ادعای دژخیمان می گویم، وگرنه یک حرؾ از هزاران  درستی پناه نبرد، چه کند؟ این همه را به فرض
ین اشما را به خدایتان مرا با ...  و؟"حسینیه "و"  دولتیادارات" تروریست؟ بمب گذاری در ؟"پژاک"عضویت در گروه . باور ندارم

 که این سال ها در سالخ خانه ی آن نظام ذبح گوسفندانیجفنگیات نخندانید که این مهمالت را به آسانی می شود در پرونده ی تمامی 
 . شده اند، پیدا کرد



یست های بین المللی در یک کیسه و کاسه است؟ با نظامی که ترور گذاری؟ تروریسم؟ خرابکاری؟ علیه نظامی که دستش با تمام بمب
 آلای سیدعلی اکبر همانیست و خرابکار است؟ اصولگرایان که جای خود دارند، اصالح طلبان کیستند؟ این ترورخود بمب گذار و 

 و سوریه تخم نفاق پراکند و بنیان تمام فجایع بعدی را گذاشت؟ خاک لبنان را لبنان در شما"  انمالبرهبر"محتشمی نیست که در عهد 
 از یاران شما شده؟ آن یکی چه؟ سومی و" طلب اصالح"این آن سید خون آشام نیست که حاال ...  میان مردم به توبره کشید وتفرلهبا 

 شما و  علیه بپذیریم، چرا تمام اتهاماتی را کهرا" نظام" باشد این اتهامات جفنگ لرارو دهمی و صدمی و هزارمی چطور؟ اگر 
به کدام اتهام شما را به دادگاه  (مهاجرانی)شما  (عزل)یارانتان زدند، باور نکنیم؟ در دولت اصالحات، پس از استیضاح و استعفای 

 تن از یاران شما چند به آلای خاتمی یا معاونانش، یا وزرایش، یا رفمایش، یا هم سنگرانش زدند؟  اتهاماتیخواندند، آلای دکتر؟ یا چه
 و نمشه ،"نظام"در زندان اند؟ پس همه تان علیه این ... و" امنیت ملی "زدنامروز به جرم خرابکاری و براندازی و جاسوسی و بهم 

 این یا آن مامور سیا یا موساد، ماللات و نشست و باطرح داشته اید؟ و در این راه از آمریکا و اسرائیل خط و نشان می گرفته اید و 
یهان می نویسد، ک؟ پس رخصت داریم هر مزخرفی را که شریعتمداری در ... بیگانه اید وو" دشمن"برخاست داشته اید و مزد بگیر 

 باور کنیم؟ 

 تایید نمی کنید؟ به جرم خیانت به میهن؟ کدام میهن؟ میهنی که در رایا شما و امثال شما، با تایید این نظام، مرگ فجیع این افراد آ
؟ آنان که این لانون  کیاننداوباش، به ورشکستگی التصادی و اجتماعی و فرهنگی کشیده شده؟ خائنین به میهن مشتی دستان ناالیك

 بر سر ملتی ، و به نام خدا را به این لیمت سنگین لدرت طلب تهی مؽزیمشتاساسی را تایید می کنند؟ لانونی که حکومت ؼیر لانونی 
 چند ساله، این سوسماران، یاران سابك شما را می گویم آلایان اصالح طلب، در این سی و یک نشستنحاکم کرده؟ از صبح به کرسی 

 تا  بیایر وبگ" سعیدی سیرجانی "و" میرعالیی "و" یندهپو "و" یمختار"شیرین علمهولی فدای لدرت طلبی شما شده است؟ از 
 های چند هزار هزار دیگر از فرزندان شایسته ی آن مرز و بوم استخوان شما،  نامیمون"نظام"برای حفظ این ... و"  کمانگرفرزاد"

ی شما از خون سیرایی خدا در خاک شوند؟ نشان" دکتر" خون و جسد زیر دست و پای شما دایناسورهای درازباید در این صؾ 
 ندارد؟ 

هر گاه می خواهند .  رگ خواب این ملت را نیک یافته اندطلب، سوسماران موزمار، یاران سابك شما را می گویم آلایان اصالح آن
و این همه ولتی ... و" ضد میهن" او را جاسوس و تروریست و عامل موساد و سیا می خوانند، و البته بردارند،کسی را از سر راه 

 را للملک می دهد و ترجیج می دهند در ممابل فجایعی  بسیاری" گراییفارس"خطاب به یک کرد یا بلوچ یا عرب نژاد باشد، شوونیسم 
" عربی"همان ها که با .  گردی بنشیندشان" ملیعرق" مبادا بر دامن کبریایی بگذرند" طلب آمرزشی" این دست، سکوت کنند و به از

 می کند، اما از سرنوشت ورم" سوسیس" مو بر تمام اندامشان راست می شود و رگ های گردنشان به اندازه ی ،"خلیج "خواندن
 کنند،زندگی می ...  در کناره ی همان خلیج، تشنه و گرسنه و بیکار و محروم و تحت ستم وومیلیون ها انسانی که در همان سرزمین 

 . ککشان هم نمی گزد

 ملتی تحمیل کرده، و به"  ملیعرق" سال آزگار است با تزریك مصنوعی 5ی نژاد را احمد" دکتر" نظام، دن کیشوت ابلهی چون آن
یکا در افتاده، او را تحمل می کنند و به سازش می آمر راستی با ؼول بی شاخ و دم به"  پنبهپهلوان" به این خیال که این جماعتی

 کرد و بلوچ و ترک بدون بپذیرد که ایران نمی خواهد" شوونیست"اما این جماعت .  هم می کشندهورارلصند، و بوالعجب، که برایش 
آنها همه را گوسفند می خواهند و ! یران احمدی نژاد و خامنه ای ستا... ایران بی کلیمی و ارمنی و بهایی و.. و ترکمن و عرب و

 را" آنها"به همین دلیل هم !  سفید دارندکارت افراطی "ملی گرایان" و ؼیر شیعه، از همه ی ما  ؼیر فارس"یشاندگراند"برای کشتار 
 بپذیرند که ولتی خواهندنمی " شوونیست"این جماعت .  می کنندذبح فارسی گوی،" شیعه مذهب "مخالفانساده تر و بی دردسر تر از 

  یعنی تصاویر خامنه ای را پاره نکنید،،" بر اصل والیت فمیهمرگ"یید نگوشما آلایان هشدار می دهید که ساختارشکنی نکنید، یعنی 
 عزه، نه لبنان، جانم نه" نگویید؛ و" ی ایرانیجمهوری، استمالل، آزاد"یعنی شعار ندهید . ، بد و بیراه به خامنه ای نگوییدنسوزانید

 ،" شکنی نکنیدساختار" کالم شما از معنی روی خود نمی آورند که به" افراطیملی گرای "ینجا که می رسد، عزیزان ا"! فدای ایران
ی به من نشان دهید که اآیه . اینجا دیگر رگ های ؼیرت ملی متورم نمی شود.  ترجیح ندهید"اسالم "بر را" یرانا"این است که 

چه کسی این رسالت را بر ! ی همه ی افکار خبیثتان جعل می کنیدبرایا حدیث و خبری، همان گونه که ! بگوید ایران مدافع اسالم است
گردن شما عمب ماندگان تاریخی گذاشته که ملتی را در راه خدای دروؼینتان ذبح کنید؟ و سرزمینی را به لجن بکشید؟ اگر آن ملت 

سفاکتان، لل لل می " رهبر"در رگ و پی تمامی لبیله ی شما، به شمول " گسترش اسالم"گرسنه، ثروتی نداشت، احساس دن کیشوتی 
 کرد؟ 

دادگاهی که یک تن از این نظام مورد عالله ی .  صالح می پذیرمدادگاه اما این اتهامات را تنها با سند و مدرک و از طریك یک من
 این سی ساله به درچرا که صدها بار . ی خود شما و دوستانتان بر صندلی های هیات منصفه اش ننشسته باشدحتشما و یارانتان، 

تجربه دیده ایم که هر کدامتان ولتی صحبت از نظام و دوستان و یاران همرزمتان باشد، تا خود خدا خاصه خرجی و تبعیض روا می 
 و شد" یانشاک"ی علیه دادگاه شاکی نظیر خانم شیرین عبادی، تبدیل به 40 با که" یعتمداریشر" ی مسخرهنمونه اش دادگاه . دارید

. ی کندبازی مدافعشان را مسخره کند و روی کرسی اتهام بنشاند و خود نمش مدعی العموم را وکال یافت که شاکیان و اجازه" متهم"
 .مسخره تر از دادگاه بلخ، دادگاه های نظام شماست

ملتی را به ورطه ی سموط ...  تنها از نگاه التصادی و اجتماعی و سیاسی نه حمایت شما مورد" نظام! "یان مهاجرانی و شرکاءآلا
 خواهی و انسان دوستی و صلحمهربانی و .  نگاه فرهنگی نیز ریشه ی باورهای نیک آن ملت را هم نشانه رفته استازکشانده، که 

را تشویك و ترویج کرده .. یده و در عوض خشم و نفرت و عصبیت کوردزدرا هم از شهروندان آن مرز و بوم .. عاطفه و مالطفه و
  چگونه از نفرت انباشته شده اند؟ مردمنمی بینید . است

این را هم بگویم که برای ! ی کج و گول شما صمیمانه متنفرمباورها بدهید صریح عرض کنم؛ از خدای جبار و لاهر شما، و از اجازه
یکی را انتخاب کنم، بی " زالو"همه اگر لرار باشد بین شما و آن با این . یعتمداری از یک طایفه ایدشرحسین امثال شما و امثال من، 



 دست کم او در خونخواری و سالخی و خیانت به ایران و ایرانی، صمیمی و صادق کهچرا . تردید به حسین شریعتمداری رای می دهم
 .  کم شریعتمداری همان است که می گویددست. است

برای نسلی که سی .  اندازه ی تفاوت پپسی کوال با کوکا کوالستبهمی دانید که برای آن مردم، تفاوت اصالح طلب با اصولگرا، نیک 
 فروشید وطنبه گمان من همه ی شما مزدوران !  ندارند، تفاوتی جز به اسم برده، خامنه ای و مهاجرانیرنجسال، مرارت کشیده و 

هراس امثال شما هم از .  فرهنگ و سرزمین هستیدآنکه به نام خدا و دین، چون موریانه سرگرم جویدن ریشه های هستی آن مردم و 
 ... ها مردمی ست که یک روز به خیابان ها ریختند میلیونجنس هراس ایادی رژیم، از خشم

می گویید و در کردار، ذره ای از این ...  و رافت و عدم خشونتمهربانیکه این همه در گفتار، از محبت و  (همه تان) این نظام شمااز
 ! دیگر هیچو..  ید، از این تظاهرات پوپولیستی شما حضرات، بیزارمندارهمه را با خود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یک شب خواب آسوده

 

 ها و بر سر زبان ها بود، برای خیلی از رسانه در اخبار ،"ینگدوپ" لهرمان دوچرخه سواری به دلیل ،"آرمسترانگ" مدتی که نام در
را نمی بخشد؟  (هم لبیله و هم خانواده) ورزش یک کشور خطای لهرمان خود  فدراسیونما این پرسش مطرح می شد که چگونه

در کشور !  از آلودگی دور نگهداردرای ورزشکاری چشم نمی پوشد، تا تشکیالت ورزش "خطا" ورزش یک کشور، از دستگاهچطور 
اتفاق .  اتهامی مشابه تبرئه نشدند و مدال ها و عنوان هایشان پس گرفته شدازکوچکی مثل دانمارک هم چند تنی از لهرمانان ورزش 

ی دانمارک است، که حاال مفسر ورزشی سواریکی از لهرمانان دهه های هشتاد و نود دوچرخه "  سورنسنرالؾ" کار اماجالب 
" رالؾ"تا این که هفته ی پیش ! است" پاک" محبوب، و البته در انظار مردم  بسیاردومین شبکه ی سراسری تله ویزیون شده، و

 آنحیرتم بیشتر از !  امنبوده" پاکی"یی که مطرح شده، من هم آدم استانداردها مدال ها و عنوان هایش را پس داد و گفت؛ با داوطلبانه
ی کند خطا کرده، شاید اشتباه می کند و مبود که هیچ کس از این ورزشکار محبوب و محجوب نپرسید؛ آخر کجا و به چه دلیل تصور 

 چرا که برود، از او خواستند استعفا بدهد و ،"رالؾ" از ورزش دوستان و عاللمندان  بسیاریو حیرتم دو چندان شد ولتی. از این لبیل
 شود، نه تنها سبب گذاشته" رالؾ"ید بحساب درستکاری بااعترافی در اوج محبوبیت، که با چرتکه ی ما ! دیگر به او اعتماد ندارند

! ی بلند چیزی بگوییمصدانیازی نیست با !  و پیشینه ی او شد، بلکه حاال اعتماد مردم را هم از دست دادهمدالاز دست رفتن نشان و 
 روز بعد گفت؛ اما" رالؾ"یط این لهرمان ملی بود، چنین می کرد؟ شراکافی ست هرکس در خلوتش و بی صدا از خود بپرسد؛ اگر در 

 ! از ماه ها، خواب راحتی کرده استبعددیشب 

ینه ها پرداخته اند، هز و ظاهرن بابت این گرایش، اند،"  طلباناصالح" نکنم از جرگه ی اشتباه روز پیش آلای اشکوری که اگر چند
ی بنی صدر گفته انتخابات مجلس اول تملبی بود، و آلای اشکوری آلاظاهرن . در پاسخ به سخنان آلای بنی صدر، جوابیه ای نوشتند

ی اسالمی، صحبت دو جمهورسوای معضل پیچیده ی انتخابات در . یندگان آن مجلس بوده اند، چنین اعتمادی ندارندنماکه یکی از 
 چراغ سبز با"ی به آلای بنی صدر این است که چرا گفته انتخابات اشکورایراد آلای . انسان است، با دو گونه تاویل از یک مکتب

 آن انتخابات باور بودن" شیله پیلهبی "به  (اشکوری)در حالی که خود ایشان !  گرفتهصورت"  به حزب جمهوری اسالمی خمینیآلای
اما به ... بودند است که ده هیئت بازرسی در این مورد رسیدگی کرده و فهرست تملبات را تهیه کرده مدعی (بنی صدر)یشان ا"دارند؛ 

از جهات مختلؾ کذب و تحریؾ  (بنی صدر)ی جناب ایشان دعو"آلای اشکوری می گوید ". دستور آلای خمینی مجلس تشکیل شد
 ی این ادعا در پنج بند، دالیلی آورده اند؛راستاو در ". تاریخ است

شورای انمالب و رئیس جمهور و رئیس " است؟ آن زمان آلای بنی صدر کدام"  مدعا را مدلل کندکه و شواهد و لراینی اسناد- "۱
 اگر اسناد مکتوب در اختیار ندارد، و" ی اثبات مدعای خود داشته باشدبرا کافی مدارک" و باید بود" رئیس دولت و مجری انتخابات

 یا اشخاص مستملی که با آلای اند،ید باشد، مثلن نام اعضای زنده ی آن ده هیئت که فهرست آرای تملبی را رسیدگی کرده باشواهدی 
از نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، جنبش حاج سید ) هم رای باشند انتخابات بودن" تملبی"بنی صدر در زمینه ی 

 هم در فضای تمریبا باز و آزاد آن زمان، فمط آن لبول نیست که از چنین رخداد مهمی، لابل"و اضافه کرده اند که  (ی، و ؼیرهجواد
 ؼیر از زماناما تصور می کنم آن .  و شواهد، دست من از دست آلای بنی صدر هم تهی تر استاسناداز بابت "! یک نفر آگاه باشد

از شهرنشینان طرفدارانی داشتند، نداشتند؟  بخشی جبهه ی ملی و نهضت آزادی، آلای رجوی و فدائیان و حتی حزب توده هم در میان
 چند نفر به آلای نبود، از این لبیل، و"  مسلمان معتمد به انمالب رای بدهیدبه"نظام بر  تمامی اگر اما تاکیدات مکرر آلای خمینی و

 با" یتآ" کنیم، افرادی نظیر نگاه" ی اسالمیجمهور" نامزدهای فهرستاشکوری، که آن زمان معمم بودند، رای می دادند؟ و اگر به 
 توجه"  امامحرؾ" تمریبن اکثریت لاطع مردم در آن دوره به امای ارائه کنم "درصد"کدام آراء به مجلس راه یافتند؟ اگرچه نمی توانم 

کافی بود مردم ...  نهاد وو در شورای انمالب و در پس پنهان هر حرکت.. تردید حضور حضرات بهشتی و رفسنجانی و بی داشتند، و
،  نیست"تملب" اگر مردم،" باور "از"  استفادهسوء"بمیه ی مسایل به کنار، این ! مثل همیشه چشم ها را ببندند، و للب ها را بگشایند

 یزدی و امثالهم، که هیچ کس آنها را نمی شناخت، ناشی از همین وچیست؟ آیا نظر مردم به آلای بنی صدر، یا محبوبیت لطب زاده 
 این آلای من"رفت در خاطر همه هست؟  باال می  از در و دیوار شهرکه" آلا" مردم نبود؟ جمالت معروؾ و مشهور باور در" تملب"

می !  افتاد، و ظاهرن اعدام شدآلا" چشم" به فاصله ی کوتاهی از که" آلا"ی دامان " کردهبزرگ"! "لطب زاده را بزرگ کرده ام
 و نشان هایش را پس هامدال ) این اظهار نظر کافی بود تا هر آدم صالح آزاده ای، عمامه و عبا را بردارد نوع از" اشتباه"پرسم چند 

 مشهد که من یک رای دارم در" آلا"همین صحبت دیروز ! ( امکردهمن هم دوپینگ )برود به مسجد و بگوید توبه، اشتباه کردم  (بدهد
ریا و تظاهر و دروغ، و الجرم ... و و هر گروهی که به جمهوری اسالمی معتمد است، می تواند در انتخابات شرکت کند اندو همه ازاد 
 سند" کرده اند؟ آیا للمداد" خیانت "را آن" رهبر"، که خود حضرت  نیست" مردماحساس "از" استفاده سوء "و" تملب"از طایفه ی 

  است؟الزم" و مدرک

 ممام همان زمان یعنی در ممطع برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس به عنوان عالی ترین در سال؟ چرا ۳۳ پس از چرا- "۲
 کمال شرمندگی از آلای اشکوری می پرسم؛ در" اند؟اجرایی کشور و مجری انتخابات، به چنین تملب و خیانت بزرگی اعتراض نکرده 

ی در و پنجره می ؼفار شده بود و دستجات اوباش به رهبری افرادی نظیر شیخ هادی صادر" ین للم ها راابشکنید "زمانی که فرمان 
 برد؟ و مگر آلای بنی صدر، حتی بعدتر هم که حرؾ هایی از سوالمی شد انتخابات را زیر ... شکستند و دفتر تعطیل می کردند و

اگر از آن  (نمل به مضمون) گفت بار آلای تاجزاده که خوشبختانه کمی صریح تر است، یک نبود؟" سنگ" پاداشش زد،" کلوخ"جنس 
فکر می کنم آلای اشکوری هم !  نگزیده بودیم، فاجعه به این بزرگی نمی شددنداناشتباهات کوچک چشم پوشی نکرده بودیم و لب به 

 داشتند و بهتر از چپ و راست نفرین شده لرار" تابو" های دیگر به چنین اعترافی نیازمندند، چرا که ایشان آن زمان درون  خیلیمثل
به اعتبار سعدی !  یا بودندمعتمدند، مضافن این که ایشان به امر به معروؾ و نهی از منکر هم بودند،" گفتن"و طرد شده، لادر به 

 درآلای اشکوری ادامه می دهند که چرا این تملب "!  مزید کرد، تا بدین ؼایت رسیدآنظلم در جهان اندک بود، هرکه آمد بر بنیاد "
 یعنی یادمان ؟"یدا داشتند، مطرح و اعالم نشدهکاند سوی گروه های سیاسی فراوان و فعال در آن زمان که در انتخابات از"انتخابات 



 شده بودند؟ امثال محکوم مطرود و مرتد و ضد انمالب و طرفدار دشمن و ،"تملب" هایی کمتر از حرؾرفته که آن زمان بسیاری با 
با این همه بودند کسانی که چیزهایی "!  کرده بودند و لرمطی می جستندبدر انگشت"آلایان خلخالی هم کم نبودند که به فرمان امام، 

ی شگفتی که اگر در آن زمان دعو"خود آلای اشکوری هم در بند پنج اشاره کرده اند که .  هزینه های گزافی هم پرداختندوگفتند 
چرا؟ چون "!  یک روز هم بر کرسی هوش ربای ریاست جمهوری تکیه زندتوانست، لانونا و عمال نمی (بنی صدر)مطرح می کرد 

که می زنم چندان مطمئن نیستم، اما گویا در آن  حرفی  کبیره محسوب می شد؟ اگرچه بهگناه"  زدنحرؾ" آزاد بود؟ یا چون انتخابات
 ! که به تملبی آشکار در جاهای مختلؾ به رلبا باختند... و"  مجاهدینسازمان"انتخابات، کم نبودند نامزدهای 

...  خوردهسوگندو در همان مجلس ...  چنان انتخابات متملبانه و مجلس لالبی و فرمایشی تن دادهبه (آلای بنی صدر) چرا اصال- "۳
این ) ..."!ییس جمهور ؼیر لانونی و نامشروع بودهر"صدر هم  بنی  پس با این حساب آلای؟..."به چه دلیلی چنان خیانتی را پذیرفته

ی بنی صدر هم در خلوت خود به این حرؾ حك معترؾ آلا تصور می کنم (خود از نوع وصله چسباندن های امثال شریعتمداری نیست؟
 چنان تملب و به"یگر دیا هر عذر و بهانه ای "  ترساز"یا "  مصلحتبه" خیلی های دیگر وایشان هم مثل آلای اشکوری . باشند

خیانتی آن هم در آن چنین "با آلای اشکوری موافمم که .  دوره، تن دادندآنی، مثل همه ی اعمال و رفتار دیگر در "افتضاح بزرگ
این "! بهانه ای لابل لبول نیست هیچ با...  و در آؼاز شکل گیری نظام بر آمده از یک انمالب بزرگ و آزادی خواهانهحساسزمان 

ی با اشکور خیلی ها از جمله آلای اشکوری را می گیرد؛ سکوت و تاییدی که به لول آلای دامانگناه نه تنها دامان آلای بنی صدر، که 
 از بخشی "یب رلیبانتخر "و" یز با رلیبانست"اگرچه "! استدر تعارض ...  گرایی و مبارزه با جبهه استبدادلانون"مدعای 

" سیاسی"و بهشتی و رجایی و آیت را به منظور  اسالمی  این که اما آلای بنی صدر تمامی مبارزه با حزب جمهوریاست،" سیاست"
 این منظر ایشان از"ی اشکوراما این که به زعم آلای !  ی مردم و آزادی را هم داشت، لضاوتش با صالحاندؼدؼه می داد یا انجام

، (کیهان)حتی اگر طبك نظرات امثال شریعتمداری . ست" لطفیکم"تا لسمتی  کمی  به گمان من،"سلؾ احمدی نژاد است (بنی صدر)
یادمان باشد که آن زمان گاو ".  از زمین تا آسمان استتفاوت "،"امام"ی نژاد را تالی بنی صدر بدانیم، میان آلای خامنه ای تا احمد

 ! هنوز در چرم بودندرهبرش،انمالب و 

 بدهد" ی بنی صدرآلا به کسی و جریانی اجازه تملب در انتخابات مجلس را داده باشد، می بایست به انمالب لرار بوده رهبر اگر- "۴
عمل و تدبیر حکم می ... یت هللا خمینی مدافع و حامی جدی بنی صدر بود وآ عالم و آدم آشکار بود که بر! "نه حزب جمهوری اسالمی

 طرؾ" رهبر" می کند که حکم" یرتدب و عمل"راستی چرا )". خمینی جانب رئیس جمهور محبوبش را بگیردهللاکرد که آیت 
 نمی کنم مردم آلای تصور" مدرک و سند"به عنوان شاهدی بی ". انتخاب می شد...  حسن حبیبیوگرنه "( بگیرد؟را" محبوبش"

آلای اشکوری سپس اشاره می کنند که ! نبود" یت رهبرحما" علتش هم بی گمان وحبیبی را به اندازه ی آلای بنی صدر می شناختند، 
 مسئوالن و مدیران کشور اعتماد نداشت و از همین زود به تعویض زود به ،"نظام"ی خمینی به دلیل عالله به ثبات و استمرار آلا

 از" آلا" حمایت بشودشاید "! ین لحظه حمایت کرد و هم از بنی صدر و هم بعدها از میرحسین موسویآخر از بازرگان تا هم"جهت 
 ! حمایت از بازرگان اما؟ یا بنی صدر تا آخرین لحظه؟ حاشاکرد،" هضم" به نوعی را"  آخرین لحظهتا"موسوی 

 به عنوان گواه به یاد دارم خودو  (!کدام اسناد؟) نشان می دهد اسناد"..." حول لانون گرایی نبود رلیبانش بنی صدر بااختالؾ- "۵
 پس ،"ماندند ناکام اما" برای پیروزی در انتخابات تالش فراوان کردند، ،"کردحزب جمهوری اسالمی با بنی صدر اختالؾ پیدا ... که

!  روزگار ایشان برگشت،" و با اکثریت مخالؾ بنی صدر در مجلسشد،ین بار البته موفك ا"برای تسخیر مجلس برنامه ریزی کردند و 
حرؾ های آلای ".  نمی داددست که در آن زمان هیچ یک از دو طرؾ برای حذؾ رلیب، هیچ فرصتی و بهانه ای را از گواهم خود"

 انتخابات"این که اما می نویسند ! یت کرد، نیازی به تفسیر نداردحما" رلیب" از هم" یرهبر"اشکوری گویاست، و چون می گویند 
 ریاست جمهوری آزاد بوده اما انتخابات انتخابات" چگونه پرسند می و" مجلس چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری انجام شد

می پرسم "!  یکی بودندانتخاباتیان مجر"می گویند؛ !  این استدالل و نتیجه گیری را نمی فهمممن"  لالبی؟ومجلس پر از تملب 
کدام یکی کم تملب تر بود؟ ادامه می .  را دولت آلای خاتمی1384 و انتخابات کرد، را دولت آلای رفسنجانی برگزار 1376انتخابات 

می گویم این ظن وجود دارد که شما "!  بیندازداعتباری بنی صدر می خواهد مجلسی را که او را بی کفایت تشخیص داده از آلا "دهند؛
ی پیروزی در جدال های بنی صدر عمدتا به انگیزه آلا"می گویند ! ینده اش بودید، معتبر نشان دهیدنماهم می خواهید مجلسی را که 

 بود که با استفاده از اشتباهات مهلک رئیس جمهور و جلب حمایت هوشمند رلیب "اما" لدرت با رلیبان والعی و یا توهمی جنگیده
بالمانع " هر دو معمم و از تبار آلای اشکوری"پس بازی های سیاسی اگر توسط بهشتی و رفسنجانی )"!  شد چیرهرهبری بر او

حیله "یا " یرکز" باشد بگوییم بهتر" هوشمند"تصور می کنم بجای  (!داشته باشد" منظور سیاسی"است، تنها بنی صدر اجازه ندارد 
 از از خیلی امتیازات، هم" یهوشمند"بی ... ، رفسنجانی، موسوی اردبیلی وبهشتی بود از آلایان عبارت" رلیب" مضافن این که ،"گر

 آلای موسوی اردبیلی مامور بررسی و لضاوت شد، و کهیادمان باشد .  بودندبرخوردار" یت رهبریحما"جمله معمم بودن برای جلب 
ین چرخ با آلای موسوی ا که" ی چرخ بشکندش بیضه در کالهباز. " آلای بنی صدر، سنگ تمام گذاشت رلیبان حكدر" لضا"در این 

ابتدا علم حضرت عباس بود و .  حك آلای احمدی نژاد گفتند، و کردنددر" یانگرا اصول"همان که در این سال ها ! اردبیلی چه کرد
 !  گناهکار شد،" با روزگارشعبده" حد تا ،"بندگی"ی، از "حرؾ"ییس دولت عدالتخواه، و تنها با جابجا کردن ر

می ". شودبر امواج احساسات مردم سوار  (و می کند) تالش می کرد همواره"کنند که  می ی اشکوری آلای بنی صدر را متهمآلا
و ) نداشته از دروغ و تحریؾ هم پروایی گاه" این ابزار استفاده نکرد؟ از" امام" چه کسی، حتی خود مبارک،" نظام"پرسم در آن 

 و" ولی فمیه"رهبر و امام و پیشوا و .  استفاده کردابزارآلای بنی صدر به روال همه ی روسای جمهور در جهان، از این ". (ندارد
 همین که شما دارید است؟ اما چرا از هیچ دروغ و تحریفی پروا نداشتند، و ندارند؟ گناه کدامیک بزرگ تر عصرنماینده ی ولی 

 ؟ نیست" یؾ تاریختحر"می کنید، تلمی " آزاد"انتخابات مجلس اول را 

 بودند صدرحامی بنی ... توجه جناب بنی صدر که من کاندیدای خط امامی هایی بودم کهلابل" نکته ی آخر مطلب آلای اشکوری؛ اما
معتمد ... ولی در نهایت به دالیلی به عدم صالحیت ایشانبودمو در مجلس از مدافعان آلای بنی صدر ... به ایشان رأی داده بودند... و

دانستم که در  (ینمجاهدبه ویژه اتحاد با سازمان ) حوادث بعدی و رفتارهای آلای بنی صدر پس از برکناری باو ... و رأی دادم... شدم



ی آلاشاید من هم به اندازه ی ! است" نظام" همان نظر ،" اندیشاندگر"می بینم که نظر ایشان نسبت به "! رأی خود صائب بوده ام
 شان،"امام" دلیل سرخوردگی از بهین مجاهد. اشکوری با عمیده ی مجاهدین مخالؾ باشم اما در کار سیاست، ائتالؾ حك هرکسی ست

 رای آنهااین اگر مطابك میل من و آلای اشکوری و خیلی ها نیست، می توانیم به .  در آوردندسرعمب عمب رفتند تا از آؼوش صدام 
 کما این که ،"فاالنژ" یا باشد،" فاشیست" اما حزب می تواند (دموکراسی" مدعیان"دست کم از سوی ) در بازی دموکراسی. ندهیم

 چهارچوب در" یمختار خود"یا " یوفدرات" یا موافك باشند،" یی طلبجدا "شاناحزاب دموکرات و کومله هم حك دارند در اساسنامه 
اگر به میل ما رفتار نمی کنند، یا نکرده اند، جذامی .  کنندائتالؾحك دارند در رسیدن به هدفشان با هر حزب دیگری ... ایران و
و تکلیؾ برخی از مسایل در ! ملت که احزاب، تنها، و تنها نماینده ی اعضاء و هواداران اند، و نه تمامی یک  بدانیمکافی ست! نیستند

 !  حتی اگر نماینده ی اکثریت لاطع ملت باشدحزب، می شود، نه به خواست یک تعیین"  پرسیهمه"

سوال من اینجاست که در طول یک .  صدر همان زمان در مورد تملب انتخاباتی حرفی نزدند بنیی اشکوری می پرسند چرا آلایآلا
 و انمالب ایستادند؟ جاسوس بیگانه اسالمسال و اندی ریاست جمهوری، کدام خطا از آلای بنی صدر صادر شد، دزدی کردند؟ علیه 

 کشیدید و بر عدم کفایتشان رای دادید؟ یعنی گردشی صد و هشتاد درجه؟ جز این که دستیا چه؟ که شما از حمایت ایشان " شدند
 یاد می کنید؟ چه" یؾ تاریختحر" که شما از آن به خوردند؟" وول " کمی"آلا" و خالؾ حرؾ نگفتند،"  ازل گفت بگواستاد "هرچه
ید؟ همین دفاع شما از آزاد بودن انتخابات مجلس دار که شما انتظارش را از آلای بنی صدر نکرده،" یؾ تاریختحر"در آن نظام کسی 

 تصور می کنم آلای شود؟ می معنا"  نظر من حرؾ زدنخالؾ "تنها" یؾ تاریختحر"اول جمهوری، تحریؾ تاریخ نیست؟ یا نکند 
 مثل ،" مردم مرا ببخشندامیدوارم"ین پس از آن که یک بار گفت؛ الواعظتاجزاده پس از آن جمله که در باال آوردم، و آلای شمس 

یور و بنی صدر و همه ی ما هم، بجای اشاره به کدخیال می کنم آلایان اشکوری و .  یک شب آسوده خوابیده باشند،" سورنسنرالؾ"
، مدال ها و عنوان هایمان را پس بدهیم و یک شب آسوده چرخانیم های اتهام را به جانب خود بسرانگشت الزم باشد گاهی ،"یگراند"

 !بخوابیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مشروطیتسالگرد

 

یت مشروطگفتی فردا سالروز امضای فرمان .  بودیمنشسته" باسل" ی خیابانی در گوشه یک روز گرم، در لهوه خانه ای عصر
آنچه فرستادم، . ، یک نسخه هم برای من بفرست نوشتیپیش از خداحافظی گفتی اگر این حرؾ ها را. و صحبتمان گل انداخت... است

 همان امااگرچه در برخی زمینه ها حرؾ های تازه دارم، بنیاد حرؾ ! (1374شهریور ) 1995 تابستاناینجا پیش رویم دراز کشیده، 
 بر ما نگذشته، پیوسته درگیر انمالب و کودتا و بحران و آسانین همه راه از مشروطیت تا اینجا ا"هر دو هم عمیده بودیم که . هاست
 و بوده؟ این همه سال و این همه مصیبت، خواسته هامان کمابیش همان هاست که در صدر مشروطیت ازبا این حال چرا پس . تنش

 این ملت با این همه تالش و بحران برای گذشتن از چرا". روزگارمان کم و بیش با آن زمان تفاوتی نکرده، که انگاری بدتر هم شده؟
 و چه  آسیایی چنان با همان آرزوها مانده است؟ از ساختار جامعه ی ما و سنت باوری و استبدادهمجهان کهنه و رسیدن به جهان نو، 

به دالیل دیگران ".  این تنگه ی باریک و هولناک نگذشته ایم؟از نزاییده ایم و هنوز"چرا اما؛ . و چه ی دیگر، بسیار حجت آورده اند
 :؟"، چرا به راه حلش نرسیده ایممی دانیممشکل را ولتی "و پرسیده ام؛ "! ی ریشه ای ما در سنتگرفتار "مثلن؛اشاره کرده ام، 

 کرده ایم؛ فکر عبور از دنیای کهنه به دنیای نو، این است که همه جا به تلفیمی از سنت و مدرنیته در می کنم اولین اشکال ما فکر"
"!  چمدان های کهنه مان را، با خود از این گردنه عبور بدهیمتاگفته ایم و خواسته ایم میان مدرنیته و سنت پل بزنیم، و خواسته ایم 

به  "از این تنگه ی باریک ولتی ". باید خود را از نظر فرهنگی و اجتماعی سبک کنیمابتدا"یمی ممکن نیست؛ تلؾبه گمان من چنین 
 لبا و آرخالك و گیوه ملکی و تنبان دبیت، دیگر آنجا. "یگذار گذشتی، به جهان تازه با ارزش های کاملن متفاوتی لدم می "سالمتی

 ها و ایدئولوژی هایی را مثال گروه" یك ناممکن هاتلؾ" هم برای  بعد!ی کهنه بودهها"ارزش" منظورم البته ،" نیستجزو ملزومات
 و ارزش های متفاوتی دارند و به  بنیادهاکنار هم نهادن دو چیز که". دمحم و مارکس، هیچ پلی استوار نمی شودمیان "زده ام، این که؛ 

برای چنین تلفیمی باید بخشی .  دارند، بحران زاست، و جز سرگیجه، حاصلی نداردتعلكدو مکان و زمان تاریخی و جؽرافیایی مختلؾ 
به اسالم شریعتی هم اشاره کرده ام ". مارکسین دیگر نه دمحم است و نه ا"و .  و بخشی از مارکس را تخریب و بازسازی کنیمدمحماز 

 خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، مناسبات! ست" شریعتیاسالم" برای همین هم نامش؛ ست،"یگرید "اسالم،  نیست"ین گردزداییا"که؛ 
.  ارزش هایی که در دنیای نو به گونه ای دیگر تفسیر و تاویل می شوند. یدآاداری، دولتی و همه چیز ما از دنیای سنت می 

 دست، در خانه، و سر دربا کوله بار گذشته بر دوش، ". ینده باید گذشته را به عنوان تجربه بخاطر داشتآی رسیدن به برا" هم؛ بعد
ی نو را می بینیم، می خوانیم و گاه در بطن آن زندگی می کنیم اما در ها ارزش ما"کار، جای خالی برای ارزش های تازه نمی ماند؛ 

 درون سرشاریم از ارزش های سنت ازولتی "!  از پشت ویترین دنیای مدرن، و از توی پیاده روی سنت تماشا می کنیمراوالعیت آنها 
 با ارزش های را مدرن دنیای. " نمی شویم"نو" و زندگی کردن در جامعه ی مدرن، تازه، با پوشیدن لباس ،"گذشته"و حسرت های 

با تظاهر به تجددی که جایی در .  مان وزن می کنیمکهنهپهلوانی و عیاری داوری می کنیم و با ترازوهای سنتی و سنگ ارزش های 
 امابه جلو می رویم . می دانیم، تالش ما آب در هاون کوبیدن است...  فاسد، حرام وناپسند،پس کله مان، ارزش هایش را زشت، 

در جهان ". یک مدرن، حماسی زندگی می کنیمتراژ در للب دنیای ما. "نگاهمان به گذشته است، روح و جسممان در گذشته می تپد
" توکل" نو  دنیایدر. یش نمی رودپ"  بمیرم، تو بمیریمن" زدن و گرو گذاشتن موی سبیل و چانهتازه، کارها با تعارؾ و مجامله و 

"!  کهنه نرود، نو نمی آیدتا"یند؛ گوضرب المثلی چینی می . یی ندارندجا" توسل "و

 در اش ام که دو سوم عمرش در فرنگ گذشته، در فرانسه تحصیل کرده و با همسر کانادایی آوردهرا ...  هم مثال دوستمان دکتربعد
 هیچ من"با افتخار هم می گفت؛ !  سیگاری دود کندتاآمریکا زندگی می کند اما به بهانه ی رساندن من به ایستگاه، از خانه بیرون آمد 

تو ! است" واجب"احترام پدر ! پرسیدم؛ مگر سیگار کشیدن بی ناموسی ست؟ گفت؛ نه، ولی خوب"! امولت جلو پدرم سیگار نکشیده 
به این می گویی .  به روی مبارک نمی آوریدکدامسیگار می کشی، پدرت هم می داند، و تو هم می دانی که او می داند، اما هیچ 

به شوخی !  باز می کنیداعتبار اش"بی شعوری" به شعور آن یکی احترام نمی گذارید، بلکه روی کدامتان در والعیت هیچ ؟"احترام"
 آب" و روبنده نمی شود شنا کرد، و اگر کردیم، دیگر شنا نیست، چالچوربا چادر و ! گفتم؛ یا سیگار را ترک کن، یا پدرت را

!  ست"یباز

هیچ جامعه .  استالفارقیک لیاس مع  (ژاپن مثلن، که خیلی ها اشاره می کنند) ی ما با جوامع دیگر جامعهیسه مما" هم این که، بعد
اگر ما به راستی شوق داریم .  الگویی برای ساز و کار ما باشدتواندای هر چمدر هم از نگاه سطحی به جامعه ی ما شبیه باشد، نمی 

نمی دانیم، باید خود را با خود ممایسه ... و" منحط "،"فاسد "،"مبتذل "،"حرام "،"ؼربی" شویم و این را واردکه به دنیای مدرن 
 را بیابیم و بکار گیریم تا به خودمان، به توانایی های فیزیکی، روحی، تاریخی و اجتماعی خودمان فکر کنیم، و مصالح کنیم

 را کار" یالگوبردار"این ". یخی خودمان را با ارزش های مدرنیته همخوان کنیمتارراهکارهای خودمان برسیم، و عناصر اجتماعی و 
ساختار فکری و جسمی و روانی ما متفاوت است .  به دنیای مدرن رسید نمی شود مصرؾ کردن مدرنیته ی دیگران،با"خراب کرده، 

، به دنیای ماشینی نمی رسیم، همان  ماشین"مصرؾ"با ".  به جهان دیگری از لون و بنیاد دیگری تعلك دارندموجود،و راهکارهای 
محله ی ما ... یلسوؾ یا جامعه شناس ؼربی، نمی توان برای انسان ایرانی نسخه پیچیدؾگونه که با فاکت از گفته های این یا آن 

 هست، دسته های حیدری و نعمتی ست آنچه ایران هرگز طبمه شکل نگرفته، درآبراهامیان می گوید . ندارد" تشکل "و" سامان"
ی های بند"طبمه"این  ("یران بین دو انمالبا"یله و منافع فردی، یکی یکی نام برده؛ لبمحله های مختلؾ شهرها را هم به نام و مهر )
 جامعه به باال، و راست افراطی و از این لبیل که این روزها مد شده از لول این یا آن روی " میانهچپ "و" فرادست "و" فرودست"

. ی ما جا نیفتاده"آرمانگرا" یک میلی متر در اذهان ،"گروه"یا " طبمه. "شناس، می پراکنند، روایت تاریخ و جؽرافیای دیگری ست
 فردا می تواند است،" راست"ی، آن که امروز فردبرای همین هم بسته به منافع و مصالح .  راه داردشدن" ملت"هنوز تا  سرزمین آن
رسیم و می " یگرید" نتایج بهکدام جناح؟ اینها نظریه است، برای همین هم پیوسته ! شود... و" فراجناحی "و" متعادل"
اگر والعن دو هیدروژن و یک !  اشتباه خودشان، می نویسند؛ ایران باز هم شگفتی آفریدبهیه باؾ، بجای اعتراؾ نظر" دانشمندان"



دموکراسی تعریؾ خودش را .  بوده، نه اکسیژنی هیدرژنی نمی دهد، معلوم می شود نههم" نم"اکسیژن باشد، آب می دهد، پس اگر 
با ترکیبی از .  کرددرست"  زردشله"با سرکه شیره نمی شود ! ینید" یمردمساالر" گفت ودارد، نمی شود اسمش را عوض کرد 

 که تنها در است"  گاو، پلنگشتر،"، این  نمی رسیم"یبرابر "و" یآزاد"لوانین الهی و طهارت و شریعت و بندگی و اطاعت، به 
 و در والعیت بیداری جهان است،ینها رویاست، خواب ا!   چارتای جهاندوتا،، نه در والعیت دو  می رسد" ساالریمردم"اذهان ما به 

. امروز، به هذیان شبیه است

و اگر فکر . کاشتاگر کشاورزیم، باید دید در این آب و هوا و روی این زمین چه می شود .  یا چهصنعتگر باید بدانیم کشاورزیم یا اول
اگر . ساخت" هرچه" یا کاشت" هرچه"نمی شود ... یم وبسازمی کنیم صنعتگریم، چه می خواهیم و چه می توانیم و چگونه باید 

آن ولت . (! داریم همین کار را می کنیمروزهاانگار این )یم، اول باید دنیا را به طهارت گرفتن و نیاز به آفتابه، متماعد کنیم سازآفتابه 
یگر نه بانک است و د اما"  اسالمیبانک" است، بانک" بانک! " روی دستمان نماندکهبرویم آفتابه ی دیجیتالی یا هسته ای بسازیم، 

 تلفیمی ست من درآوردی، دهن پر کن، که نه تنها ،"روشنفکر مذهبی"یک آش در هم جوش است، نوعی کاله شرعی، مثل . نه اسالم
 مثل باشد،"  چیز با همهمه"مفاهیمی که . شده ایم متخصص وصله پینه ی مفاهیم!  نیستهم" خربزه "که،  نیست"نان"
یک ملت را نمی ! هم لواشک آلو می فروشد، هم دیوان حافظ!  دارد، هم نوار شجریان لیته در فرنگ؛ که هم ترشیهامان"چؽالی"

کلی زمان و انسان و پول و تاریخ و حیثیت . یمبساز" معجون" در کوره ی آزمایش خواب ها و رویاهایمان بگدازیم، ذوب کنیم، و شود
باز هم .  می شودپخته" خاله خاتمی" کشکی ست که تنها در ذهن آش"  ساالری دینیمردم"ی دهیم، تا معلوم شود مو عمر بر باد 

 هایش رمانجین آستین در یکی از .  و فرمولی که ساخته ایمماست" ذهن"اشکال در . بوده" کار"نمی پذیریم، می گوییم اشکالی در 
اگر آب را با هوا .  تفاوت دارد، همان گونه که آب با هوا والعیت باهنر"در این زمینه گفتگویی دارد، زیبا؛  (!اوایل لرن نوزدهم)

 بعد ،"استحرام موسیمی "؛ می گوییماول "! ی شوید، مگر این که ماهی باشید، در آن صورت خطر در هواستم ؼرق اشتباه بگیرید،
 کم آواز خواندن، آن هم با ریش و پشم، مکروه یا مباح کم"! عرفانیموسیمی "ریش می گذاریم و تار و سنتور می زنیم، می گوییم؛ 

، انگار تکلیفمان با هیچ چیز نمی دهیمبعد صدای ساز را می شنویم، خودش را اما نشان ! ( فعلن منتظر بمانندها"بی ریش")می شود 
 چون ،"یگران نتوانسته اندد" باز یک نفر از راه می رسد و می گوید؛ تجربه،بعد از این همه سال . روشن نیست، حتی با خودمان

 نو تکرار می کنیم تا باز هم به همان نتایج ازیده اند، من می توانم، کار نشد ندارد و از این گونه خزعبالت، و آموخته ها را نفهم
!    یدآفر" شگفتی"ایران ... و" حسودان اخالل "،" دیگرانممانعت "،"یب دشمنتخر " نیست،و چون نمی رسیم، گناه از ما! برسیم

 هم فرمان مشروطیت، می خواهم آخرین پاراگراؾ آن نامه را دوباره بنویسم، و باز سالروزدر صدمین  (1385 مرداد 14 )حاال
 جامعه به سر و کله ی خود زده شدن" نو"ی برابپرسم؛ از صدر مشروطیت تا اینجا، تمام مدت این نخبگان جامعه ی ما بوده اند که 

 به مردم دیکته نخبگانتمامی این راه صد ساله، راهکارها از باال به پایین، یا به عبارتی از .  اندکردهاند، و ده ها راهکار پیشنهاد 
 آن هم از روی است،" مدرنیته" رستگاری شان در این جهان، کههمه جا گروهی اندک در تالش بوده اند به مردم بفهمانند . شده

 ؼربی، مثال زده اند، و در مورد شناسپیوسته هم فاکت آورده اند و از این یا آن دانشمند و جامعه ". یگراند"الگوی ؼرب، یا 
 این همه سال درد زایمان داشته ایم، چرا اگراما یکی از این نخبگان نپرسیده .  اندسروده" شعر "،"یسمسکوالر "و" الئیسیته"

 و اندرز و مماله پندبا "! یش و تمایل ما به سنت، یک بار عاطفی داردگرا" هم سر جای اولیم؟ بازنزائیده ایم؛ چرا با این همه تلفات، 
! آورد" عمل سر "را" عاشك" نمی شود ،"ی از منکرنه "و"  معروؾبه امر"و سخن رانی و کتاب و مماله و ابالغ اداری و زور و 

.  شرایطی دیگر زاییده و بزرگ شده، البد با گروه خون ما همخوانی نداردو جای دیگر در" مدرنیته ی اروپایی"باید دریافته باشیم که 
، چرا کاری نمی کنند؟ البد  نمی خیزند که با این همه عذاب و شکنجه که جمهوری بر این مردم تحمیل می کند، چرا بر حیرتیمهمه در

یسمان آویزان شوند؟ این زجر و شکنجه و ر به کدام ،"یگانه ترسیب" زمین بگذارند، با یک تاریخ را" خدا"اگر ! ندارند" جانشین"
" یآزاد. "ولتی چیزی را دوست نداری، آن را طلب نمی کنی تا برای به دست آوردنش بجنگی! ست است، ایرانی شان"خود"ستم، از 

 که خوب اند، آنولی این خواسته ها به صرؾ .  چه می دانم چه، آرزوی هر انسانی ستو" عدالت "و" دموکراسی "و" یبرابر "و
  می"یی جان سرهنگمدا"نه این که چون .  من رشد کند، تا در طلبش بجنگمدر شوند، نیاز به اینها باید من" آن"کافی نیستند، باید از 

 و" کراوات"نخبگان هم با سواد و . از سنت و فرهنگ ماستبخشی "  ترسیبیگانه! " می گوید" دانشگاهماستاد" یا عموجان خواهد،
 فهمیده، و روشنفکر، درنیافته؛ آخونداین همان است که ...  بیگانه پرست و خارجی پسند اند و،"بی دین" و  بی نیازکت و شلوار،

 "!      دیندشمن"

،  می کند"یؾتعر"ولتی دیگری . کنند را اختراع خود" یآزاد"یدا کنند، و پ" معرفت"ین هدیه ا به نمی کنی این مردم باید ابتدا فکر
 کنار می با تظاهر به مدرنیته بهتر! مردم با همین هرکی هرکی بیشتر خوش اند.  نمی پذیرندناباورانه گوش می دهند، اما از عمك دل

 اندمردم بارها شنیده "! اندرز"ی پدر و معلم، و نه به زور "توصیه" تا در جان من بنشیند، نه به بشود،" من"لانون باید از آن . آیند
 خود دانستند، لزوماتی دارد، برنامه ریزی می آنتازه ولتی هم باورش کردند، و از . که مدرنیته اخالق و ناموسشان را فاسد می کند

 برویم، باالخره ،" امید خدابه" دنبال مدرنیته رفت؛  نمی توان"توکل"با .  کردتولید" مدرنیته"خواهد، با ساز و کار سنت نمی شود 
! است" گناه" گناه نیست، از زیر بار خطا به دروغ و حاشا، شانه خالی کردن کردن" خطا"در مدرنیته ! یک طوری می شود

 ما همین است که چیزی باشیم و در آرزوی مطلوبانگاری .  ایم، و مانده ایمبوده" یده آلیستا "و" آرمانگرا" همیشه ی تاریخ ما
 و مظلوم نمایی و همه، ناشی از آن است که ایده آل های ما باید جایی ورای شهادتروضه خوانی و ! چیز دیگری حسرت بخوریم

 ؛"گذارندنمی  "و" خواهیممی "این که بگوییم ! یمتریدن خوش د" خواب" حسرت خوردن و و" نداشتن"در .  والعیت باشدوزمین 
 ها، یزید، روس، انگلیس، عربدانایی و نبوغ ما را بر نمی تابند؛ اسکندر، ... یر، دیکتاتور، دشمن، حسودان، وتمدسرنوشت، 

لهرمانی های ما در . ( خودمانیم اصلی"دشمن"جز خود ما که اتفالن ) دارندهمه با ما و رستگاری ما سر دشمنی ... آمریکا، ؼرب و
 شکوفه می دهد، این که از ها" یتمحدود" در ماحتی ادبیات و هنر .  در زندان و شکنجه و شهادت جلوه می کندو" یآزاد "نبود

یم و ال می کنیم و بل می انداز می در" ی نوطرح "و"  می شکافیمسمؾ" نفرین کنیم و تهدید که راجفای روزگار بنالیم، و فلک 
 کهباور ندارم . نه گمانم که درک این مسایل کار سترگی باشد!  نمی شد"مجنون"مجنون هم اگر به وصال لیلی می رسید، ... کنیم

!  روشنفکران ما از درک این مسایل ساده عاجزند



 بهاین یک رنگ شدن با فرانسوی و آلمانی و آمریکایی، .  اروپایی و ؼربی مدرن بشوند سیاقیرم مردم بخواهند و به سبک وگ
 و روشنفکران، کسی در برنامه ریزی هایش برای نخبگان می رود؟ از این کجا" یرانیتا"راستی همان است که ما طلب می کنیم؟ 

 محلی، مساله زبان کرده؟ تکلیؾ این فرهنگ، باطن و ظاهر، اخالق و لباس، موسیمی و شعر، کار دستی و فکر ،"یرانیا"مدرنیته ی 
 مردم همین است که مبادا این خصلت ها و عادت ها نگرانی می کشد؟ کجا به" مدرنیته"ی آموزش و کودک و زن و چه و چه در این 

خیال می !  نه زنگی زنگ، و نه رومی رومشوند؛ "بی رنگ" یکی شود، شان"باطن "و" ظاهر"اگر از این می ترسند که . کنندرا گم 
 !... یرانیت را از دست داده اندا" خاصیت" بو و و" رنگ" کنار بگذارند، دیگر را" ماسک"کنند اگر این همه 

یران و ایرانی اتا نوه ها و نتیجه هایمان شاید، اگر هنوز ! یستمین سالگرد امضای فرمان مشروطیتدو، 1485 مرداد 14 به امید پس
! اگر خدا بخواهد! انشاء هللا. باشد، راهکاری برایش پیدا کنند

 1385 مرداد 15یک شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !ی بی سوادهاگربه 

 

 را آن ها درشت، هندوانه یا خربزه ای پیدا می شد، مادر آن را دو نیمه می کرد و نیمه  میوه ی در خانه ی ما سر و کله ی یکهرگاه
 ها از فرصت های ؼیبت یا مشؽولیت مادر، یا چرت بچهما . باال، سر رؾ منبع آب می گذاشت تا مثلن برای ظهر یا عصر، خنک بماند

یم و رساند می کردیم و مجهز به تیزترین کارد آشپزخانه، خود را به سر رؾ منبع می استفادهبعدازظهر تابستانش در زیرزمین، 
 نیمه خربزه را با بریدن باریکه ای دیگر، به خیال خام بارو باز، و باز، و هر ... باریکه لاچی از کناره ی نیمه خربزه می بریدیم و

این را مادر هم . نبود" نیمه" بریده ی اول، دیگر همان از اما" خربزهنیمه "! " بفهمدمبادا"، با این توجیه که  می کردیم"صاؾ"خود 
 که آنچه بجا مانده،  می دید که دست بچه ها آسان تر از دست او به سر رؾ منبع آب می رسد، و به روشنی فهمیدمی دانست، و می

 کم دست"با این همه عادت به .  می دانستیم که مادر می داند، و می فهمدمانما بچه ها هم جایی در پس کله !  که بود نیست"آن"
 ش"صاؾ"یگر برداریم تا به خیال کودکانه مان د دیگران سبب می شد تا پیوسته از کناره ی نیمه خربزه ی سابك، لاچی درک" گرفتن

 ! کرده باشیم، مبادا بفهمند

 و" دموکراسی "و" یآزاد"، از مفاهیمی نظیر  می خواند"یسیوناپوز" ویژه اللیتی که خود را به فردای انمالب، مطالبات ما مردم، از
 چه در و" یسیونپوز"کار ما اما چه در .  سی و چند سال، پیر شد و در بستر مرگ افتادطولانمالب در . چه و چه، لاچ لاچ بریده شد

 تا  می بریمیگر است، و با وجودی که از آن نیمه خربزه دیگر چیزی بجا نمانده، باریکه باریکهدی ها"لاچ" بریدن ،"یسیوناوپوز"
 از کناره ی خواسته های همین چهارسال پیششان آنمدر هم،"  سبزجنبش"یا مدافعان "  طلباناصالح"حتی .  کرده باشیمش"صاؾ"

 می شد و رگ گردن و پیشانی حضرات را متورم می کرد، محسوب تابو"  از فتنهبرائت "و" توبه" که اگر تا دیروز گفتن از اندبریده 
" ینتواب" ی حلمه که به سادگی حرفش را می زنند و دور نیست که به میمنت شرکت در انتخابات، به هستندحاال کسانی از آن طایفه 

 از ترس آن که ،"یم اوباشرژ" با ما" تعامل"کار "!  خانی آمده، نه خانی رفتهنه "بدهند؛ را هم لورت خربزه" لاچ" آیند و آخرین در
 یک هال" چرخانده ایم؛ را" تعامل" پیوسته صخره ی ،" گویانهال"در این سال ها !  کشیده استتماشا بخوانند، به مان"برانداز"مبادا 

 از این سو به آن کهراز مرا داند کسی ! " همین که صخره به روی دیگر ؼلتیده، نوشته است همانوجود،با این "! دو سه، دیگر بار
 "! سویم بگرداند

 به زندان افتادند، شکنجه شدند، زیر ماشین شدند، دستگیر ها"آدم" همین چارسال پیارسال ها افتاد، که" انتخابات" اتفالی به اسم در
این "! داد را از دست مشروعیتش"یت و دروغ و توهم بافت و کالؾ کرد که به لول اپوزیسیون جنارژیم آنمدر ... رفتند، کشته شدند و

 گمانه، که اپوزیسیون برای انتخابات دو سال بعد مجلس رژیم،  می لرزید"یستادنا" چون بیدی بر پای اما"  از دست رفتهمشروعیت"
 همه ی با" انتخابات" چه باک داشته باشد؟ آن از"  دیکتاتوردژخیم" تدارک انتخابات است، در"  دموکراتدشمن"ولتی ! زنی می کرد

 روی پرده رفت، و ،"دماوند" سینمای در" سید خندان "شرکتی لاچ لاچ ما، و با ها" خواریخربزه" به میمنت ها،" و نشانخط"
، دم در آورد و لصه ی زندان رسیدبه خرده مشروعیتی ، جان و جریمی یافت و " از دست دادهمشروعیت"رژیم .  هم برچیدندراپرده 

 زنی در گمانه، با چی ها"اصالحات " رهبری به،"یسیوناپوز"این بار .  یافتادامهو شکنجه و اعتراؾ و الطائالت و نمایشات دیگر 
 نهایت استیصال و بی چارگی و ورشکستگی، درگیر دررژیم . مورد ریاست جمهوری بعدی، به پیشباز انتخابات دو سال بعد رفتند

 راهنمایی بهاپوزیسیون اما .  بجان هم افتادندهم"  لبیلههم"یی کشید که سگ های تنگناتحریم و معضالت دیگر، کارش به 
 ی"یمهننصؾ " می تند، و باریکه باریکه از کناره ی تعامل، تار (حجت االسالم بی بی سی) و تریبون خارجی شان ،"مصلحان"

.  اندشده"  گشتگیگم "دچار" یسیوناپوز "و" یسیونپوز"، تا آنجا که مردم در تشخیص میان  می خورد هایش می برد وخواسته
یه گر "و" این نیز نخواهد ماند" دمید، که خواهد" یدهسپ" باد است، که بر"  رژیمعمر"مصلحان هم چنان خط و نشان می کشند که 

 روزنامه نگاران یک ،"توهم"دن کیشوت های امام زمان اما در ...".  درختانیدر سرزمینت درختی خواهد رویید، و. نکن دخترم
 و جمعی اندک از ،" شکسته انددرهم "را" توطئه"یند فرما و می  می گیرند" پنجپنج"اللبای وطنی را به گمان آسیاب های بادی 

 ! اند"  کیشوتدن "با" تعامل" رویای دریاران، 

 کس بر سر چه ،"یو برود و فرشته در آیدد"اگر !  استوابسته "دژخیم"اپوزیسیون نیز، به وجود " مشروعیت"والعیت آن است که 
که رییس  از کنار نیمه خربزه ی خواسته هایمان آنمدر لاچ لاچ بریدیم کند،" نامشروعی"هوار بکشیم؟ تا مبادا رژیم احساس تنهایی و 
 "بی خاصیتی" حوصله اش از شد،" یدهبرگز" سالم و صلوات و تملب و لتل و جنایت باجمهور محبوب رژیم هم که چهار سال پیش 

 درون از را" بهشت"به رسیدن " یرهبر" کرد، و  تاسیس"یسیوناپوز" تنگ آمد و با چند تن از یاران، یک باب دکان به اپوزیسیون
 کشید که متفکری صالی دعوت در داد که در مخالفت با آنجاکار لاچ بریدن های ما به .  دستان بی کفایت خود گرفتدر" جهنم"
ین ا" یروسو"یسیون تراشید و فیل هوا کرد، و اپوز ،" انحرافیگروه "و" فتنه"رژیم با !  پشتیبانی کنیمنژاد از احمدی ،"یمرژ"

یم به کمک شیخ مصلحت رژ!  فرنگ هم از دؼدؼه ی اصالحات، تهی نشوددر" یسیوناوپوز" کرد، تا صادربیماری ها را به خارج هم 
 "! یه ی عالی مستدامسا. " از آستین خود برآوردند،"یدسؾ انمالب" به سبک را" یآزاد"و سید خندان، 

ولتی . برود یک شب در محفل دوستانه، لاسم گفت هنوز سه ماهی زود است شاه برود،" شاه" سال پیش، ولتی لرار بود اندیی و س
 چشم های چپتان نگاهی به نیکاراگوا آن آرامی گفت؛ با به اعتراض، خسته و پاره شد، لاسم از" یونانمالب"گلوی همه ی ما 

 "متحد" دارند تازه اینجا گروه ها.  تا کلیسا و کمونیست، دست به دست هم دادند و به آؼوش هم خزیدندماندسوموزا آنمدر ! بیاندازید
.  هراس انددردارند شاه را می برند چون از اتحاد چپ و راست .  شده انددستپاچه" یگراند "و" سید"برای همین هم . می شوند

نمی . انگار همین طورها شد.  و بر سر و روی هم می بارندمانند شد، مشت ها در هوا بیکار می برطرؾ" علت"دشمن که رفت و 
 گرفته اند، از همانجا بیانیه سنگر پشت کامپیوترها که"  نفرهتک" که اپوزیسیون عبارت شد از گروه های  کشیددانم، ولی کار به آنجا

ی بی هامثل همین حرؾ )گهگاه مطلبی  ("دکتر"جمع منکسر ) و برخی دکاتیر پردازند،صادر می کنند و به تظاهرات علیه رژیم می 



برخی از این دسته های "! نویسم، پس هستممی  "چسبانند؛اینجا و آنجا، در این یا آن سایت، با عکس و تفصیالت می  (!سر و ته من
 !هم می گیرند" یارانه"هم در ارتباط اند، و " سربازان گمنام امام زمان"ی اپوزیسیون، با "یک نفره"

 چمن تابلویی بر سر بر"یکوی ژاپنی را به شعر کوتاهی در آورده به این مضمون که؛ ها جان باختری، شاعر افؽان، یک واصؾ
آن توده های میلیونی .  هم خودمانیمها"یتسا" این خوانندگان"! ؼافل که گربه ها سواد خواندن ندارند. نوشته اند، گل ها را لگد نکنید

آنها مشتریان "!  خواندنسواد" ی گرانی و گرسنگی و ورشکستگی کمر خم کرده اند، نه کامپیوتر دارند، و نه شکنجهکه زیر بار 
 و" طهارت"یلم های ؾ می کند و پخش" اعتراؾ" سه لایر که"  و شیشهپشم" فن آوری اوج و سیمای جمهوری اند، صدا" ناچار"
 ،"ی زندانیان سیاسیآزاد"ی بیشتر نمانده، "لاچ"از خواسته های ما یکی دو .  می پراکند"شکن دشمن"ی ها"خبر "و" یثحد"
 و" خاتمی"ین که آلایان ا کجاست؟ تا"  والعن آزادانتخابات" بدانیم ابعاد و اندازه های این  نیستنیازی هم"!  والعن آزادانتخابات"
؟ چهارسال پیش می گفتیم  کافی ست"عارؾ" اجازه ی شرکت داشته باشند؟ یا همان  حشراتی مشابه،و" یرفسنجان "و" ناطك"
یر شوند، که دستگ" کروبی "و" یموسو"و بعد گفتیم وای اگر .  تریشنه سر یک کرباس اند، که بودندهم" کروبی "و" یموسو"

ی منتظری از حصر، آلا آلای خاتمی بشرط آزادی مگر"ی و کروبی هم مهم نیست؛ اصالح طلبی گفته؛ موسوحاال دیگر آزادی ! شدند
یگر د از کشور، خارج" یسیون مجازیاپوز" پیوستن جماعتی اصالح طلب فراری به ویرانیان ا" البی" با وجود ؟"نامزد انتخابات شد

یی، یا بنویسی، بگو"  با لاتلینتعامل" از  ؼیرهمین که کالمی. نیازی هم نیست تا از شریعتمداری و کیهان واهمه داشته باشیم
، در  بی مزد و منت"یسیوناپوز"انگار .  می خوانندت"برانداز" با ادبیات کیهانی ،"یگاند "و" مندال" از  کاتولیک تر"مصلحان"

 ! باشدلرار گرفته " یسیونپوز"ترمیم و تحکیم خدمت 

 جزو ،"تکرار"یی از این لبیل، به علت ها"تابو "و" حصر "و"  انحرافیگروه "و" فتنه "و" منطمه لدرت" دیگر مفاهیمی چون حاال
"  هسته ایلدرت" به داشتن که" ناسیونالیسمی"جا افتاده، و  (به رهبری بی بی سی)" یسیوناپوز" در فرهنگ شدهمفاهیم پذیرفته 

 که پذیرفته تا بهر لیمتی چرای و ورشکستگی ملی را پا به پای رژیم، فراموش کرده و حتی بر زبان نمی آورد، التصادبالد، نکبت می 
که  ( نیستی اوباما، چندان هم دورآلا"  گرایدرون"که گویا با سیاست ) برسد روزاگر آن .  یابیمدست"  هسته ایلدرت"شده به 

 درک، بگذار تمامی هستی نداشته شان را صرؾ این به"باالخره ؼربی ها با گرفتن ضمانت برای امنیت اسرائیل، و با گفتن این که 
 دست آورده ایم، و اگر در به" حمی" به راستی معلوم نیست چه ،" مسلم ماستحك"یرفتند که فعالیت هسته ای پذ ،"حك مسلم کنند

 این شدند،"  مسلمحك"ین ایواشکی و از زیر میز، دارای  (مثل پاکستان) مصر و دیگران هم و" یصعود"همین سال ها، عربستان 
 مایخته ایم، به راستی چه سودی نصیب ر" دشمن" ایم و در جیب کرده" مسلم حك"همه ثروت که سی و شش هفت سال صرؾ این 

 هراس باشیم؟ و حیران بمانیم که تفاله هایش را در و مرگ و میر یک مشت گرسنه گاز" نشد"کرده است؟ جز این که روز و شب از 
. ینی و بررسی در کار باشدب نیست برنامه ریزی و پیش لرار" توسل "و" توکل" در فرهنگ  کنیم؟در کدام سوراخ نداشته مان فرو

 البد دانشمندان ! خدا با ماست، درست می شود،" مسلمحك"یش به سوی پپس خدا را برای کجا استخدام کرده ایم؟ توکلت علی هللا، 
 !هایش می کنند"تفاله"هستند، فکری هم برای " لگن"سازی در " ؼنی"که در زیر زمین ها مشؽول " تین ایج"

 یکی یکی از هم" ما"دو سه سالی باید می گذشت تا . یل بست و پیش از آن که شاه برود، رفتبند همان روزها لهر کرد و بار و لاسم
 پیش آمد تا جمع کوچکی که بود گذشته"  ماانمالب"چهار سالی از . یزیمبگر" آزاد "اصطالح گوشه ای از جهان به به"  انمالبجهنم"

طبك معمول بحث شد و هر ".  دالن گرد هم آییمسوته"،  شیطان بزرگاز همان دوستان، شبی در خانه ی تازه ی لاسم در سرزمین
خواهند ما بجایی نمی " چهارمی گفت ،"نگذاشتند" دومی از کارتر و ریگان، سومی گفت گفت،" گوادلوپ" یکی از گفت،کس چیزی 

 دل بادکرده اش زد بهتا یکی سوزن . لاسم ساکت نشسته بود و نرم نرمک سر می کشید...  این نفت هست، یکی تا یکی گفت ،"برسیم
 بود، فریاد زد برآمده" آرزومان" رگ هایش مثل سوسیس وکه چرا ساکت نشسته ای؟ لاسم که خون و الکل به صورتش آمده بود 

یم که از همان اول گفتیم، کسی گوش کردما به انمالب مشروطیت تر زدیم، نه انگلیسا و روسا، بعد هم ادعا . یمکرد" ما"ها، ... مادر
ما . و نه روسا، بعد هم ادعا کردیم که از همان اول گفتیم، کسی توجه نکردانگلیسا ما رضاخان را آوردیم و کودتا کردیم، نه . نکرد

ما انمالب .  ما همان اول هشدار دادیم،"نخواستند "،"نگذاشتند" را سرنگون کردیم، نه انگلیسا و نه آمریکاییا، بعد هم گفتیم مصدق
 حاال هم ماییم که تنبانمان را سر ،"گوادلوپ" در  ؼربی هایم، ما یمه دراندیم، خشتک پاره کردیم، نهکرد" امام"یم، ما سید را کرد

 جای روسا و چینی ها و شما.  و دوال شده ایم و شکوه می کنیم که چرا جهان روی گرده ی ما سوار می شود کشیده ایمچهارراه پایین
 نرسانند؟ آزارش" اوباش" می کشیدید و همراهش تا خانه می رفتید، تا باالآمرکاییا بودید، چه می کردید؟ می رفتید تنبان طرؾ را 

 را" نادانان"کارمان شده این که با تبختر، . فهمندهرکداممان خیال می کنیم افسر دانشمندان جهانیم، و دیگران نمی !  عمه تانارواح
 ... به جهان صادر کنیم، که این مباد، آن بادفتواسر جای خود بنشانیم و 

 برایت می فرستم،  ئی میلگفتم یک! لحظه ای به درازای چهل سال رفالت، ماندم"! رفت" صبح امروزیشب داریوش تلفن کرد که بابا د
" خورد، هی ریخت، خوردمهی ریختم "یی؟ تمام شب با لاسم نشستم؛ دالطؾ می کنی لاب کنی و سر لبر بابا بگذاری؟ گفت چرا که نه 

تا هرکس "!..  کردیم، لاسمما "؛ رج زدم تمام، مثل مشك شب، طرؾ راست را خالی گذاشتم و طرؾ چپ از باال تا پایینصفحه یک و
/ صفویه نبود / لاجاریه نبود / پر کند؛ پهلوی نبود به دلخواه خود صفحه را بخش خالی سمت راست ،  آمدلاسمسر خاک برای فاتحه 

نزدیکی های صبح، صفحه را برای "!  کردیم لاسمما... "آمریکاییا نبودند و/ انگلیسا نبودند / روسا نبودند / شاه سلطان حسین نبود 
 ! پس هستمکردم،"  برائتاظهار"من هم ! داریوش فرستادم

 

 

 



 ... اگر بود خدا

 

بی پیرایه ها و .  سینماگر فرانسوی ست،" برسونآندره"یلم های دیگر ؾ به سادگی، و در عین حال خوفناکی هم"  ی ژاندارکمحاکمه"
ی سینمایی، بی آن که بازیگران، بازی کنند، بخندند، خشمگین بشوند، تکه ای از یک داستان در فضایی بسته، در دو اتاق، ترفندها

 همان دلایك آؼازین بر سینه ی تماشاگر می نشیند، و آرام آرام رشد می کند، می درهراس اما . یک راهرو و چند پله، روایت می شود
 ها بعد حتی، هرجا به والعه ای مشابه بر می سالتا مدت ها پس از پایان فیلم، تا روزهای بعد، و تا .  و تمامی جان را پر می کندخزد،

کار این فیلسوؾ سینما، باریک شدن در عریانی .  پیش چشم ذهنت جان می گیرندبرسون،خوری، صحنه های ساده و سهمگین فیلم 
ین برسون نه در حول و حوش و دورب. هیچ حشو و زائده ای در روایت های برسون نیست.  تا حد و اندازه ی یک نخ استوالعیت

 همین رو هر تماشاگر، روایت خود را از حکایت برسون می بافد و تعریؾ از. دور و اطراؾ والعه، که بر روی نخ اصلی متمرکز است
 .  می کنی تعمیب مایه ی آن بیمی ست که بر تن تو می نشیند، بمیه ی هراس را تو خود تا جهنمبرسون. می کند

 میهنش ژان در محاکمه ی ژاندارک، لدیسی نیست که به دفاع از. ی ژاندارک، کاری نداردهاینجا هم برسون به مبارزات و جنگ ا
یامبر هم نیست، آنچنان که در کتاب های تاریخ تصویر شده، و نه پ" برسون"ژان . فرانسه، در ممابل انگلیسی ها لد علم کرده باشد

 که میان سلول پسرانهژان برسون دختری ست بی آرایش و پیرایش در لباسی .  ها و حکایت ها نوشته اندرمانلدیس، آن گونه که در 
 مه 30 ساله در 19 ژان"در ابتدای فیلم می خوانیم؛ . استسرد و اتاق خاکستری و سیاه بازجویی و محاکمه اش، در رفت و آمد 

ژان تنها یک نام . سوزاندندحتی کفش و لباسش را ..".  سپرده نشد و هیچ پرتره ای از او بر جای نماندخاکاو هرگز به !  مرد1431
برسون فیلم را بر مبنای یادداشت هایی .  انتها او را در آتش می سوزاننددرتمامی فیلم، روایت محاکمه ژاندارک است، و این که . است

 و یا ژان با دست های بسته در خواب،ژان با پای بسته در یک اتاق زیر زمینی با یک تخت .  محاکمه بالی مانده، ساختهجلساتکه از 
آن پایین ساکت روی تخت دراز کشیده یا بر لب تخت . ی متمادی محاکمههااتالی باالی پله ها، در حضور چند کشیش در جلسه 

 سرپرستی کشیش به بر روی نیمکتی نشسته و در حضور عده ای از اصحاب کلیسا، به پرسش های چند کشیش باالو این . نشسته
در تمامی این محاکمه ی مستند، صحبت از سرپیچی از خداوند هست، سخن از پشت کردن . دهدپاسخ می  (Caushon" )کوشون"
ین کلیساست که ژان را محاکمه می کند، ااما کیست که نبیند، ...  عیسی مسیح هست، حرؾ از توهین به مردم و اعتماداتشان هستبه

 کلیسا به من نگفته اند که از.  از خدا اولویت دارداطاعت"گناه ژان همین است؛ . اندو این کشیشان اند که در ممابل ژان ایستاده 
 ". اطاعت کنم

 آمده است در این چند ساله ی اخیر، یا در این ماه ها، چند بار صحنه های فیلم محاکمه ی ژاندارک آندره برسون پیش چشم من خوب
 و با تداعی صحنه های فیلم و صحنه هایی که بزنم،باشد؟ چند بار پیش روی این صفحه ی لعنتی نشسته باشم، و خواسته باشم حرفی 

 اؼراق بار، اجازه نداده باشند از چند کلمه یا یکی دو سطر پیش تر بروم؟ اگر بگویم صد نفرت،این روزها می بینم، خشم و اشک و 
یا با خواندن . یزک، چند بار به این بن بست ترسناک رسیده امکهرتنها با سخن از بازداشتگاه . گفته ام و اگر بگویم ده بار، کم گفته ام

 های فرمایشی نگاه دادگاهبه چهره های مسخ شده ی یکایک آدم ها در این . یشی در دادگاه های فرمایشی رژیمنمادر مورد محاکمات 
ولی "و در کالم . کنند، و یاد ژاندارک آندره برسون می افتادم تحمیرشان می کردم؛ با لباس زندان، پیش روی دوربین، تا هرچه بیشتر

 ها را می خواندم، تمامی زنان میهنم را بازداشتگاهولتی اظهارات کروبی در مورد تجاوز در .  می دیدمرا" کوشون" ی چهره ،"ولیح
 ... ولتی .  ایستاده اند کلیسادر هیات ژان می دیدم که در ممابل

 در لباس نظامی دیدم که بی هیچ حس انسانی، مثل خرسی علؾ خوار، چوب را بر سر آن رایروز اما، ولتی آن موجود دوپای ریشو د
 افتاد، و آن خرس، آن حیوان، بی خیال به فروولتی آن دختر مثل تکه گوشتی در گوشه ی پیاده رو، با تمام لد کنار آن در .  زددختر

یدم که مثل سگ هاری موهای پسر جوانی را که به کمک آن دختر آمده بود، می کشید، دولتی آن یکی را . طرؾ موتورش می رفت
 ! پلک هایم بیرون پرید میان چشمم جهید، روی گونه ام نلؽزید، از چشمم فرو نریخت، روی صورتم سرازیر نشد، ازازاشک 

 می شود؛ سه جفت پا، با لباس های بلند سیاهی که کفش ها را پوشانده، روی سنگ آؼاز ی ژاندارک با یک صحنه ی کشدار محاکمه
ین با یک فاصله، تمامی راهرو و دورب. ی هندسی خاکستری رنگ، رو به دوربین، کمی بطرؾ چپ می آیند، و می آیند، و می آیندها

صدای تک زنگ کلیسایی روی این .  کوتاه برداشته می شوند، طی می کندوسنگ های خاکستری را همراه لدم هایی که با تردید 
 سینه بیدار می شود و درسرمای یک دلهره ی سهمگین از همین جا . حس می کنی خدا با دژخیم همراه است.  ماستباتصویر، تا آخر 

 آن حیوان دو پا در هیات آدمی، چوبی را بر سر دختری می کوبد، کهدرست مثل صحنه ای . در تمامی فیلم، یک لحظه رهایت نمی کند
 ! یواری، جسم جامدی ضربه می زنددانگار که بر سنگی، 

، یا  جنتییر بر زبانم آمد، خطاب به که بود؛ موجودی به اسم خامنه ای، یا زائده ای به نامتصوجمالتی که بعد از دیدن این نمی دانم 
"! ی اسالمیجمهور"یات سطل آشؽالی به نام محتوسایه ی شومی به نام مرتضوی، یا زباله ای به نام حسین شریعتمداری، یا تمامی 

 دستگیر می بودند، که می دیدم ژان را سربازانی از جنس خود او، سربازانی هم وطن که به او وفادار بودمهم این . اینها مهم نبود
 افتاده و آندره برسون هم بر آن تاکید می کند؛ آنها ژان را کهاین درست همان اتفالی ست . کنند و به انگلیسی های دشمن می فروشند

 انتهای فیلم، ولتی ژان در"! فروختند" بلکه کسی را که برای وطنشان می جنگید، به دشمن ندادند،" یلتحو"به انگلیسی های دشمن 
صلیب اما !  مرگی چنین فجیع، از یاد خدا و مسیح، ؼافل نباشدهنگام صورتش می گیرند تا ممابلدر آتش می سوزد، صلیبی آهنین در 

 ...  لحظاتی در فضا تنها می ماند، و پس، در ابری از دود و آتش گم می شودآتش،در میان دود و 



. خدا نیستجایی که جنتی هست، .  با جهانی می گفتم؛ جایی که خامنه ای هست، خدا نیستانگاری روز با خودم و با صدای بلند، تمام
خدا اگر ...  این دست هستند، خدا نیست ازجایی که امثال مصباح، طائؾ، شریعتمداری، مرتضوی، الریجانی، احمد خاتمی و دیگرانی 

 !بود، کهریزک نبود

 1388 مهرماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مصدلی یا مدرسی 

 

 اندازه جمع ملت های دارای پارلمان پیوسته ایم، تنها دوره هایی از مجلس که می توانیم تا به فرمان مشروطیت به این سو که ما از
، و دوره های چهاردهم و شانزدهم، در فاصله ی 1304 تا پایان سال 1299ای به آن ببالیم، دوره های چهارم و پنجم بعد از کودتای 

 این هر دو دوره، سال های پس از جنگ جهانی اول و دوم، اشؽال خاک ایران و مشترکوجه .  است1330 تا 1322سال های 
همین که آرامشی .  بودهحاکمی نیم بندی ست که در هرج و مرج سال های پیش و پس از دیکتاتوری بر سرزمین ما دموکراسحضور 

 خفمان و دیکتاتوری، به وجود آمده، مجلس هم مثل هر چیز دیگرمان حضورنسبی، نه در وجود دموکراسی یا پارلمانتاریسم، بلکه در 
 . بند تهی شده و به هیات عکسی در لابی بر دیوار، در آمده است نیم از خاصیت های

 للبشان کم که اند بوده" مستمل" های نسبتن شاخص مجلس، همیشه ده پانزده نفری وکالی دوره سوی دیگر، با وجودی که در این از
 یکی دو نفر چون ستاره ای درخشیده تنها"  ی ممننهلوه"و بیش برای ملت و سرزمین می تپیده، اما در این چهار دوره ی درخشان 

 در کارنامه ی مجلس شورای ملی  به عبارتی. اند، و اثر انگشتشان را پای برگ های تاریخ معاصر ما زده اندشده" مجلس ماه"اند و 
ست اگر از نام  بی انصافی !یی آورده اند"باال "نمرات" مصدق "و" مدرس "تنها، 1330 تا 1300در فاصله ی زمانی سی سال، از 

 بسیاری دیگر در این دوره و"  ی ملیجبهه"و یاران  ( و موتمن الملکالممالکمستوفی )" یرنیاپ"های درشت دیگری نظیر برادران 
 نیستند چرا که در خیلی از موارد،  کافیاما بنظر می رسد در کار سیاست، تنها دزد و خائن نبودن، شروط الزم و.  یاد نکنیمها
از این نود سالی !  هم نمی نشینندکنار" عاطفه "و" سیاست"گفته اند ! ی شودم" خاصیتیبی " به منجر" شهامت "بدون" شرافت"

 نشستن بر بلندای تپه ی بهررو،.  میراث دیگری کؾ دست ما نمانده،"ی کاشکیا" چند و"  حسرتآه"که گذشته است هم، جز یک 
 و حکم دادن، کردن لضاوت" مکان "و" زمان "و" مولعیت"یک و روشناهای تارتاریخ، و کار و بار دیگران را در پایین دره، در 

 !آسان است

 ازاین هم !  است اما که ملتی در طول سی یا پنجاه سال تاریخش، تنها یکی دو سیاستمدار دلسوز و با شهامت داشته باشددردناک
فرهنگ ما یک زگیل کهنه و دردناک .  خود را بر نمی تابنداز تر"هوشمند "و" برتر"خواص استبداد و حاکمیت کوتوله هاست که 

 دمحم دکتر "چنان سال دوره ی رضاخانی، هم 14این است که پس از . هم بر چهره ی خود دارد (فرزند کشی)دیگری چون جوان کشی 
 سال 25و پس از .  مبارزه با امپریالیسم انگلیس را روشن کندو" نفتشدن ملی " دو دهه ی پیش بجا مانده تا چراغ از" مصدق

... یست؛ بختیار و سنجابی و بازرگان وب شاهی و در آستانه ی انمالب، باز هم بازنشستگان سیاسی بازمانده از دهه ی دمحمرضااستبداد 
جوان ها در آن فرهنگ، تنها !  ست چرا که همه در عصر کوتوله ها خاک شده اند خالیو صحنه از نوآمدگان! گردان میدان سیاست اند

" خاصیت" تا آن که بپوسند و از اند،" جاهل" فرهنگ، حکمی خورند، چرا که به م" میلیشیا "و" بسیج" اطاعت و بردگی در دردبه 
 !  پیر و فرسوده و لابل احترامشوند؛تهی 

 که دم ها"السلطنه" و ها"الدوله"در دورانی که برای رو در رو شدن با .  دمحمرضا ممایسه کردفرزندش را البته نمی شود با رضاخان
 راهی به تا وصل بوده، می بایستی هفت کفش آهنین بپا و هفت عصای آهنین در دست داشته باشی  انگلیسهرکدامشان به دم روس یا

ی گمبوده از این مرز و بوم، با هزار و پانصد سرباز وارد ناکجاآبادیک شب، لزاق باال بلند بی نام و نشانی، برخاسته از ... دهی ببری
خدای ...  آیرون ساید و چه و چهوگیرم به یاری انگلیس !  آب در می آیداز"  شاه پهلویرضا" پنج سال بعد تنهاپایتخت می شود و 

، که هیچ  سر خیلی های دیگر هم بوده، چه بسا با سمبه ای پر زورترپشت" مولعیت"این توپ و تانک و النگ و دولنگ ! من
باید . هم نکرده اند، جز للدری و چپاول و به باد دادن سرزمین و مردم، به اعتبار سر نیزه ای که پشت سرشان بوده" ؼلطی"
 میان ارله های عمامه بسر لم و نجؾ و سامرا، و یاؼیان از سواد که حرؾ زدن نمی دانست، کم" میرپنجی" باشد تا بوده" جنمی"

 روباهان و" خیابانی "و" پسیان "و"  خانکوچک"، و مدعیان با جربزه ای نظیر  سمیتمویل خاناسماعجراری چون شیخ خزعل و 
ضرب المثلی مانده .  ببردلدرتراه به لله ی ..  و نمایندگان بی باکی نظیر مدرس و مصدق وها،"فرمانفرما"حیله گر دربار لاجار نظیر 
 "!  (اما خوب و کامل)اما خارپشت تنها یک ترفند می شناسد  می داند  ترفندهای بسیارروباه"از یونان باستان می گوید؛ 

 چهارده ساله ای که اسماعیل ،"یهافشار" ایم؛ نادرللی میرزایی که نادرشاه شد و سر سلسله ی نداشتهیر رضاخان در تاریخمان کم نظ
کوتوله ای ست با مارهایی بر سر شانه هایش که از مؽزهای  همیشه دیکتاتور اما... شاه اسماعیل شد و سر سلسله ی صفویه، و

یبایی سخن می گویند؛ خوراک روزانه ی ماران ز به این روشنی و ها"نشانه"تنها در اسطوره ی ما نیست که . یه می کندتعذ" جوان"
 دیگر را جوانآشپزان هر روز یکی از دو جوان را آزاد می کنند و به کوه می فرستند، و مؽز ! است" جوان"دوش ضحاک، مؽز دو 

ی مؽزها" تا ضحاک را به زیر بکشد، از جمع همان  می کندنهضتی که همراه کاوه، فریدون را یاری... با مؽز گوسفندی می آمیزند و
 ظهور کرده؛ چشم در آوردن و نسلی هم در تاریخمان ها"نشانه"از دوران مؽول به بعد، این ! یخته، شکل می گیردگر کوه به" جوان
!  تا نبینند، و نخواهندکردند محروم" چشم" از صفویه تا اینجا، مردم را از ها،"کوتوله"ین اچمدر از .  کردنمحروم" یناییب"را از 

 کتاب و هرگونه مکتوب، بستن اینترنت و محروم کردن مردم از هرچه که سانسور این گویاتر؟ بستن مطبوعات، از" نشانه"
 است؟ این همه جوانی و فکر که امروز، شده"  روزبه" که  نیست"کردن کور"خدای من، اینها نوعی ...  را بارور کند وشان"دانایی"

 پس از رضاشاه و دمحمرضا شاه هم، دچار همین جهان آینده ی آن سرزمین نیستند؟ در"  فکرخالء" حصارها تلؾ می شوند، علت پشت
 و خوش فکر جوان که پیر کفتاران امروزی هم سرگرم تخلیه ی آینده ی سرزمین، از مردان و زنان گونههمان . بود"  الرجاللحط"

 . اند

 مرغ کهامروز اما تا اندازه ای روشن شده .  مصدق و مدرس بسیار گفته و نوشته اندسیاستمداریی، از صراحت و وسعت بیان و بار
 والی محبوب 1299هنگام کودتای .  از ابتدا تابع لانون بودمصدق!  یا چهارپاسه" مدرس" و مرغ داشته" یک پا"مصدق همیشه 

 ضیاء تلگرافی تهدیدآمیز  سیدچون.  ادارات تابعه ی والیت فارس، خودداری کردبه" سید ضیاء" وزیری نخستفارس، از ابالغ خبر 



، رضا 1303در فروردین . ، که وزیر مالیه ی کابینه ی احمد لوام شد ضیاءفرستاد، مصدق استعفا داد و رفت، تا پس از تبعید سید
 موتمن الملک الممالک، لصد داشت بهر حیله راهی در دل دوست باز کند، کمیسیونی از بزرگانی چون مستوفی کهخان سردار سپه 

 تشکیل داد و هفته ای یکی دو بار با آنها در مورد مسایل مملکت عالءپیرنیا، دمحم مصدق، یحیی دولت آبادی، حسن تمی زاده و حسین 
 دو نفر اول در رای گیری شد، مجلس مطرح در"  لاجارخلع"، ولتی ماده واحده ی 1304 آبان 9 آن که در طرفه. شور می کرد

. ی و مصدق، آشکارا با طرح طرفداران رضاخان در مجلس مخالفت کردندآبادشرکت نکردند و چهار نفر دیگر؛ تمی زاده، عالء، دولت 
 سپه شوند چون او مستبد سردار از آن مصدق است که به زبانی سیاستمدارانه از مجلس خواست تا مانع پادشاهی سخن،مشهورترین 

 شد و رضاخان، رضا شاه شد و مصدق به تبعید و زندان رفت و تا منمرضلاجاریه اما . است و فاتحه ی مشروطیت را می خواند
 انگلیسی ها با هم بر سر مبارزه 1320پس از شهریور .  رضاشاه از ایران، به صحنه ی سیاست برنگشترفتن و 1320شهریور 

در حول و حوش هفتاد .  به تصویب مجلس رسید انگلیسکوتاه نیامد تا الیحه ی ملی شدن صنعت نفت و سپس خلع ید از شرکت نفت
در دادگاه الهه حاضر شد، به شورای .  ی مجلس را تا آخرین مرحله ی اجرا بکشاندمصوبهسالگی پست نخست وزیری را پذیرفت تا 

ی لانون ملی شدن نفت چانه زد و تن به اجرا رفت و در تمام مراحل مذاکره، حتی با هیات هایی که واسطه می شدند، بر سر امنیت
 . انگلیسی هااخراجهیچ معامله ای نداد، مگر پذیرش مصوبه و 

همه ی . شاید اگر شمر هم استؽفار می کرد، مدرس او را می بخشید.  داشت، عاطفی بودکه اما با همه ی صراحت و صدالتی مدرس
 خوش داشت مشاور شاه و شاهزاده و متکبرانه در نهایت بی تکلفی در خانه ای حمیر زندگی کرد، به فساد و رشوه تن نداد اما عمر

 از شد تا از نصرت الدوله ی فیروز، که یکی سبب" گذشت"همین .  و آمد کنندرفتنخست وزیر باشد و بزرگان به خانه ی محمرش 
 و سبب شد تا اعتبارنامه ی وکالت او در کند بود، تنها شش ماه پس از امضاء لرارداد، دفاع 1919سه نفر امضاء کنندگان لرارداد 

 جمله ازاز مستوفی الممالک خواست چند تن از دوستانش . یردنگ" پا" تا رضاخان کرداز دولت لوام پشتیبانی . مجلس تایید شود
 این مملکت عده ای آجیل می دهند و آجیل می در" گفت؛ مشهورش وارد کابینه کند، مستوفی زیر بار نرفت و در آن نطك را" یروزؾ"

 با نخست وزیری رضاخان، مخالفتمدرس به دلیل .  و دولت را رها کرد و از مجلس خارج شد،" و نه می گیرمدهممن نه می . گیرند
، از وکالی هوادار رضاخان، سیلی (احیاء السلطنه) حسین بهرامی ازدشنام و ناسزای بسیار شنید و یک بار هم در صحن مجلس 

 هم از همین نمطه ضعؾ مدرس رضاخان". رفالت "و" تعامل"اما از حرؾ خود نگذشت مگر در ...  شد وترورخورد، یکبار هم 
طی این دیدارها رضاخان آنمدر از .  رفت و دیدارها به اصرار رضاخان تکرار شداواستفاده کرد، در صدد ربودن دل او برآمد، به دیدار 

 کشور سخن گفت تا دل مدرس نرم  امنیتی ها بر کشور نالید، در مورد برنامه های عمرانی و تمویت ارتش و استمالل وخارجتسلط 
و شکرهللا  (نصرت الدوله)در عوض، دو تن از نامزدان مدرس، فیروز . کردشد، و رضاخان ریاست کل لوا را از مجلس دریافت 

 در اوج اعتال رضاخان،" یتجمهور"مدرس که هنگام مخالفت با طرح . (1304)را در کابینه ی خود جا داد  (الدولهلوام )صدری 
 با شیخ خزعل، یاؼی سرسپرده ی انگلیسی ها در خوزستان هم، رابطه برلرار حتیبود، برای ممانعت از لدرت گرفتن رضاخان، 

اما همین که رضاخان، رضاشاه شد، مدرس را . شد افول محبوبیت مدرس سبب"  اندیشیمصلحت "و" تعامل"ید همین شا... کرد
و بعد، به زندان رضاشاه افتاد، به تبعید ...  در دور بعدی انتخابات، رای نیاوردمدرسبا دخالت رضاخان و ارتش، . فراموش کرد

 .   شد، و سرانجام کشته شدفرستاده

 نفع" تمام بده و بستان و تزویر و تملب و دروغ و ریایی که در کارش هست، همه جای جهان با از سیاست همین لدر می فهمم که من
از  (نه خودش)گویا کسی که در جهت منافع ملت و سرزمینش . شود ارکان اصلی اخالق سیاسی محسوب می از" سرزمین "و" ملی

ماکیاولی، یا ؼیر ماکیاولی، نمی دانم، اما چرچیل، یک نمونه ی ) خوانندمی " سیاستمدار" کند، او را استفادهتزویر و دروغ و تملب 
اگرچه به تجربه .  می آید"کش" کجا تا در هر مولعیت،  سیاسی" اندیشیمصلحت" بده و بستان و و" تعامل"اما نمی دانم مرز ! (کامل

در . یم، و البته برایش توجیه هم می تراشیمدار را مد نظر مان" شخصینفع"، بسیاری از موالع  مفاهیم"ترجمان"دیده ام که ما در 
 آنمدر پس پس می روند که ، در توجیه رفتار و موضع خود، دیده ام برخی از هم وطنانهم"  سیاسیتعامل "و"  اندیشیمصلحت"کار 
تعامل با رژیمی که هیچ نکته و !  می آورندکاله طرؾ بام می افتند؛ از تبار آنان که فرمان دارند کاله را بیاورند، سر را هم با آناز 

 توان می ! نمی دانم می گردد؟محسوب" خیانت"ی می شود و از کجا تلك" سیاست "کجانمره ی مثبتی در کارنامه اش نیست، تا 
مگر . یشان محاکمه نشده اند، تمصیرشان مسجل نیستاتا .  اشتباه می کندانسان"مدرس وار، از آدمی نظیر نصرت الدوله دفاع کرد؛ 

 نصرت مثل را با یک اشتباه، خانه نشین کنیم، دیگر چه کسی برایمان می ماند؟ ما صد تا کدامشانچند تا نصرت الدوله داریم؟ اگر هر 
" ی اسالمیجمهور" جمالت، از اعمال دست اندرکاران  همینآیا باید با"! الدوله الزم داریم، همان طور که صد تا مثل آلای مصدق

یك خائنین و یاس تشو عدم رعایت مجازات و مکافات، موجب متاسفانه" مصدق پا در یک کفش کرد و گفت؛ مثل کرد؟ یا باید دفاع
 را سانسور می کند، اجتماعات را ممنوع کرده، وسایل مطبوعاتحکومت نظامی برلرار کرده،  (رضاخانی)این رژیم ... خادمین شده

مردم مرعوب ... ندارد وسایل فمر و تنگدستی مردم از هر جهت فراهم گردیده، کسی جرات نفس کشیدن شده،اختناق در کشور عادی 
وکیل لادر . من اما خیال می کنم سیاست باید کثیؾ تر باشد.  کثیفی ستکارگفته اند وکالت !  نمی دانم؟..."و افسرده و دل مرده اند و

 بر سرنوشت ملتی حاکم کند و واست یک لاتل یا دزد یا جانی را تبرئه کند اما سیاست می تواند لاتالن و دزدان و جانیان را تبرئه 
ی گریز از دست سگ، چند حیله می شناسی؟ گفت هزارتا، ولی ترجیح می دهم برااز روباه پرسیدند ! سرزمینی را به خاک سیاه بنشاند

 !  با هم روبرو نشویمهرگزمن و ایشان 

؟ عالبت دردناک مدرس و مصدق به من می گوید هر دو علیرؼم محسناتی که مدرسیاین است؛ مصدلی باید بود یا  من اما پرسش
 دمحمرضا شاهی، در تنهایی سوگمندشان، بازداشت و گرنه یکی در زندان رضاشاهی، و دیگری در نبودند" سیاستمدار "انگارداشتند، 

 باشد؟ نه یکی، و داشته" پا دو"ی دیکتاتور، مرغ می تواند ها"کوتوله" آیا؟ در دنیای هستراه سومی هم . با مرگ کشتی نمی گرفتند
 پوسیدن اند، یا در سرگرم همه یا اعدام شده اند، یا در سیاهچال ها ها"چشم" و ها"جوان" و ها"مؽز"نه سه تا؟ در آن جزیره که 

" رستمی" را خانه نشین کرده اند، ها"مصدق" و ها"مدرس"حتی ... کنندنهایت یاس و سرخوردگی، خود را با مواد مخدر گرم می 
تصور این که از بؽل روضه خوانی چون سیدعلی، "! ی پیدا شوداسکندر کاشکی"، و برای آن ملت بالزده آرزو نمی کنم تا نیست

 محفل خود چهچه زن همین روضه وبا این همه کم نیستند آنها که در مجلس .  درآید، کمی تا لسمتی خنده دار است رضاخانینادری یا
 دمحمید س "چون" پااندازی " یا حتی به لد و باالیباشند،" یمورتاشت"یا " داور"خوان اند، بی آن که هیچ کدامشان در حد و اندازه ی 



 لدرت را بدون مانع و رادع در اگر"یت باید خواند که؛ وال به گوش چه کسی در آن را" جفرسن"پس یاسین ساده ی . برسند" تدین
 ؟" فساد و ارتجاع می انجامدبهدست های مسیح بگذارید، 

 4 چهار ماده از لانون اساسی مشروطه وابسته بود، که مجلس فرمایشی موسسان در طی  تؽییر لاجاریه و تاسیس پهلوی، بهخلع
 یکی دو ماده بستگی داشت، که سر و تؽییرحذؾ پست نخست وزیری در نظام جمهوری اسالمی هم به . روز، سر و تهش را هم آورد

 مانده که حاال زمزمه ی حذفش به گوش می رسد؛ جمهوری بی  اسمی"یجمهور "آناز . سامان دادنش هفته ای بیشتر طول نکشید
چه کسی .  در پوست گردو گذاشتهرا" یمرژ" پای و دست ،"ینیدی مردمساالر "و" دموکراسی "و" یآزاد"ادعای ! ییس جمهورر

ی می زنیم، خودمان دموکراسی تعیین می دموکراسما توی دهن این .  دموکراسی ست؟ ؼربی ها؟ ؼلط کرده اند عین"انتخابات"گفته 
" نابالؽان" مگر امام با رای مردم، امام شد؟ اینها برگزیده ی خداوند اند که برای هدایت ما اند؟مگر پیؽمبر را مردم انتخاب کرده . کنیم
؟ بدهیم تن" یدموکراس"چرا باید به تعبیر و تاویل آنها از !  اسالم گرفته انداز ها"ؼربی"دموکراسی را هم .  فکر، نازل شده اندکوته

 دور را" انتخابات"اصلن .  صورت مساله را پاک می کنیماست؟حل مساله مشکل !  را اختراع کنیماش"مشابه"می توانیم مثل دارو 
 "!  خطاو آزمون"اسمش را هم می گذاریم؛ .  شک و شبهه هم، دو سجده ی سهو بجا می آوریمرفعبرای . می زنیم

وصله پینه کردن تنبان لانون اساسی جمهوری، مشکل . است" والیت فمیه"، حضور رهبر و اصل "جمهوری اسالمی"گرفتاری نظام 
این . این نظام نه اساسش، با ساز و کار جهان امروز می خواند، نه هدفش و نه رسالتش و نه عملکردش. را حل نمی کند" فاطی"

را ارائه " عدل اسالمی"از " درصدی"نظامی که مدعی ست ! مجموعه ی مؽشوش، پانصد سال دیر به دنیا آمده است، و نالص العضو
دختر معصوم ده دوازده ساله ای را . ..مستعد کند" امام زمان"کرده، از رهبری جهان سهم می خواهد، تا البد زمین را برای ظهور 

، اولین موی صورت او را بند انداخت، درد در چهار رکن تن دخترک بیچاره پیچید (آرایشگر)همین که مشاطه . کرده بودند" عروس"
مشاطه خواست شرمندگی عروس خردسال را تسلی دهد، گفت ناراحت نباش، معلوم می شود به . از او صادر شد" صدای مشکوکی"و 

عروس نوجوان که با این تسکین، تا اندازه ای شرمش ریخته بود، سر شوق آمد که؛ ! زودی حامله می شوی و نوزادت پسر است
 !مشاطه که تا همین جا هم مشامش سخت آزرده بود، گفت؛ فعلن همین که زاییده ای را بزرگ کن! یکی دیگر هم آماده دارم

برای محمود کیانوش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ای بی نجابت باغ 

 

 با را" معظم ممام" شبی در جمع عزیزان هم وطن، شنیدم کنایه های شما به ،خواندمشما را که  های اول و دوم نامه! آلای نوری زاد
 حس.  از خودم بدم آمد.ندنکمی که از رژیم کالشان بر جانشان نشسته، شما را تحسین زخمی از شدت درد و لذت تکرار می کنند و 

 می نشینند و جلك می تماشا عریان به جان هم می اندازند و خود، کناری به راکه دختر و پسری  شده ام منحرفین جنسیکردم شبیه 
و را سر للم بگذارد و در میانه ی میدان، بی محابا و صادلانه با شاخ گاو در افتد، خود و خانواده اش هستی  این که دیگری از. زنند

برای پرهیز از آن شرم و . دلم بود برایتان بنویسم که دیگر نامه ننویسید. کردم احساس شرم و گناه ،هورا بکشمنشینم و باال بمن این 
و رفتم، تا ! ی خواهر و آن کبوترهاافتاد،به عنوان نامه ی شانزدهم شما نگاهم  ، کهتا دیروزگناه، نامه های دیگرتان را نخواندم، 

 ببینم وسوسه افتاد به جانم که بخوانم،!... م"امید"من شیفته ی روایت های ... و" سدر کهنسال"، تا پای آن "شهر سنگستان"
 بر آن ،چند سفلهتنی نه از برشمردن آن همه ستمی که از .  دردم آمدو.. .می گویند چههای شهر سنگستان شما، این روزها "کفتر"

 از این دردم !" تن ناهشیارچند "آندروغ َگنده افاضات از پر است این روزها هر روزنامه و سایتی  که می رودو آن سرزمین مردم 
" یعتمدارشر"راستش را بگویم، شما را کنار آن . نیستندگشتاسبیان فرزندکش  نایحکومت شایسته ی به هیچ روی آمد که آن مردم 

از هیچ نگاهی نظام سفله به راستی آن . ..دیوان و ددان دیگر و "نمدی"، "تائب" آشام، کنار خون" یجنت"مدار گذاشتم، کنار آن بی 
 .مردم نیستدرخور شما 

 کجاست؟ هان،

 یتخت این کج آیین لرن دیوانه؟پا

گفتم بنویسم و خواهش کنم . م افزود"شرم و گناه"درد ناتوانی و سرخوردگی را هم بر  ،روزم تلخ شدبا نامه ی شانزدهم شما 
هر روز   هر بار،در این سال ها. تا همین جا هم پردلی و از جان گذشتگی شما بر همگان معلوم شده. ننویسید، تن به شاخ گاو ندهید

" جعفر پوینده"و " دمحم مختاری"از شعری در ذهنم چرخیده؛ مثل شبی که از سالخی  یمصراعبا هر اتفاق نامیمونی در آن جزیره، 
را نوشتند، یا مرگ ... و" شیرین"و " بهزاد"گفتند، یا آن روز دو سال پیش که خبر اعدام " میرعالیی"نوشتند، یا روزی که از مرگ 
 هر جا ابر خشم از اشک هرچه"با هر زندانی و هر مرگ، با خود خوانده ام؛ ! کم نیستند، می دانید... آن عزیز، اعدام آن دیگری و

می دانم در اختناق خفه کن آن جهنم، در ؼیاب هر حزب و تشکل و سازمان و نشریه ای که بستر سالم شکوه و "!  آبستنباد ،نفرت
شکایت مردم باشد، کار شما از جمله معدود امکانات بالی مانده است، اما می دانید که جماعت بی شرمی که رهبرشان مخاطب 

ها به پراندن مگسی می ماند "نمدی"ها و "تائب"نابودی شما و خانواده تان برای امثال . شماست، به هیچ معیار انسانی پایبند نیست
شما تا همین جا هم حجت را ... اند، نه نعش آن شهید" اباذر ؼفاری"، و بعد؟ که چه؟ مردم نیازمند زنده ی "از سر انگشت طبیعت"

درختان "شما که مسلمان معتمدی هستید، حکم رهبر و دار و دسته اش را به خدایتان واگذارید که این . تمام کرده اید" نسل فردا"به 
؛ اینان، چه اصولگرا و چه "ُرست نتواند"از هیچ جاشان " یک جوانه ی ارجمند"دارند و " ریشه در خاک های هرزگی"، "عمیم

! شسته نمی شوند" هیچ بارانی"که به " یادگار خشکسالی های گردآلود"اند، " پودگروهی برگ چرکین تار چرکین "اصالح طلب، 

به ابلهی که تفنگی در . اگرچه این روزها نامه های شما هم به دلخوشی های ساده ی خیلی ها تبدیل شده، اما ننویسید! آلای نوری زاد
باید دست به " بهبودی"و " امید"ولتی برای ! هم در تنگنا افتاده" امید به بهبودی"در آن جزیره . دست دارد، باروت تعارؾ نکنید

ایمان دارم که سینه ی . شد، اولی تر آن است که چشم از امید و بهبودی بربندید" شیخ مصلحت"و " سید خندان"دامان آدم هایی چون 
یا از ! برخی از خوانندگان نامه های شما، در فاصله ی دو جمعه، لبالب از دلشوره است مبادا نوری زاد با کپسول پتاسیم تصادؾ کند

همین جوری هاست دیگر، ما که از پیش می دانیم شما هم دستتان در کار ... شدت عرق خوری، گوشه ی گذری در خود مچاله شود
هستند اما بسیاری در این سوی خط نیز، ... لاچاق مواد مخدر است، هم زناکارید، هم با بیگانه طرح براندازی ریخته اید و چه و چه

می خوانند، و هر روز انتظار دستگیری شما " مخبط"مضحک تر آن که شما را . تان باور ندارند"کیهانی"که شما را بابت پروازهای 
زشتی این تفکر آنجاست که آخوندهای امنیتی ! است" از خودشان"را دارند، و چون انتظارشان برآورده نمی شود، حجت می آورند که 

شهروندان، کاری به کار شما " امنیتی"هم می دانند، و به همین دلیل هم، فعلن بجز گوشمالی های مولتی در جهت چرب کردن افکار 
حتی اعتراؾ به آنچه ! این است که هم زمان با شما که آن سفلگان را دشمن می دانید، گروهی هم شما را از دشمن می دانند. ندارند

! می گذرد، کراهت می آورد

در این سال ها، علیرؼم همه ی کمبودها در ... می دانید که، به پوزه و دندان سوسمارها هیچ اعتباری نیست، ناگهان باز می شود و
خودکشی می " واجبی"آدم ها ناگهان سکته می کنند، به تیر ؼیب گرفتار می شوند، با . کم نیآورده ایم" جسد"آن جزیره، از بابت 

و از ... کنند، زیر ماشین دزدیده شده ی پلیس می روند، اتوبوسشان به دره می افتد، گم و گور می شوند، و البته گاهی هم معتاد،
آنمدر که چشم های ما در این سی ساله سوخته،  از دار و درخت آن سرزمین هزاران هزار آواز لناری آویخته است،. جهان می روند

صیادان "های حرامی؛ آن "گزمه"آن "! پادشاه فصل ها، پاییز/ خنده اش خونی ست اشک آمیز . "بیشه و جنگل نسوخته است
یند، و به زبان، گرم فریب و دروغ های "...کشتی ها و کشتی هاو ... بردن ها و بردن ها"، با دست ها مشؽول "دریابارهای دور
،  محسنی اژه ای،حسینیانبرای ملتی چنان شایسته، حکومت سفلگانی چون . باشند" اینها"حیؾ است شما نباشید و . سخیؾ و ارزان

سرشکستگی ست، تحمیر است؛ گرازانی ناشایسته که ملتی شایسته را به گروگان گرفته ... کوچک زاده و احمدی نژاد، ماموتهرندی، 
، زیر آن تکدرخت ایستاده ایم به رهوتصد و بیست سال است در این ب،  همخانه و، همدرد"استراگون"و " والدیمیر"مثل ما هم . اند
دی "با این همه تا لرار است دست به دست هم بدهیم، ... را تمسیم کند وو پپسی و نان را تمسیم کند، خیار " کسی بیاید" تا ،"انتظار"

می نالیم، و از هم می گریزیم، و هم چنان آرزو می کنیم کسی باشد  "دی دی"بوی زیر بؽل از " گوگو"و " گوگو"بوی پای از " دی
؛  "بنویسد"ما " افتخارات"ها و "رنج"از 



 بنویس ، کجایی ای عموی مهربانهان

 نو را دوش ما ماه

.  چاکران در نیمه شب دیدیمبا

یید زا سه َکَرت تا سحر ،یان سرخ یال ماماد

حتمن داستان رستم و اسفندیار را خوانده اید و می دانید که . وصؾ حال امروز ما با کالم شیرین یک خراسانی دیگر هم همخوانی دارد
شب پیش از نبرد، رستم در سراپرده ی اسفندیار، . اسفندیار به خواست گشتاسب به زابل می رود تا رستم را کت بسته به بارگاه آورد

پیر مرد، تمامی شب به خواهش و التماس، تالش می کند تا فکر جنگ و بند را .. میهمان می شود، جام می گیرند و رجز می خوانند و
که اگر پاداش ... و" که گفتت برو دست رستم ببند؟"از ذهن شهزاده ی مؽرور بیرون کند؛ خواهش می کند؛ دست از نامهربانی بدار، 

اسفندیار اما "... چو بیند، بدو در نماند بسی/ همان به که گیتی نبیند کسی "است، " گزند"و " بند"آن رنج ها که برای ایران برده ام، 
سخن های ناخوش "رستم باز به خواهش متوسل می شود؛ ای جهان نادیده ی مؽرور؛ . جز بند یا جنگ، سخن دیگری بر زبان ندارد

...  و به گفته های بد، دل دیوان را بیازار، نه مرا که خوبخواه توام و" ز من دور دار

ندیده ست کس بند بر پای من  نبگرفت پیل ژیان جای من 

به مردی ز دل دور کن خشم و کین  جهان را به چشم جوانی مبین 

 . استکه سزاوار پادشاهان سخنی بگوی  مسپار، ودیوان به دل !  و سخن های نادلپذیر مگوی گیرآرام

من از کودکی تا شده ستم کهن  بدین گونه از کس نبردم سخن 

مرا خواری از پوزش و خواهش است  وزین نرم گفتم مرا کاهش است 

 که این نرم گیر و ؼره مشومرا به خود  مافروتنی . در عمر ششصد ساله ام، سخن نا خوشایند، آن چنان که از تو، از کسی نشنیده ام
در انتهای شب، رستم . می فشارد  اسفندیار دینمدار اما هم چنان پای بر یک حرؾ.گفتن من از خفت تن نیست، که از عزت نفس است

بیرون می آید، زمانی همانجا در درگاه، در  (کریاس)، از پرده سرای "تهمتن ز گفتار او سر بتافت"ؼمگین و سرخورده می شود؛ 
اندیشه می ماند، پس روی به سراپرده می کند؛  

به کریاس گفت ای سرای امید  خنک روز، کاندر تو بد جم شید 

همایون بدی گاه کاووس کی  همان روز کیخسرو نیک پی 

در فرهی بر تو اکنون ببست  که بر تخت تو ناسزایی نشست   

. می راندندخوشا آن زمان که بر تو جمشید و کیخسرویی فرمان این روزها جملگی با سراینده ی طوسی همزبان و همدرد شده ایم؛ 
ی امروزی، نه گشتاسب دین مدار، "ناسزا"درد آنجاست که ! نشسته" ناسزایی"اکنون در شکوه و فرهی بر تو بسته، که بر تخت تو 

ان را "دیگر"فروش، که " آزاده"ها هستند، ایران برباد داده های "الریجانی"هایش امثال "جاماسب"که روضه خوانی بی نواست، و 
حیؾ از گوشت شماست آلای نوری زاد، که الی دندان این کفتاران "... کهؾ"خواب آلودگانی برآمده از ! می خوانند" وطن فروش"

دیشب فکر می کردم این جماعت حتی از درک نامه های شما هم عاجز اند، می خوانند و می خندند، همان گونه که ملتی با . حمیر بماند
بخاطر " سران فتنه"گفته؛ " رییس لرارگاه عمار"البد شما هم شنیده اید که . خنده های پنهان به هرزه درایی های آنها گوش می دهد

حتی اگر بویی از والعیت . آن روی این دروغ مسخره، از حمیمت هم زهرناک تر است! رفته اند" حصر"امنیت جانی، خودخواسته به 
در سایه ی نام بزرگمردی چون " دزد ناموسی"ست تا آنجا که "امنیتی"در این سخن باشد، نشان می دهد در رژیمی که همه کارش 

به زندان " امنیت"نشسته، چنان سنگ ها را بسته و سگ ها را رها کرده اند که رهبران محبوب مردمش برای داشتن " عمار یاسر"
 !...    و دؼالن پناه می برند" دزدان"

ما 

 للعه های فخر تاریخییم فاتحان

 ما

 یادگار عصمت ؼمگین اعصاریم

 ما

 . شهرهای رفته بر بادیمفاتحان



 

 

 

؛ فهرست یادداشت های اجتماعی

 

موضوع                                                     صفحه 

 71!  هونگه خانم محترم

 73مورچه های آرژانتینی  

 75شمنیسم   

 77    از ناشناختهترس

 80آناهیتا شریفی   

 82  ! ی داوطلبانهمصاحبه

 84!   اختالط نسل ها

 89نمایشی در سه پرده و یک اپیلوگ  

 96  ! توامان تنها

 98  !ی اصیلها"پارسی "ما

 103   ی کارستانکار

 105   از زنگمنه از رومم، نه

 108  "آرمان "و" تمدس"

 110   به ممدساتتوهین 

 113عادت به دار   

 115رابطه ی استمالل و خر عبدالنبی  

 118به روزگاران   

 120!  روضه ی رضوان

 122"   اکثریت"شوخ 

 126!  ولتی همه دوستم دارند

 128با آینه   

 

 
 



 ! خانم محترمهونگه

 

مادر می پرسد؛ چی شده؟ می گوید یک تصادؾ .  انگشت یک دستش باند پیچی شده بودهدویا شب که پدر به خانه می آید، گو
نگران می پرسد؛ با چی؟ .  باشدشدهمادر از باند پیچی مرتب انگشت ها، حس می کند باید کار به بیمارستان کشیده ... مختصر
 را در می آورد و روی پتو می نشیند و مثل همیشه پاهایش را دراز می شلوارشپدر هم البد مثل همیشه، سر صبر، کت و ... چطور
آن ...  نگاهش می کردهجواب،و مادر هم مثل همیشه، تمام ولت منتظر ... یک للپ چای از سر استکان هورت می کشد و... کند و

 صبح اول صبح که پایم را از در بیرون گذاشتم، چشمم افتاد به این کند؛ولت پدر، البد از پنجره به حیاط و در خانه اشاره می 
 از اتوبوس پیاده شدم، یک ماشین بسرعت رد می شد، کهسر بازار ... به دلم افتاد که امروز بالیی سرم می آید... (1)خانم" هونگه"

 ... پرش گرفت به من و

مادر .  اش هم سبز بودخانهدر . می نشست" بابانوش"سه چهار خانه آن طرؾ تر از ما، سر کوچه ی . بود تنهایی زن"  خانممحترم"
 ای یک بار، صبح جمعه سری به مادرش می زد، سر پا وسط هفتهیک پسر داشت که ... می گفت رنگ سبز، رنگ اوالد پیؽمبر است

 ی جمعه چای سر می کشید، بعد هم یک پاکت سر رؾ پنجره می گذاشت و خداحافظ، می رفت تا استکانحیاط، کنار باؼچه، یک 
همیشه هم نفس .  داشت، یک پایش را می کشیدهمدرد پا . آنمدر که به سختی راه می رفت. سیده محترم خانم زن چالی بود. دیگر

هر روز هفته، از . به مرد، زن، بچه، به همه سالم می کرد.  همیشه کنار لبش بودکهصدای آرامی داشت، و لبخندی . نفس می زد
، یک ساعتی می نشست، وارد می شدسالم و علیک و، . یر بازارچه که بر می گشت، سری به یکی از زن های محله می زدزخرید 

ین که مزاحم شده و اینها، کلی معذرت می خواست و خداحافظی می ابعد هم از . گاهی تخمه ای هم می شکستند... اختالط و چای و
 .  می رفت تا در تاریکی داالن، پشت آن در سبز، گم شودُکالنکرد و باز، شالن و 

 را چه معنی داشت یک زن تنها با زن های شوهردار چیک و پیک داشته باشد؟ محترم خانم آمد؛ از محترم خانم خوششان نمی مردها
زن ها هم برای .  و همه را می خنداندکرد،زن شیرین زبانی بود، با خودش و چالی اش هم شوخی می . یک میکرب گنده می دیدند

تمام چربی هایش، از شانه تا سینه .  ها از خنده ی محترم خانم، خنده مان می گرفتبچهما . همین بگو و بخندش، او را دوست داشتند
هیچ کس . ی سرخ و سفیدش می لؽزیدها شکم می لرزیدند، از چشم ها تنها یک خط بالی می ماند که از گوشه اش آب روی گونه و

 از خودش می گفت؛ از آشپزی کردنش، از راه رفتنش، از خوابیدنش، از فمط. حرؾ این و آن را از زبان محترم خانم نشنیده بود
 خانم حرؾ همه را محترم مردها اما می گفتند. ی گفت و ؼش ؼش می خندید و زنها را هم از خنده روده بر می کردممستراح رفتنش، 

 داستان های رختخواب شب جمعه و ؼسل صبح جمعه شان را ها،دلشوره هم داشتند مبادا زن . با خودش به همه جای محله می برد
 می زد، سرهر روزی که سیده محترم خانم به خانه ای ! تمام محله به آنها خندیده باشد...  وباشندبرای محترم خانم تعریؾ کرده 

 شسته نشده بودند، یا هنوز خشک نشده روی بند هاعصر و شب که می شد، یا ؼذا شور بود، یا بی نمک، یا خانه مرتب نبود، لباس 
یک بار .  که از سر کار بر می گشت، پیدا می شد تا داد و فریادش به گوش همسایه ها برسدخانهباالخره بهانه ای برای مرد ... بودند

 مثل همیشه به زمین یا دیوار نگاه می کرده، کههم مش رمضون، چشمش به محترم خانم که افتاده بود، همانجا میان گذر، در حالی 
محترم خانم هم رویش را محکم تر می گیرد و نفس ! ، نماز و روزه تان درست نیست همشیرهمی گوید؛ صاحب خانه که راضی نباشد

دلتان که می گیرد ...  گرفته بود ودلم می گوید؛ ببخشید مش رمضون، بی رضایت رباب خانم که به خانه تان پا نگذاشته ام، زنان
اشک در چشم های سیده محترم خانم جمع ... بعد هم...  با این پاهای مناست،خوب، راهش دور ! همشیره، سری به عروستان بزنید

 بعداز ظهر، چادر بسر می همانرباب خانم . حاللم کنید. ؛ بچشم، ببخشید مش رمضون، نمی دانستم رضا نیستید می گویدمی شود و
مش رمضون مثل .  می خواهد؛ شما به بزرگواری خودتان ببخشیدمعذرتاندازد و همان جا پشت در سبز، از سیده محترم خانم کلی 

 بروم هر جور شده از گفتم. به تربت جده تان لسم، خیلی خجالت کشیدم.  کاری هم که بکنی، باز ایراد می گیردهر. علی بونه گیر است
نیش و !  دلخوری؟ این چربی ها را که بیخود روی هم انبار نکرده امچه. خدا مرگم، رباب خانم... دل این سید اوالد پیؽمبر درآورم

رباب خانم هم ؼش ... رسند که تند و تیز باشند، جایی میان این چربی ها گم و گور می شوند و به دل من نمی همکنایه ها هر لدر 
یگر هیچ ولت در خانه ی مش رمضون را نکوبید، و هر بار رباب خانم داما محترم خانم ... ؼش می خندد و دلخوری از میان می رود

 !   ما نمی زنی، محترم خانم گرفتاری و پادرد و چیزهای دیگر را بهانه کردبهگالیه کرد که سری 

ی لبخندچشمش به هرکدام ما که می افتاد، .  خانم برای خرید از بازارچه ی محل، هر روز از پیش روی خانه ی ما رد می شدمحترم
در اتاق، .  خانه اما برای ما بچه ها عذاب بودبهورود ؼریبه . می زد، سالم می کرد، از حال مادر می پرسید و سالمی هم می رساند

 اتاق هم دراجازه ی بازی و لیل و لال ...  پاره بود، یا زیرشلواری و جورابمان وصله داشت یامانحبس می ماندیم چرا که یا دمپایی 
برای همین . ی مادر نزد میهمان و ؼریبه، خط بیافتدآبروباید دست بر زانو و ساکت و گوش به فرمان می نشستیم، مبادا بر . نداشتیم

،  می دید" دریسه "اتاقمادر که برای چای بردن به این اتاق می آمد، با مادری که محترم خانم در . یمنداشتهم از مهمان دل خوشی 
 روی چشم، همین امروز در فکرتان بودم، دلم برایتان تنگ شده بود، لدمتانآنجا یکپارچه تعریؾ بود؛ صفا آوردید، . تفاوت داشت

اما در این اتاق، با چهره ...  شد ووا  ی ناکرده دلخوری پیش آمده، بخدا صدایتان را که شنیدم، رویتان را که دیدم، دلمخداگفتم نکند 
یدار است؟ انگار همه مثل خودشان بیکار اند، نمی بیند با شش تا ورپریده و یک دی درهم و صدای زیر می ؼرید که؛ حاال هم ولت 

 به آن اتاق بر می گشت، صدای کهاما همین ... بگو زن، بیکاری، برو سراغ عروست و!  نمو، ولتی برای هره و کره ندارمنكشوهر 
می دانستیم که یا باید در لابلمه ای .  مادر یکی از ما را صدا می کردگذشت،یک ساعتی که می . اختالط و بگو و بخندشان بلند می شد

محترم خانم هم می ...  نبرد، یارا نداشت، بگذاریم تا گربه ای که جرات نداشت پا به خانه ی ما بگذارد، گوشت نبوده وجودرا که 
از جا بلند می شد، چادرش را دور تنش می پیچید و عذر زحمات می ... ی وادانست که نه گوشتی هست و نه لابلمه ای و نه گربه 

 ...  وخواست 



 جایی که ما بودیم و ،"یدر پنج" و بخند بود، و در بگو"  دریسه" محترم خانم می آمد، در بود؛ین دیدارها سال ها تکرار شده ا
یکی از ما که به در نزدیک . یک روز که همه در خانه بودیم، در زدند.  هابچهناله بود و لرلر مادر، و نفرین به ... سماور و چای و

مادر سراسیمه از .  کار دارندشما داالن رفت و بعداز چند لحظه برگشت و از همانجا فریاد زد؛ مامان، هونگه خانم با بهتر بود، 
 لپ هایش چنگ می زد و همین طور که هراسان به داالن و پشت در می رفت، بهآشپزخانه بیرون پرید و نفرین کنان و بر سر زنان، 

 بترکیم، مات مانده بودیم که خنده  ما همه در حالی که کم مانده بود از.  بر سر آن که خبر را آورده بود، زد و گذشتهمیک دو بامبی 
 دم داالن پیدا شد و همانجا نشست، سرش را میان دست ها گرفت که؛ خدا از کوفته،چه اتفالی افتاده؟ بعد از لحظاتی مادر خسته و 

اگرچه ما همه خوشحال بودیم ...  و بزنیحناق بگیری، نمی شد یواشکی مرا صدا. ورتان بدارد که این همه عذاب می دهید زمین روی
یم که دانستهمین لدر می !  آن هم به این بزرگیبوده،" خطا"یم کجای این مساله دانستکه جای آن یکی نیستیم، اما هنوز هم نمی 

 . هونگه خانم پیش از آن که مادر به در حیاط برسد، رفته بود

... است مادر را می پرسیدم، مثل همیشه به تکرار می گفت؛ حالم خوب است، همه چیز خوب احوال ها بعد، شبی از تهران، تلفنی سال
آهان، خب؟ گفت !  خانم؟ گفت؛ هونگه خانممحترمشاید به عادت پرسیدم چه خبر؟ مکثی کرد و گفت؛ محترم خانم یادت هست؟ کدام 

 بودم  چالیتمام شب در فکر زن... یده است، سید اوالد پیؽمبر، دلش پاک بود، با خدا بود وآمرزولتی سکوت کردم، گفت . دیروز مرد
 تمامی آن اندام درشت که در انبوهی پارچه پیچیده از. که در سال های کودکی ام، پیچیده در چادری، پاکشان از کوچه ی ما می گذشت

آسان نبود آن .  مانده بودذهنم در ،" پیجپارچه" تنها چیزهایی بودند که از سوراخی در باالی آن خندان،بود، دو چشم مهربان و لبانی 
 دیگر نه کهحاال ! ینمبب"  خانممحترم"، یک شبه  می شناختم" خانمهونگه "نامانبوه چربی در زیر توده ای از پارچه را که سال ها به 

 !...هونگه ای مانده بود، و نه محترمی

 آن توده ی چربی و کهبرای ما بچه ها اما روشن نبود .  می شناختندرا"  خانمهونگه "و" خانم محترم" و پدر مرز میان مادر
 لهر از در خانه ی به"  خانمهونگه"دلم بود بدانم آن روزی که .  می شود" خانمهونگه" و از کجا است،"  خانممحترم"مهربانی، کجا 

 دلگیر شده است،"  خانمهونگه" دریافته بود اسم دیگرش ناگهانما رفت، تمام عصر و تمام آن شب به چه فکر کرده بود؟ از این که 
 ولت یادش می آمده که هری هم پیش از آن که به للبش برسد، میان چربی های تنش گم و گور شده بود؟ گاسم ناگواربود، یا این 

 و شکم و سینه هایش باال و پایین می رفته اند، و اشک از چشم هایش شانهیش می کرده ایم، می خندیده و صدا"  خانمهونگه"
، رضایت خاطرش للملک می  بالیدالبد سیده محترم خانم هم از این که باعث شادمانی کسی می شد، به خودش می... شدهسرازیر می 

با شوق به دیدار همسایه ها می رفت ...  از خانه های محله بگریزد واندوهفکر می کرد آدم بی مصرفی نیست؛ سبب می شود تا ... شد
 نداشت لدمش در یک خانه می باور  . خوشحال کند و هم روزگار تنهایی اش را با تعریؾ و تمجیدهای بیشتر، آذین ببنددراتا هم آنها 

در نفرتی که خلك می شد، محترم خانم نمشی .  و به استمبال نفرت برودبدهدوگرنه دلیلی نداشت به خود زحمت ! تواند نامبارک باشد
 تا با رضایت خاطر از شادی آمدمی . یؾ و تعارؾ زن ها او را می فریفت، می پنداشت لدمش در هر خانه روی چشم استتعر. نداشت

 اما خوش نداشتند لحظاتی از زندگی عبوس روزانه ی زن هاشان به مردها. دیگران، گوشه های تتهایی خودش را هم پر کرده باشد
 و ظاهر، باطن  در جهان تعارؾ و رودربایستی و تظاهر و تمیه، میان خانه و کوچه،!  ای روشن شودخندهنامی و حضوری و 

 از عادت کنیم، همه چیز را همان طور که بود، ها"مرز" ها اما تا به این بچهما .  می شد" خانمهونگه" پشت سر در"  خانممحترم"
 !  دو اسم داشتمهربان،البد به فکرمان هم نمی رسید که چرا آن توده ی چربی خندان و . بر می کردیم

 یکی در خلوت و یکی در دارد،" رو" تا یاد بگیریم که در محله ی ما، هر کس دو  می شدیم"رس عمل"ید سال ها می گذشت، با
 و دیگری ناآراسته ،" حضوردر"تا کم کم خودمان هم صاحب دو بایگانی می شدیم؛ یکی آراسته به دروغ و تظاهر برای ! مهمان خانه

 می افتاد که پرونده ها جابجا شوند، و اتفاقدر عالم صدالت کودکی، میان این دو بایگانی مرزی نبود، "! خلوت" برای کندهو پوست 
 متحرک، کجا درشت" یچپ پارچه" آشنا نشده بودیم، و نمی دانستیم آن ها"مرز" با هنوزگناه از ما نبود که . رسوایی به بار آید

 تالش کردیم تا بایگانی ها همالبد جایی ". تؽییر" و آرزوی است" آرمان" اما دنیای یجوان!  می شود"محترم" و کجا است،" هونگه"
 ،و به زودی فهمیدیم ولتی ظاهر و باطنت یکی باشد ."تظاهر " بیو ،"آراسته"بی ظاهر . کنیم" یکی"را بهم بریزیم و پرونده ها را 

 خودش و بایک لحظه دلگیر می شد اما یک عمر تکلیفش "  خانممحترم"یم، بشو" رمضون مش"بخیالمان اگر همه ! تنها می مانی
محترم خانم هم باالخره عضو همین باشگاه !  تنها می ماندندها ما، رباب خانم شدن"  رمضونمش"نمی دیدیم که با . مردم روشن بود
 پشت دیوارها اسم دیگری، با کهجایی در پس کله اش می دانست، و پذیرفته بود .  و بزرگ شده بودزاده" محله"بود، در همین 

این رسم محله است؛ فمیر که باشی، دو دست لباس . یگران دو پرونده داشتدخود او هم البد برای . پرونده ی دیگری داشته باشد
کسی با لباس .  با خودش حمل می کندخانم" هونگه"، یک خانمی" محترم"اینجا هر . ی میهمانی، و یکی برای خانهبراداری؛ یکی 

 از تعریؾ و ستایش اماچه کسی . ی مادر و زن های دیگر نیست"یز کردهعز" خانم هم می دانسته محترم. خانه به میهمانی نمی رود
 !  در عین حال که لربانی ست، جالد هم هستکس هر اند؛"  آبفوت"بدش می آید؟ همه لواعد بازی را 
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  آرژانتینی  هایمورچه

 

روز اول در آشپزخانه، و بعد در . راوی و همسر و فرزند خرد سالشان برای سکونت به شهری آمده اند که از پیش نمی شناخته اند
راوی به خانه . کم کم در می یابند که مورچه ها در همه جای خانه حضوری پر رنگ دارند. ننوی بچه متوجه ی مورچه ها می شوند

متوجه می شود همسایه با وجود تالش شبانه روزی و بکار بردن . ی همسایه می رود تا برای دفع مورچه ها دارویی مولتی بگیرد
تنها به همین دل خوش کرده که در میان انبوه ... انواع و السام سم دفع مورچه، از مایع و جامد تا خوراکی های آلوده به انواع سم و

 ! مورچه ها، راهی باریک برای رفت و آمد خود و همسرش تهیه کند

همسایه ی دیگر با وجودی که شبانه روز، مشؽول تدارک انواع و السام وسایل برای نابودی مورچه هاست، با وجودی که مورچه ها 
در و دیوار خانه اش را سیاه کرده اند، به همین خشنود است که در طی روز، از میان میلیون ها مورچه، چند صد تایی را نابود می 

دیگران اما معتمدند که شیره ای که او توصیه می کند نه تنها . در شهر است" سازمان دفع مورچه"همسایه ی بعدی مامور . کند
آخر اگر مورچه ها از بین بروند، سازمان دفع مورچه ها . مورچه ها را از بین نمی برد بلکه به تؽذیه و تکثیر آنها کمک می کند

 ...!تعطیل می شود و کارمندانش بیکار می مانند و

آنها به " عادت"با وجودی که راوی و همسرش، سخت امیدوارند برای نابودی مورچه ها راه حلی بیابند، اما بی خیالی مردم و 
به زودی در می یابند که فکر به نابودی . حضور مورچه ها در همه جای زندگی شان، ابتدا آنها را دچار وحشت و حیرت می کند

مورچه ها برای خیلی از مردم شهر به نوعی سرگرمی و بهانه ی زندگی تبدیل شده و برخی از شهروندان اصولن از حضور مورچه 
مورچه ها هستند، چه کنیم؟ این بیچاره ها سرشان به کار خودشان است و آنمدرها ! ها دچار نگرانی و پریشانی نمی شوند؛ خوب جانم

 !فکر نمی کنید اگر مورچه ها را زیبا ببینید، گاهی مفید هم بنظر می رسند؟! هم که گفته می شود، آزاری ندارند

می رسی به ... را می خوانی، جایی در صفحه ی بیست، یا شاید سی یا چهل" ایتالو کالوینو"اثر " مورچه ی آرژانتینی"همین طور که 
جایی که مورچه ها همه چیز را تحت کنترل خود در آورده اند و . ها بیداد می کند"مورچه"ای، جایی در این جهان که حضور "جزیره"
بنظر ! زیر پوست شهر، نفوذ کرده است، طوری که شهروندان به ساکنانی دست دوم یا حتی دست سوم تبدیل شده اند" مورچه گی"

می رسد اکثریت ساکنان جزیره آرزوی مرگ مورچه ها را دارند و پنهان و آشکار، در تدارک نابودی آنها هستند، اما مورچه ها نیز 
شاید هم اینطور بنظر می آید، چرا که مورچه ها هم بی نیاز از حضور انسان ها . متمابلن در تدارک نابودی تدریجی شهروندان اند

در حالی که انسان ها بدون تدارکات شبانه روزی برای نابودی مورچه ها، در نهایت . نیستند و بی حضور فعال آنها تعذیه نمی شوند
به همین دلیل، نه تنها . کسالت و بیکاری از بین می روند، سم های تولید شده، با گذشت زمان به منابع تؽذیه ی مورچه ها تبدیل شده

از حضور هولناک مورچه ها چیزی کاسته نمی شود، بلکه به شکل حیرت انگیزی همه چیز و همه جا را اشؽال کرده اند؛ در 
رستوران، در وسایل حمل و نمل شهری، کؾ خیابان ها، در مؽازه ها، نمایشگاه ها، ادارات، رادیو و تله ویزیون، سینما ها، خانه ها، 

همه جا مورچه ... حتی در اتاق خواب ها، زیر تختخواب ها، در کشوی اسناد شخصی افراد، کنار کارت اعتباری در کیؾ بؽلی شان و
از . است" مورچه"حتی ولتی مورچه ای در آن دور و بر نیست، رفتار و اختالط های روزانه ی مردم پر از . ها حضوری آشکار دارند

انگاری چنان به ! در عین حال در رفتار و گفتار مردم جزیره، اثری از پریشانی و آشوب نیست... نفس هایشان مورچه می ریزد و
 . کرده اند که بی حضور آشکار و پنهان مورچه ها، چیزی گم کرده باشند" عادت"وضعیت موجود 

ای شده، همه چیز عادی بنظر می رسد؛ مرد دارد با تو صحبت می کند، هر چند ثانیه یک بار، "مورچه"در حالی که زندگی در جزیره 
بی اختیار دستش را تکان می دهد، انگار که بخواهد مورچه ها را بتکاند، مدام دستی به ریش و سبیلش می کشد، پلک هایش را بهم 

سر سفره که نشسته ای، همه ... راننده هر چند ثانیه یک بار، دستش را از روی فرمان بر می دارد و در هوا می تکاند... می زند و
همین طور که ؼذا می خورند و صحبت می کنند، بی اختیار نان را می تکانند، خورش را و برنج را با چنگال بهم می زنند، لاشك را، 

پیش از آن که به دهانشان بگذارند، می تکانند، و هر بار، پیش از آن که استکان چای به لبشان نزدیک شود، در حالی که دارند در 
شده، " مورچه ای"می گویند و می خندند، سر انگشتی هم از روی عادت به لبه ی فنجان می کشند تا اگر " جوک"مورد مورچه ها 

شب ها، پیش از آن که به رختخواب بروند، مالفه شان را لب پنجره می تکانند، یا پیش از آن که ! که معمولن هست، برطرؾ شود
بخندند، دور و بر دهانشان را با دستمالی پاک می کنند مبادا مورچه ای از فرصت استفاده کند، وارد شود و طعم اسیدی مورچه، خنده 

اخالق و رفتار مردم جزیره نیز، کم کم مورچه ای شده است؛ لممه ها را از دهان یکدیگر می لاپند، به همدیگر !... شان را بیاشوبد
می زنند، زهر می پاشند، یکدیگر را می بلعند، و هنگامی که چند نفر زیر دست و پای مورچه ها له می شوند، بمیه بی خیال " نیش"

نمی گوید، هیچ کس تا مستمیم با " آخ"هیچ کس تا خود گزیده نشود، . از کنار اجساد رد می شوند و به راه خود ادامه می دهند
شدن دیگران " گزیده"هرکس برای . نمی کشد؛ چرا که درد دیگری، درد تو نیست" آه"مورچه ای، مورچه هایی رو در رو نشده، 

اگر کاری به کار مورچه ها نداشته . نمی زنند" نیش"توسط مورچه ها، توجیهی دارد؛ حتمن چیزی بوده، وگرنه مورچه ها بی دلیل 
 باشی، چرا باید تو را بگزند، یا آزار برسانند؟  

نگاهی به اطراؾ می اندازد، سرش را آرام به گوشت نزدیک می کند . در پیاده رو به آشنایی بر می خوری، حال و احوال می کنی... 
یا این طرؾ و آن طرؾ را نگاه می کند و در گوشت . و ؼش ؼش می خندد! و می گوید؛ آسه برو، آسه بیا که مورچه شاخت نزنه

و در حالی که حیرت زده تماشایش می کنی، چشمکی می زند و زیر ! زمزمه می کند؛ سری که درد نمی کنه، دستمال نمی بندند، رفیك
 !لب می گوید؛ کار از محکم کاری عیب نمی کنه، برادر

می بینی و نمی بینی شان، می شنوی و نمی . شده اند" جزیره"شده و مورچه ها بخشی از زندگی مردم " مورچه ای"باری، زندگی 
گاه ولتی چیزی در باره ی مورچه ها می گویی، کسی یا کسانی می گویند؛ چه ... همه جا و با همه و در همه کس هستند. شنوی شان



کم   گفتی عزیزم؟ مورچه؟ خب، آره، هستند ولی این حشرات که آزاری ندارند، دارند؟ اصلن مگر زندگی بدون مورچه هم ممکن است؟
نگاه کن و . تو هم باش، همان طور که مورچه ها هستند. باید زندگی کرد دیگر! کم تو هم عادت می کنی که تماشا کنی، بی حیرت

راهی میان عبور و مرور مورچه ها پیدا کن، و آن طرؾ تر، کفش هایت را بتکان، دستی به پاچه ی ! دردسر دارد" دیدن"نبین، چون 
 .این طوری سالمتی و طول عمرت هم بیمه می شود... شلوارت بکش و
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 شمنیسم

 

. یس که از جایی در تاریخ، جزو افراد لبیله بودنو ای بود از پزشک و جادوگر و کشیش و مال و دعا مجموعهShaman "شمن... "
 طبیعت بیرونی و درونی انسان داشت؛ بصورت موروثی فراگرفته بود که بیماری ها ناشی بهشمن یک سری آگاهی های کسبی نسبت 

 و حرکات دیگر، تالش می کرد تا این آواز بهم ریختن تعادل طبیعی بیرون یا درون انسان است، و توسط گیاهان و اوراد و رلص و از
موارد اتفالات سبب می شد تا شمن به در برخی .   یا این طور وانمود می کردبازگرداند،توازن را دوباره به انسان یا لبیله و طبیعت 

 و یک توجیه و دلیل داشت که حضور این شخص یا عمل آن یکی یا گفتار سومی یا هزاراگر اما به نتیجه نمی رسید، . نتیجه برسد
 . خالصه عاملی سبب بی نتیجه ماندن مداوای او شده است... ویا ِورد مخالؾ خوانی پنجمی ایمانی چهارمی  بی شک و

 فردی از تاگاه باعث می شد .  جنگ یا بانی صلح میان دو لبیله، یا افراد یک لبیله هم می شدسبب بسته به صالح و نفعش، گاه شمن،
 ی افراد لبیله، لانون و تفسیر لانون و ممررات شبانهباری، شمن از بسیاری جهات، مسلط بر زندگی روزانه و ... لبیله طرد شود و

ی و گرمافوق رییس لبیله داشت، اگرچه کارش در نهایت، ترساندن افراد لبیله از یاؼی لدرتی لبیله بود، و از بسیاری جهات، 
 باور داشتند، یا پذیرفته بودند که شمن با ماورای همهدر جرگه ی لبیله، . واداشتن به اطاعت از رییس و لوانین و ممررات لبیله بود

 اگر چنین کهبا این همه بشر، همیشه و همه جا میل به تحول به پیش داشته، .  به هر کاری تواناستوآسمان و طبیعت در ارتباط است 
 این تمایل به پیشرفت، مستثنا نبود، اگرچه نسبت به ازانسان لبیله هم . نبود، همه ی ما امروز هم چنان در ؼار زندگی می کردیم

یله، لب  ین تحول خواهی سبب می شد تا انسان، گاه پا را از محدوده ی ممررات دست و پا گیرا. انسان امروزی کند پیش می رفت
 و مرالبت از رعایت ها"تابو"از آنجا که کار شمن ایجاد . ندهد" شمنیسم"فراتر بگذارد و علیه نظام سنتی عصیان کند و مثلن تن به 

 را تنبیه می کرد تا هرگز سرکشان و تمرد از لوانین، نظام و ساختار سنتی لبیله را مورد تهدید لرار می داد، شمن بود،حرمت آنها 
از همین رو مجازات ها، گاه .  باید به سهمگینی عموبت عصیان پی می بردهرازگاهنسل جدید لبیله، . خیال کسی گرد عصیان نگردد

 .  بودند؛ مثل سوزاندن یا پختن یا لینج کردن شخص یاؼیوحشتناک

 شوند پراکنده لبیله می آفرید، سبب می شد تا بستگان نزدیک فرد عاصی از دور و اطراؾ او افرادو وحشتی که مجازات ها در دل بیم 
حضور درشت شمن .  گناه و عموبت او، دامن آنها را نگیردالجرمو او را در نفرین و مجازات شمن، تنها بگذارند تا تمرد و عصیان و 

ین شده می ریخت، نفر ی لبیله، خود را به رخ می کشید و بیم و هراسی که از هر نگاه، بر تن فرد روزانهدر همه ی شئونات زندگی 
 را می تراشید، از جسمش می کاست و لدرت فکر و عمل را جانشاین رنج، . عصیان گر را هر روز و هر لحظه تنها و تنهاتر می کرد

چه . ی رسیدم مرگ خود را هم چون ساعتی درون یک بمب، با خود حمل می کرد تا به لحظه ی انفجار زماناو . از او سلب می کرد
 ؼریزی نسبت به تابوها عصیان کرده بود، اما در بصورتاگرچه او . بسا که فکر به مرگ، پیش از مرگ، زندگی را از او می گرفت

 آن توانایی، خود را بریزد، و بر آن ؼالب شود، یا با توسل و تکیه بست" شمنیسم" نبود تا با  روانیممابل، دارای آن لدرت روحی و
وحشت از . و جسمی گریز از لبیله، و تنهایی را هم نداشتروحی از سوی دیگر توان . در ممابل نفرین و مجازات شمن حراست کند

 لدرت حیطه ی ی بیرون از دایره ی لبیله، کمتر شجاعت کسی را تحریک می کرد تا خود را از ناشناختهمرگ در تنهایی در دنیای 
 .  شمن بیرون بکشد

، ناشی از بیم  عصیانگرآنها بی آن که بدانند شکستن لامت. یده، یا از زبان بزرگ ترها شنیده بودندد فرد لبیله مرگ سرکشان را فرد
ساده ترین بازتاب چنین . ین شده پیش چشمشان از هم می شکافدنفرهولناکی ست که در سینه اش خانه کرده، می دیدند که پوست فرد 

 اما، به اشکال  ذاتیاین سرپوش گذاشتن بر تمنای.  که هر انسان لبیله عصیان را در درون خود خفه کندبودمجازات سهمناکی، آن 
شمن در هدایت این خشم .  نفرت از دشمن بروز می دادصورتمثلن عصیانش را به . دیگری در رفتار انسان لبیله بروز می کرد

 انسان دروننیروی عظیم عصیان فروخفته در . یه را دشمن معتمدات و ممدسات لبیله نشان می دادهمسافروخفته موثر بود و لبایل 
 چنبره ی تابوهای شمنی دیگر، پر از عصیان و دردشمنی که خود نیز . لبیله، به شکل وحشیانه ای بر سر و روی دشمن می بارید

ی بیرون ریختن برا دل افراد لبیله، نه تنها سبب می شد تا روزنه ای باشد در" بیگانه "ازشمن با زنده نگاهداشتن هراس . خشم بود
ی دیگر این بستگی لبیلوی، و درونگرایی سبب تمویت سواز . نیروی عصیان نسبت به سنت و ممررات لبیله، و تمرد از لدرت شمن

 (دشمن) لبیله، گاه در نهایت نفرت از یکدیگر، از تصویر سهمگینی که شمن از خطر بیرونی افراد. بستگی افراد لبیله نیز می شد
 شمن از هر نظر یکپارچه محفوظ می التداربه این صورت حوزه ی . ارائه می داد، بصورتی سخت عاطفی به هم وابسته می شدند

 دشمن می دمید و فشار عصیان فرو کوفته ی انسان لبیله را به سوی حضورشمن در تنور هراس از عوالب سرکشی و . ماند
 .  می دادجهت"  از دشمننفرت "و"  درونییهمبستگ"

 اشهرچه انسان لبیله از تهدید دشمن بیشتر به هراس می افتاد، بر میزان درگیری عاطفی . بودندین دو خصیصه دو روی یک سکه ا
.  و پیوندش با لبیله محکم تر می گردیدشددر درون لبیله افزوده می شد، به علمه های سنتی و لواعد درون لبیله وابسته تر می 

. شود با هراس از شمن بر جای بماند و کم کم در طول زمان به یک باور پنهانی تبدیل توامنتیجه ی نهایی هم جز این نبود که احترام 
 که همه جا اولویت با نابودی عامل خارجی بود چرااین احترام ناشی از ترس، اجازه نمی یافت بصورت نفرت از شمن بروز داده شود، 

 پنهانی از شمن نفرتچنین بود که انسان لبیله، حتی در صورت ترس و .  حساب می آمدبه" یخود"و شمن بهرحال از افراد لبیله و 
 از مرزهای لدرت شمن و لداست او، می کوشید و خود را هر حراستو شمنیزم حاکم بر لبیله، ناخواسته در حفظ تابوها و باورها، و 

 را بشکافد و رها نظام چنبره ی این لدرت و لداست می کرد، اگرچه در باطن میل داشت تا چهارچوب این گرفتارروز، بیشتر و بیشتر 
 . شود



 اکثریتی بود؛" لاعده"والعیت لبیله نه این استثناء ها، که آن اکثریت .  لبیله، چندان نبودگران همین رو، شمار سرکشان و عصیان از
بیابان و شب هول و بیم موج و گردابی .  احتمالی شان از شمن، می چربیدنفرتکه هراسشان از ناشاخته های بیرونی بر ترسشان و 

یره ی بسته ی لدرت خداگونه ی شمن، دایل، از دشمن و درنده و چرنده و تاریکی های بیرون از لوم، انسان لبیله را در هاچنان 
 را لبیله به این باور رسیده بود که شمن او نسانیله، به که پناه ببرد؟ ذهن ساده ی الباز این همه جز به دامن خدای . محصور می کرد

 خود از پهلوی شمن به دنیا آمده و بر گرداب،چه می دانست که این همه هول و . در ممابل دیو و دد و آتش و جهنم حراست می کند
. چنین بود که این دایره ی ممدس از شمن به شمن می رسید.  و هم شیطان لبیله استخداپهنای زمین گسترده شده و شمن، خود هم 

 ساده ی انسان لبیله حضور سنگین ذهن  . درد و ترس می آفرید و انسان لبیله برای درمان درد و ترسش، به شمن پناه می برداو
 .      مماوم می کردوسنت و باور را در دایره ی بسته ی لبیله پایدار 

. یه گردیدهمسا تدریج با همسایگان، نزدیک و نزدیک تر شد، تا دنیای انسان لبیله با دنیای معاصر بهین بود تا بشر، اینجا و آنجا، ا
یله تهدیدی جدی به حساب می آمدند و پذیرش آنها لبعناصر تازه از سرزمین ها و فرهنگ های دور و نزدیک، برای سنت و تابوهای 

 مظاهر دنیای تازه، به انواع تمامیچنین بود که شمن ها در دوره ای دراز و با تمام لدرت علیه . بود" شمنیزم"به مثابه پایان رونك 
 این کشمکش تا زمانی که پای سیاحان و.  از منطمه ی لدرت خود دور نگهدارندراوسایل و ترفندها جنگیدند تا مگر این دشمن تازه 

 به نیتی دیگر به لبیله آمده بودند، اما  مسیونرهااگرچه سیاحان و.  مذهبی به دنیای لبیله باز نشده بود، ادامه داشتمسیونرهای
ی سیاحان و آگاهاز آنجا که .  حساب می آمدبه"  زاییدهشمن" نشده علیه شمن و تابوهای اعالمحضورشان بهر رو، به مثابه جنگی 

 بود، الجرم حضور و رفتارشان، بدنه ی لدرت الیزال شمنمسیونرهای مذهبی، از لانون و طب و هرچه ی دیگر، وسیع تر از دانش 
 از  برخی در تاریخ معاصر و حتی در ادبیات دو سه سده ی اخیر جهان، شواهد بسیاری هست کههمهبا این . شمن را می لرزانید

 نداشتند، گاه در تار و پود باور لدرتمند شمنیسم باورهمین سیاحان و مسیونرهای اولیه، با وجودی که به اعتمادات و کار و بار شمن 
 ! در لبیله گرفتار آمدند

 لادر به کهشمن .  یکی دو تن از این سیاحان و میسیونرها را از لول مردم شناسی، می خواندیمحال یاد دارم در ایام تحصیل، شرح به
یله بترساند، در جشن شبانه ی لبیله به او هشدار می داد لبسوزاندن و پختن مرد فرنگی نبود، و نمی توانست او را از طرد شدن از 

در روزهای بعد، در نهایت . یدخند این نفرین می به"  سفیدمرد. " هفته ی دیگر خواهد مرد5 لبیله، تا سنتکه به دلیل بی احترامی به 
 داشت به افراد لبیله بفهماند که شمن، حمه بازی بیش نیست و او لصد  سعیخونسردی به زندگی هر روزه ی خود ادامه می داد و

یله و شدت باور آنان به نفرین شمن، لباما نگاه و انتظار افراد .  سال دیگر هم از این دنیا برود5 هفته ی دیگر، که تا 5ندارد نه تا 
مرگ وعده داده شده، فضا را مسموم می کرد و حضورش هر روز و هر .  انداخت می" سفیدمرد"سایه ی مرگ را آرام آرام بر سر 

 بود، و از گسترده"  سفیدمرد "اطراؾمبارزه با سنگینی باور عمیمی که در . ین تر می شدسنگ"  سفیدمرد" های شانهساعت بر 
 و جسممماومت در ممابل هراسی که در سینه اش خانه می کرد، .  می شد، کار آسانی نبود تحمیلطریك نگاه ها و رفتارها بر زندگی او

 که تنش طالت فرسایی بود که میان درون ناباور او، و شمن، نه"  سفیدمرد"دشمن . جان او را تحلیل می برد و آرام آرام می خورد
و . هستندبه نظر می رسید که افراد لبیله سخت سرگرم شمارش معکوس روزها و لحظه ها . یان داشتجرفضای باورمند پیرامونش 

ین جنگ درون، او را کوچک و کوچک تر می کرد و باالخره در ااما فرسایش .  در اصل با این باور بود که می جنگید،" سفیدمرد"
 !  کرده بود، سر جایش می ماند، می خشکید، و فرو می مرد تعیینروز و تاریخی که شمن
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  از ناشناختهترس

 

!  نظر دارد که چه غلطی می کنمزیر  به هیچ عنوان نمی توانم باور کنم یکی آن باال نشسته و مرا...  با خدا در افتاده امست ولتی چند"
. بیرون بوده، آتش بزند (از روسری) تا مرا به خاطر این که موهایم  می کندباور نمی کنم کسی هست که سال هاست دارد هیزم جمع

برای چه دوال و راست شوم . خوانمدیگر نماز هم نمی ...  انگیز برایم ساخته اند تا خودشان هر غلطی خواستند، بکنندوحشتموهومی 
می گویم . ؟ گاهی در رودربایستی با شوهرم دوال راست می شوم.. یادیشبمولتی همه ی حواسم به حرف های همسایه است یا به سکس 

 هم ندارم که نماز نخوانده ام یا وجداندیگر عذاب ... اگر هم نیستی ولم کن، بگذار به بدبختی هایم برسم.  به من ثابت کنراخدایا بودنت 
او را . این که شوهرم زمانی با من ازدواج کرد که مرا دختری مومن می دانست. دهدفمط یک چیز آزارم می . با مردی دست داده ام

 را داشته باشم یا ملحد شوم با یک شوهرمخالصه یا باید مسلمان باشم تا ! دروغ بگویم؟ نمی توانم! چون بی شوهر می میرم. دارمدوست 
شاید هم روزی آنمدر جان بگیرم که دور از چشم خدا، به تنهایی با خودم و با . ی کردنبازمن عادت کرده ام به فیلم ! دنیا مشکل و تهمت

 (جواناز نامه ی خانمی ) ..." بر اراده ام، کاری بکنمتکیه

هیچ هراس بی  ،"یدترد" مساله ی شخصی و اجتماعی ست، شهامت زنی در حد اعتراؾ به هزاران جامعه ای که دست به گریبان در
 هیچ تحسین و تکریمی، گره ای از گوره های چونسهمگین است ! از تحریم و طرد، تحسین برانگیز است، و در عین حال سهمگین

 در چنان جامعه ای، سنتی و خداباور، با هرچه تکریم و تحسین که بر سر و رویش ببارد، در (یا شخصی)چنین زنی ! او باز نمی کند
نمی دانم چه عکس العملی ! یستاده بر لب پرتگاه جهنماو شاید هم با این زبان گاز گرفتن ها، هم چنان ! انتهای روز، هم چنان تنهاست

 اگر  می پندارند و بسیاریاست،" درست" می خواهد همه را به راهی بکشد که می پندارد هرکسدر فرهنگی که ! باید داشته باشم
گویند و می " درست" نپذیرفته اند، پس برحك اند، و  تؽییرهزار و چهارصد یا دوهزار و پانصد سال، بر سر یک حرؾ مانده اند، و

 توجیه شرعی و عرفی هم ،"زور "کهیگران را دارند، به ویژه در برخورد با زنان، د" ارشاد"که همه لصد  فرهنگی در. می پندارند
. شوند" درست" و دیگری به زور، چادر بر سرشان می چپاند، تا شوند،" درست" تا دارددارد؛ یکی به زور، چادر از سرشان بر می 

خدا و مذهب و اخالق و لباس و خوراک و نحوه ی زندگی ... سترگباری، اظهار نظر در چنین جامعه ای و چنین مواردی، کاری ست 
 آن فرهنگ، در" یخداباور"با این همه، در تاریخ دراز . که بشود بصورت امالء و انشاء برای دیگران گفت نیستند و اینها، مموالتی

 یجمهور"چنین رستاخیزی در . ین سطح، در مورد خدا و مذهب نرسیده بودنداهرگز این همه انسان ایرانی به ؼور و تردیدی در 
محسوب می شود، علیه بایدها و  (رنسانس) زایی دوباره گونه ای بپروراند،"  مسلمانملت" لرار بر این داشته که که" اسالمی
 خود تا چنین سطحی از تردید، باال با کرده، در خود و حرکت" یدنبا "و" یدبا"، خود بخود، خالؾ  محیطیولتی کسی در چنان! نبایدها

بسیاری از مسایل و معضالت .  بی آبیاری امثال من، به برگ و گل نشستهبوته،این ! آمده، از نظرات مشعشع امثال من بی نیاز است
 .  از باال، یا دعای از پایین، پیچیده تر هم می شوندسفارشزندگی به 

 و تفکراین مموله ای ست آمیخته با فرهنگ و .  تا امروز بشود با یک لرص مسکن دفعش کرد نیامده این همه خدا دیروز به دنیابا
اگرچه از .  یا جلو، تفاوتی نمی کندعمبمموالتی از این دست، پیوسته و به هم بسته و جمعی به سویی می روند، . اندیشگی بشر

 از یاد نبریم که؛ هم را"  گوستاو یونگکارل" می برد، اما کالم بسر" خدامردگی "دوران این سو، انسان در به" نیچه"روزگار 
بشر . ین وجود، نه حرؾ نیچه دلیل بر رد خداست، و نه کالم یونگ دلیل بر وجود خداابا "!  اعالم کرد"مرده" را، نمی توان "نبوده"

من هم، مثل اکثر انسان ها، دوره ای سرگرم . است همیشه دست به گریبان بوده ،" تایپآرکه" یا مرده ی خدا، بصورت یک زندهبا 
 !بودمحاال در هر چیز، دنبال نفی خدا . چند سالی گذشت تا تردید به جانم افتاد. می گشتم خداخدا بودم، و در هر چیز به دنبال اثبات 

.  نیکی و بهشتی ست، به او نسبت می دهیمومعمولن همین طوری هاست، تا ولتی از کسی یا چیزی خوشمان می آید، هرچه زیبایی 
 .  زشتی و پلیدی و شیطانی ست به دمش می بندیمهرچهامان از روزی که از چیزی یا کسی سیر شویم، 

 تابارها زمین خورد و برخاست، و باز صخره ی زندگی را . ی نکبت و بدبختی، بسیار داشتها دوران ،"سی زیؾ" من مثل پدر
سفره ی ما بارها رنگین شد و باز ...  برخاستبازنزدیکی های لله کشانید، و صخره فرو ؼلتید و پدر به دره ی نکبت و فمر افتاد، و 

 را در هوا ایمان داشت که هر بار در لعر دره ی نکبت، سینه را از هوا می انباشت، لحظه ای خدابا این همه پدر آنمدر به . رنگ باخت
و تسکین می یافت، تخلیه می شد، دردش "! ی خدااااا" با ادای دو کلمه ی ساده، همه را بیرون می ریخت؛ وریه ها حبس می کرد، 

. ، چیزی از دردهایم کاسته نمی شد"ی خداا"با گفتن و ! من اما ان خدا را نداشتم. داشت" یراهکار " عبارتیبه. فرو می کاست
 "خودآ"به ، نمی دانم چگونه  خود آمدمبه" خدا"روزگاری گذشت تا از .  را بگیردپدری "ی خداا"بایستی چیزی پیدا می کردم تا جای 

پیش از آن که از ! یده روی دستمان می مانددزدمی خواهم بگویم که پیش از دزدیدن منار، باید چاهی کنده باشیم، وگرنه منار ! رسیدم
در . کند، چیزی یافته باشیم تا در روزگار بی خدایی، آن خالی مهیب درون سینه را پر پناهگاهیزیر سمؾ خدا بیرون آییم، باید جایی، 

، خدا تمامی راه دراز و طوالنی تاریخ و شوخی نیست. بی جانشینی، به خالء می رسیم، که یاس و دلمردگی و سرخوردگی می زاید
 و شوهری که چهل پنجاه سال با هم بهر شکلی سر کرده باشند، حتی اگر عاشك هم نبوده زنمثل . فرهنگ، با ما آمده و با ما بوده

در )" گوگو "و" یدید" حتی اگر مثل اند، به شکل سهمگینی به لر زدن ها و خرناسه ها و بدرفتاری های یکدیگر خو گرفته اند،
از پس ...  یارود،بوی پای یکی و بوی زیر بؽل آن دیگری، شامه شان را می آزرده، ولتی یکی شان گم می شود، می  (انتظار گودو

تازه، کم و بیش با همان لدرت و عظمت،  گرمای عشمی مگر آن که چیزی،! عادت یک عمر، زندگی برای آن دیگری طالت فرساست
  و اخالق و هزار زنجیر و دستبند و پایبند دیگر هم هست، که نمی گذارند یکی بهترحمگاه . جای آن انس و الفت گذشته را بگیرد

 و مرد، دلش برای زنی که دیگر نیست، تنگ می رفته،زن دلش برای مردی که .  از سر نو تجربه کندرا" داشتن" برسد، و زندگی اش
 همان ماند،چگونه فکر به آن دیگری را رها کند، و با سومی برود؟ این است که می . ی ها همناهنجاربرای تمامی آن لرلرها و . شود

" او"گیرم که زندگی جهنم بود اما ! یری و معرکه گیریپجا، در همان برزخ تنهایی، و هزار دلیل و توجیه می تراشد؛ ای بابا، سر 
 این لبیل حرؾ ها که ما را یک از و ؟" چه می گویندمردم"بعد هم، ...  با بد و خوبم آشنا بود، ساخت ودانست، چیزم را می همه



 به رنگارنگ و برای ماندن در این بیؽوله ی عادت، بهانه های هراسانده،"  شیر درآمدنکام به "و"  کردنخطر"تاریخ دراز از 
 . دستمان داده است

ی ات، الت کنارتنهایی در یک سلول، ولتی در سلول های . سخت به وحشت و دلهره افتادم.  بودمساله اولی که گرفتار شدم، هفده بار
 های باتوم به دست از آنها حساب می برند، آن نگهبانو لوت ها و چالوکش های شهر، تا نیمه های شب عربده می کشند، و حتی 

. بودمپاک خودم را باخته ...  ناشتا، از جناب سرهنگی که مخرج سین نداشت، و تهدیدهایشصبحفحش های خواهر و مادر هر روز 
 فکر پناه می بردم، به این معما هم رسیدم که بهیک خط در میان که ولت فکر کردن داشتم، ولت هایی که برای فرار از همان دلهره، 

 با تمامی زوایا و درز آجرها و شکاؾ دیوار و خط های دلتنگی کج و معوج روی شناسم،چرا سلولی را که در روشنایی می 
.  گوشه اش جنی یا ؼولی سر می کشیدهریوارهایش، آشنا هستم، از ؼروب و تاریکی به بعد این همه مرا به وحشت می اندازد؟ از د

حتی حرکت سوسکی کؾ سلول، به حد مرگ تکانم .  کوچک ترین زمزمه در شبکههیچ صدای مهیبی در روز، آنمدر مرا نمی ترسانید 
 می وحشت" ناشناخته. "شوم را در تاریکی می دراندم تا مگر جهت و منبع صدا را تشخیص دهم، و آماده ی دفاع هاچشم . می داد
 چند سال زندگی کرده باشی، و تمامی گوشه کنارها و حتی در خانه ی خودت، مهم نیستبار دوم اما، دیگر می دانستم که ! آفریند

همین که شب در تاریکی به خانه وارد می شوی، تا برسی به اولین دکمه ی برق، وهم .  دست بشناسیکؾزوایایش را مثل 
 دلهره،  می کند"روشن" فشار می دهی و المپی حمیر، خانه را را" چیز"همین که آن تکه . ی در رگ و پی ات می دودا" ناشناخته"

 "! ناشناخته. "هیوالها خود را تا پشت تاریکی پس می کشند! ها جاروب می شوند

یا ایستاد دراوایل تاریخ، پس از یک بگو مگوی خانوادگی، از ؼار بیرون زد، البد لحظه ای کنار  سگی  در یک صبحهم،" بشر"ید شا
 ابرها باال آمدند، رعد و برق شد و بارانی سهمگین چهارم،با سنگ سوم یا . تا مگر با پرتاب چند سنگ به آب، خشمش را خالی کند

 ی دریا دراز کشیده، از دیدن آن که چنین کاسه را بر زمین دیده بود که آرام در  آبمرد که تا آن روز،. یدبار" بشر"بر سر و روی 
باید موجودی لوی تر از او جایی فراز آسمان ها بر او و سنگ بر آب زدنش، ؼضب . کردخشم آلود، از آسمان می ریخت، وحشت 

از همان . کند، وحشت زده به ؼار پناه برد گم  از ترس سیل آبی که از آسمان فرو می بارید، و کم مانده بود او را در خود.  باشدکرده
ی آن موجود لوی خشمگین که جایی باالی سرش نشسته بود، نذر و نیایش می کرد تا براروز، هر صبح که از کنار دریا می گذشت، 

ی رعد، و خدای برق، و خدای جنگل، و خدایان خدا خدای آب، و ها،"ناشناخته"از همان جا هم، از . ی به کارش نداشته باشدکار
.  کردلسمت...  بود شاید، که بشر، پهنه ی زیستنش را با دریا و جنگل و رودخانه و کوه وچنین. دیگر، یکی بعد از دیگری زاده شدند

با نسل های بعد و بعدی، خدایان پیوسته .  را پر کردندبشرمدارا با خدایان؛ منابع لدرتی ناشناخته، که به تدریج، بخش بزرگی از روز 
 اللیم بهبشر از هر طرؾ می رفت، .  انباشتند، آنمدر که خیابان ها و کوچه ها را اشؽال کردندراتکثیر شدند و ذهن و زندگی بشر 

 می دزدید، سومی به زنش تجاوز می کرد راخدایی دخترش را آبستن می کرد، خدایی پسرش ! خدایی می رسید؛ منطمه ی ممنوعه
خدایان کم . شد از هر سو تهدید می ها"ناشناخته"زندگی با این .  را تضعیؾ و نابود کننداوخدایانی که با دشمن متحد می شدند تا ... و

روزی به این فکر افتاد که مانند سرپرست لبیله، برای .  آمدسرطالتش .  هم تنگ کردندرا" بشر"کم جای زندگی و عبور و مرور 
پیش از .  تر شودسادهشاید زندگی با وجود خدای خدایان، . خدایی که حکم فرمانده ی خدایان را داشت. کندخدایان هم رهبری تعیین 

یک "در جهان خدایان . ، تا لحظه ای آرام گیرد تحریک می کردآن با رشوه ی نذر و نیایش و لربانی، خدایی را علیه خدایی دیگر
 بشر از آسمان هم دستحاال اما، با وجود خدای همه کاره، خدای خدایان، لادر متعال، .  دست بشر کاری ساخته بوداز هنوز هم ،"کاره

 ی کافی تجربه داشت تا اندازهبشر اما به . گرفتبشر انتخاب را از آزادی با تصمیم گیری در همه ی موارد، خدای واحد . کوتاه می شد
 وید، تا همه جا میان لنگ خدا بپلکد آفر" شیطان" که موجود زیرکی به نام بوداین . از لدرت دادن بی حد و حصر و بال مانع، بپرهیزد

 از گرفتاری های بشر، به آسمان،  بزرگیاز اینجا به بعد، بخش. این شد که از بهشت رانده شد! چوب الی چرخ لادر متعال بگذارد
 ناشی از وجود شیطان شده بود، و کم تر فرصت داشت تا همه جای مشکالتخدا درگیر رفع و رجوع . میان خدا و شیطان منتمل شد

 ! شانه ی بشر بگذاردبر" امانت بار"اگرچه سعی داشت مشکالتش با شیطان را به عنوان .  بشر بگذاردچرخزمین، چوب الی 

.  بهشتی روی زمین بنا کردخود بشر به لدرتی نسبی رسید، و کم کم از بند خدا رهید، و برای ها،"ناشناخته" گذشتن از مرز برخی با
 به  همیشهآنها که. بودند، و هستند، که لدرت رهایی از بند خدا را نداشتند، و ندارند بسیار هنوز هم. نبود" هرکس"این لدرت اما در 

خدایان زمینی هم .  بایستند؛ دستگیره ای، گیرم که سستخودریسمانی نیازمند بوده اند، به امیدی به فردا، تا با فکر به آن، روی پای 
این ...  اند، رییس لبیله ای، رهبری ونشسته به دستگیره، به سود خود بهره ها برده اند، و بر مسند لدرت بشر" نیازمندی"از این 

 خدمت رییس، در لبیله، که در" شمن"مانند . یت خدایان آسمانی بوده اند، همه جای تاریختثباللیت لدرتمداران زمینی، همه جا عاملین 
ی برای بود، برای تثبیت حاکمیت خدایان زمینی و آسمانی، واسطه ای ابزار" شمن. " لدرت می هراسانداز" نافرمانی"افراد را از 

درست مانند کارکرد پیامبران . ی لبیلهها"یدنبا" و ها"یدبا" دارد؛ در محدوده ی نگاه" یعمط"لدرت، تا آزادگان یاؼی را بهر ترفندی 
بعدها نام و آیینشان وسیله ای شد در .  هم نداشتند چندانیبسیاری از این پیامبران در دوران حیات خود، پیروان". امت" میان در

 تا او را از دسترس مستمیم خدا،یرایه ها بر آن بستند؛ مدعی ارتباط مستمیم با خدا شدند، و آگاهی از رمز و راز پ". لدرت"دستان 
 یها"لدرت"هیچ آیین و پیام پیامبری بی یاری "! لدرت" کاسبی باشند، واسطه ی و" ارتباط"بشر دور بدارند، و خود واسطه ی 

مسیح از لرن چهارم . ساختند" چوبدست"لدرتمندان زمینی همه جا از خدا و مذهب، برای حفظ تسلط خود، . ، گسترش نیافتزمینی
و اسپانیا  روم، گسترده شد، و کلیسای کاتولیک توسط پادشاهان اروپایی، به ویژه امپراطورمیالدی به بعد، به دست کنستانتین، 

زردشت تا ساسانیان، لدرت . بود کلیسای کاتولیک پایه ی اصلی استعمار، . پرتمال، در تمامی آمریکای شمالی و جنوبی نفوذ کرد
باری، جنگ، لحطی، ورشکستگی، تورم، بیماری های همه گیر ... یا مانی و شاپور، و! رهبری داشت، و سپس آتشش افسرده شد

 .از تن بشر بیرون نرود (لدرت) تا ترس از خدا شدند، و مصیبت ها همه ابزار لدرت دردسرها... و

 اما بکشداو البته آزاد است که اعتراض کند، داد و هوار .  بافت و جام شوکران را سر کشیدرا پذیرش لانون، بشر طناب دار خویش با
 با او همدردی می کنند، چوب را از دستش می گیرند، لاب می بردارد، اعتراض چوب" بشر"هرگاه . خدایان زمینی هم داناتر شده اند

 ،" رای برای همهحك "،"ی بیانآزاد"یا " یبرادر "مثلن،" یبرابر"، لوانینی تازه وضع می کنند؛  اعتراضیکنند، و برای هر چوب
این طوری چوب های اعتراض، یکی یکی از چنگ انسان ...  و،" آزادی در انتخاب همسرحك "،"مسکن آزادی در انتخاب حك"



" متمدنانه" کرد؛ هر شکایتی داری به نهاد مربوطه بنویس، تا سالحلانون حاکمیت، انسان را خلع . ربوده شد، و به نهاد تبدیل شدند
حاال مطابك لانون، هر .  دموکرات، رام و مطیع لدرتو و بصورت بره ای متمدن شد،"  یدخلع"ین گونه ا" بشر! " شود رسیدگی آنبه

 او حاکم  زندگی سال بعد، بر سرنوشت و4رود، تا از پیش برگزیدگانی را انتخاب کند، تا برای  رای می چهار سال یک بار پای صندوق
بشر در نمش .  می کشی، تیز می کنی تا به گلویت بمالندسمبادهتیػ را به دست خود .  بکنند خواست،باشند، و هر ؼلطی دلشان

 .، و اگر از این حك استفاده نکند، گناه از خود اوست(اپوزیسیون)شیطان، حك اعتراض دارد 

چنگ انداختن به میله ها و دستگیره های سمؾ اتوبوس، به اطمینان و اعتماد در ، می رودی سنگالخ ا جادهباری، زندگی در 
پیش از آن که دست از دستگیره ای برداری، باید دستگیره ی بعدی را در نظر گرفته باشی تا به آن ! کمک می کنند" ایستادن"

زیبایی و ". لرزان"آن که بی خداست، میان اتوبوس زندگی، بی دستگیره ایستاده، نامطمئن، با حواسی جمع ام بهررو . بیاویزی
  !دلخوشی زندگی اش آن است که بر دو پای خود ایستاده است
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آناهیتا شریفی 

 

" ممکن"همه جا صحبت از آمار و ارلام ... در بررسی عملکرد یک رژیم توتالیتر، در رسانه ها، کتاب ها، مماالت و سخن رانی ها و
است؛ مثلن در مورد ضایعاتی که در مموله ی آمار می گنجند؛ میلیون ها کشته، یا میلیاردها خسارت در جنگ، یا میلیون ها آواره ی 

های تلؾ شده، روشن شده "میلیارد"ها کشته و آواره، و یا موارد معین آن "میلیون"جنگی، بی آن که نام و مشخصات یکایک این 
نام و مشخصات بسیاری از این . اصولن چنین کاری، نه تنها در یک مماله یا سخن رانی، که در یک یا دو کتاب هم نمی گنجد. باشد

شصت و چند سال پس از جنگ دوم، هنوز هم در . تلؾ شدگان نه تنها در جایی نمی آید بلکه در بسیاری موارد محسوب هم نمی شود
. هیچ جا آمار مشخصی از تعداد کشته شدگان و خسارات التصادی ذکر نشده است

چه کسی . با این همه آثار یک رژیم توتالیتر در زمینه های فرهنگی و اجتماعی را، نمی شود بصورت آمار کلی هم در جایی مطرح کرد
تفاوت ! چمدر بوده و کار به کجاها کشیده است... می داند ضایعات فرهنگی چند سال تسلط فاشیسم در ایتالیا یا نازیسم در آلمان و

فاحش دو گروه آلمانی از آلمان شرلی و ؼربی پس از شانزده سال که از ادؼام این دو آلمان می گذرد، هم چنان آشکارا به چشم می 
از همان آؼاز به این مساله اشاره داشت، اما موضوع بصورتی کلی " گونتر گراس"اگرچه در این مورد نوشته اند، از جمله . خورد

.  مطرح می شود و هیچ آمار مشخصی در مورد تفاوت فرهنگی دو آلمان سابك، به چشم نمی خورد

در سی سالی که از عمر جمهوری اسالمی می گذرد، مثل هر فاجعه ی دیگر تاریخ در هر نمطه ی دیگر دنیا، ایران هم تلفاتی داشته که 
نه تنها ضایعات فرهنگی و التصادی پنهان، که تلفات . نه ناشی از جنگ و بحران التصادی ست و نه در هیچ آماری به حساب آمده اند

در این سی سال، در گوشه و کنار این سرزمین افراد بسیاری جان و زندگی از دست داده اند که . انسانی پنهان هم بسیار بوده اند
همان گونه که بررسی عوالب هولناک فرهنگی، جز بصورت کلی لابل ذکر . صاحب هیچ خط و ستونی در صفحه ی آمار و ارلام نیستند

ولتی ابعاد فاجعه به شکل سهمناکی وسیع و گسترده باشد، تلفات انسانی و فرهنگی و التصادی اش بصورت فله ای مطرح می . نیستند
حال آن که یک جنایت معمولی چه بسا با نام لاتل و ممتول، روزها و گاه هفته ها در رسانه ها مورد بحث و بررسی لرار می . شوند

.  گیرد، به گونه ای که همه ی جزئیات ریز و درشتش در حافظه و یاد شهروندان بالی می ماند

همان . گاه برای چشمانی که از بیرون مولعیت، ولایع را مشاهده می کنند، امکان بررسی ضایعات، و علت و معلول ها وجود دارد
گونه که ولتی کودکی گرسنه، نانی می دزدد، ذهن مشاهده گر به سراغ فمر اجتماعی می رود که اخالق زیستن را در این طفل گرسنه 

یا مشاهده ی دختر جوانی در کسوت فاحشه، ذهن مشاهده گر بیرونی را از معلول، به سوی علت های فرهنگی و . ویران کرده است
با این همه به این گونه تلفات انسانی و ضایعات فرهنگی با ذکر یک مثال، بصورت فله ای و کلی پرداخته می . اجتماعی می کشاند

شود و کسانی که در بطن جامعه و در مولعیت لرار دارند، به دلیل تکرار حوادث مشابه، کم کم به شنیدن و یا نشنیدن آن عادت می 
... کنند

در لفسه ای در اتاق پذیرایی، میان چند دیوان . این فکرها در لطار آخر شبی که مرا از دیدار دوستی به خانه می برد، به ذهنم می آیند
، نشریه ای که توسط چند بانوی ایرانی "نیمه ی دیگر"و یک شماره ی . و کتاب شعر، چند مجله ی چاپ داخل و خارج ایران هم بود

را که " نیمه ی دیگر. "صاحب خانه هم خبر نداشت که این نشریه هنوز هم منتشر می شود یا نه. در جایی در آمریکا منتشر می شد
 در آمریکا منتشر شده، بر می دارم و همین که بازش می کنم، چشمم به مطلب کوتاهی از خانم افسانه ی نجم آبادی می 1989در 

زن "مطلب با کوتاه شده ی خبری از مجله ی "! زن ایرانی در دهه ی انمالب"با یک عنوان دوم؛ " فضای تنگ ناسازگاری"افتد؛ 
خبر کوتاه است، و ایستاده در کنار لفسه، می شود تا آخر .  شروع می شود1368به تاریخ شانزده اردی بهشت  (چاپ ایران)" روز

دانش آموز سیزده ساله ای به نام آناهیتا شریفی، شاگرد مدرسه ی راهنمایی مهدیه در تهران، روز دوشنبه چهارم اردیبهشت "خواند؛ 
. ماه جاری، در پی اطالع از اخراج احتمالی خود از مدرسه به منزل بازگشت و خود را از طبمه ی ششم خانه شان به پایین پرت کرد

( 16/2/68زن روز، )". پیکر نیمه جان آناهیتا به بیمارستان مدائن منتمل شد، ولی معالجات موثر والع نشد و نامبرده فوت کرد

، شامل مصاحبه با پدر و مادر آناهیتا و برادران او، "زن روز"خانم افسانه ی نجم آبادی با پیگیری مساله در سه شماره ی بعد 
معلمان و اولیای مدرسه، روانشناسان و کارشناسان امور آموزشی، زندگی آناهیتا و تصویر والعه را للم می زند؛ آناهیتا روز یک 

. شنبه که به خانه می آید، می گوید پاهایم درد می کند، از هفت و نیم صبح تا یک و نیم بعداز ظهر، او را دم دفتر سر پا نگهداشته اند
روز شنبه بعد از زنگ، یکی از . چرا؟ شاگردان اجازه ندارند در ؼیاب معلم پشت پنجره ی کالس، مشرؾ به خیابان، بایستند

ناظم که وارد کالس می شود همه سر جایشان نشسته اند، پنجره اما . خدمتگزاران به ناظم گزارش می دهد که بچه ها پشت پنجره اند
یک تلفن به کالنتری محل، و پسرها تار و مار می شوند، اما پنج دانش آموز . باز است و آن پایین در خیابان، چند پسر پرسه می زنند

دختر، از جمله آناهیتا را به دفتر مدرسه می برند، به اولیاء تلفن می زنند و تهدید می کنند که بچه ها را از مدرسه اخراج خواهند 
روز بعد، سر صؾ صبحگاهی، مدیر مدرسه پنج دانش آموز را معرفی می کند؛ از ضد انمالب می گوید که به عناوین مختلؾ می . کرد

از این . خواهد با نسل جوان مبارزه کند، می خواهد چهره های پاک و نورانی آنها را تبدیل به چهره های بدی کند، از فساد می گوید
از این تُرهات که ورد زبان هر ابلهی ست که از شرایط هراسان است، و چون گفته اند ... پنج دانش آموزی که انگل اجتماع هستند و

"! سر را هم با کاله می آورد"، از سر خوش خدمتی "کاله را بیاور"

سال گذشته با معدل نوزده و نیم، کالس را تمام کرده، به گفته ی پدر و تایید معلمان، . آناهیتا چگونه شاگردی بوده؟ با استعداد
انگلیسی، عربی و نماشی اش خوب بوده، بچه ی حساس و مستملی بوده، به برادرش و یکی از دوستانش گفته؛ دیگر خسته شده، 

در مدرسه )یک روز از رنگ سبز کاپشنش ایراد می گیرند، یک روز از کفشش، یک روز از این که مویش از کنار ممنعه بیرون زده 
اولیای مدرسه هم می گویند که آناهیتا سال گذشته وضع درسی ... (!ی دخترانه که همه ی معلم ها و مدیر و ناظم هم خانم هستند



خوبی داشت ولی امسال افت کرده بود، زبان باز کرده بود، مرتب مجبور بودیم به خاطر ممررات مدرسه و حجاب به او تذکر بدهیم، 
این دو سه جمله ی آخر )... چون دختری بود که مورد توجه بچه ها بود و همه از او تملید می کردند، هیجان زده و جسور شده بود و

! آن هم دختر سیزده ساله، در نظام سرکوب و توسری... ؛ هیجان زده و جسور (را دوباره می خوانم

با این همه خیال می کنم . با بخش بزرگی از بحث و نتیجه گیری خانم افسانه ی نجم آبادی، نویسنده ی مماله، نمی شود موافك نبود
همه از او تملید می "بوده، " مورد توجه بچه ها"آناهیتا . تمامی گناه آناهیتا در همین چند جمله اظهارات اولیای مدرسه خالصه شده

تصور می کنم هسته ی اصلی لصه در همین جمالت ساده، بیان شده باشد؛ هرکه از ..". جسور شده و"، "زبان باز کرده"، "کرده اند
ها و "باید"هر جنس و طبمه و طیؾ و گروهی، نشان دهد که متفاوت است، با معیارهای کوتوله ها همخوانی ندارد، در چارچوب حمیر 

و " هیجان زده"ها نمی گنجد و در آستانه ی شکوفایی یا در بلندای درک و هوش است، باید گردنش را شکست، به ویژه ولتی "نباید"
شده ای، خطاکاری، و در اولین " یاؼی"و چارچوب نظام بیرون کنی، از اطاعت سربپیچی، " لاب"همین که سر از ! باشد" جسور"

.    گام های طؽیان، به خاکت می کشند

بعد پرونده ی آناهیتا را به مادر می دهند، . مادر آناهیتا همراهش به مدرسه می رود، در دفتر باز هم توهین، تحمیر و سرزنش است
سر راه بازگشت ... آناهیتا به خانه می دود، برادرش برای کمک به مادر به مدرسه می رود و. حال مادر بهم می خورد. یعنی اخراج

!   نمطه، سرسطر... به خانه، مادر و برادر، جسد له شده ی آناهیتا را پخش خیابان می بینند

ساعتی از نیمه شب گذشته، اولین برؾ زمستانی ساعاتی ست تمام این جزیره ی کوچک را پوشانده و سیاهی شب زیر چادر برؾ، 
در فاصله ی ایستگاه لطار تا خانه، در این فکرم که چند آناهیتا در این سال ها از باال سموط کرده اند؟ چند آناهیتای . پنهان شده است

دیگر که به جسم متالشی نشده اند، به روح تکه پاره اند؟ و استعدادها و توانایی هاشان را در گوشه ای دفن کرده اند؟ کز کرده و 
خمیده به شکل گیاهی زندگی می کنند؟ و در اصل، زنده زنده می میرند؟ این اسالم عزیز با مخلفاتش چمدر جان و استعداد می طلبد؟ و 
عالبت این رستگاری تحمیلی به کدام بهشت می انجامد؟ چمدر استعداد باید در گور شود تا جمهوری کوتوله ها به سرانجامی برسد؟ آیا 

ها نگنجیدند، "نباید"ها و "باید"کوتوله ها می دانند که جاده ی پیشرفت بشر با اجساد همین یاؼیان صاؾ شده؛ آنها که در چارچوب 
دوست دارم به دلت کؾ این جاده را نگاه کنم . از این گونه امیدها هم خسته شده ام. لالب نپذیرفتند و آنمدر گردن کشیدند، تا سر باختند

             ... تا تصویر یکایک این به خاک افتادگان را مشخص، با نام و نشان ببینم و بخوانم؛ آناهیتا شریفی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ! ی داوطلبانهمصاحبه

 (!زندانی رامین جهانبگلو پس از آزادی از " داوطلبانه"مصاحبه ی )

 

 به هاحتی ساده ترین مسایل روزمره که آدم . اسفبار است، خیلی چیزها اسفبارند... ییز پابرگ ها یکی یکی به خاک می افتند، و 
 دست کم را" کفتارها" این است که ما اشکالشاید . سادگی از کنارش، یا از رویش رد می شوند، به شکل سهمگینی اسفبار است

درست مثل .  عکس العمل های کلیشه ای می رود، گمراه کردنش کار چندان مشکلی نیستسراغولتی ذهن یک جامعه . گرفته ایم
.  ی یک مربی سیرک، به کارشان وارد شده انداندازه از بیست و هفت سال، به بعد" کفتارها. "یز حیوانی، لابل پیش بینی ستؼرا

.  بگیرندجامعه انجام بدهند و چطور توجیه و بیانش کنند تا عکس العمل های دلخواهشان را از چگونهحاال دیگر می دانند چه بکنند و 
حتی نخبگان را هم به همین عکس العمل ! نمی دانم...  وتنهامردم را خسته کنند، زده کنند، بی تفاوت کنند، لانع بار آورند، متکی، 

عکس العمل  راحتی من هم که اینجا، دور از آتش نشسته ام می توانم به.  و به هر سازی می رلصاننددارندهای پیش بینی شده وامی 
 کرده ام، دلیل شعور باالی سیاسی و اجتماعی من نیست، فکراین که بسیاری موالع نتایج، همان است که من . ها را پیش بینی کنم

 باید یاد گرفته باشیم برای سال،فکر می کنم ما هم بعد از این همه .  کالؾ را پیدا کرده اندسر" کفتارها"بلکه نشان این است که 
شاید بهتر باشد .  و عمب افتاده تلمی شان کنیم، نتیجه همین است که می بینیاحمكاین که مدام . دانایی های حریؾ، احترام لایل شویم

در این صورت شاید به دام عکس العمل های . هاست"کفتار" خود بخشی از بازی ،"احمك" هم شده فکر کنیم ایفای نمش باریک 
 همان چیزی ست درستمنظور این نیست که عکس العملی نشان ندهیم، چون این .  پیش حساب کرده اند، نیافتیمازکلیشه ای که آنها 

 . که آنها آرزو می کنند

من از این . برند می بکار"  گوسفندینگاه"ی چنین مولعیت هایی، در حکمت فارسی مفهوم برای همین هم می گویم متاسفم که برا
گوسفند چشم های عسلی اش را .  شیشه ای ستلصاب،نگاه گوسفند به کارد . مفهوم و کاربردهایش اما چندان دل خوشی ندارم

 کارد آشنا  انسانی نمی بیند، یا به عبارتی با مفهومرا" کارد" زندگی می کشد، اما مرورمعصومانه و بی هیچ حسی روی عبور و 
گوسفندان کارد را هم مثل گل، مثل آدم، مثل آجر، مثل هرچیز .  نیستگلو" یدنبر"در حافظه ی هیچ گوسفندی، کارد به معنای . نیست

آن همه که مثل خودش  میان گوسفند.  حتی ولتی شاهرگشان را لطع می کند، ناله شان از درد است، نه از کاردکنند،دیگر نگاه می 
 را می برد، با کارد و لصاب همان لدر مهربان می ماند که با خودشحتی بعد از آن که کارد گلوی . منتظر مرگ نشسته اند، تنهاست

 !  علؾ و صحرا

 با صدای آرام و خسته ی که" ی زندهصحرا" های برنامه های دور بر می گردد، به یکی از سال  به نگاهی که در ذهن من است، اما
در آخرین ساعات یک روز، . بودنگاه شیری که بخاطر زخمی که بر پا داشت، از گله جدا افتاده . یت می شدروا" پور لطیؾ هوشنگ"

 و طبیعت وحشی می کشید، شیر، شالن و ُکالن به راهی می رفت که کوهولتی آفتاب، سرانگشتان طالیی اش را بر سر شاخ و برگ و 
 بود و اندوه، انگار درددر نگاهش . گاه نعره ای می کشید، نه از سر لدرت، که از سر دلتنگی و تنهایی. رسید می به ناکجاآباد مرگ

تا افك دور دست، انگار دنبال آشنایی می گشت، ...  و بر می چرخانددورگاه می ایستاد، نگاهش را به . کسی یا کسانی را صدا می زد
 بوته ها، گله ای کفتار پشتبه نیکی می دانست که آن طرؾ تر، .  می افتاد و پای زخمی اش را دنبال خود می کشیدراهو بعد، دوباره 

می دانستم اما که کفتارها بیش از من به ! یی برسان، به گله ای از شیرهاجاخودت را به ! می گفتم برو مرد. پا به پای او می آیند
می  و خیزان از پوزه ی کفتارها افتانآن دوربین را آنجا نگذاشته بودند تا نشان دهند شیری زخمی، تن خود را . یندآشنامولعیت 

پنج دلیمه ی دیگر اخبار شروع می شد، و .  زمانش را نمی دانستمفمطهمه چیز حاکی از افتادن شیر بود، ! نه. می ربایدرهاند، یا 
روی مبل افتاده . یک تر می شدندنزدشیر می رفت و بعد از هر برش فیلم، کفتارها . یلم مستند باید به پایان می رسیدؾپیش از آن این 

گرداند، می شیر رویش را بر .  چاره ی ناچار می گشتم تا زمان را بخرمدنبال. بودم و انگشتانم درون رویه ی مبل فروتر می رفت
 . شدندمی افتاد، کفتارها نزدیک تر می اما همین که دوباره راه . ایستادندمی  سر جا کفتارهاکرد، می ؼرشی 

 گنده مردکمی گفتم؛ چرا باید دلم برای این . خالصی یابمی می جستم تا از اندوه پایان داستان ا می گذشت و من به عبث بهانه زمان
 می گفتم؛ این لانون ! رحم و گذشتی با من نداشتی پشم آلود بسوزد که تا یک ساعت پیش اگر به چنگش می افتادم، کوچک ترین

 حافظهیك، تنها در حافظه ی تو بالی می ماند، نه حتی در حافظه ی خودش، و نه حتی در دلااین شیر پس از پایان این . طبیعت است
شیر با آن چشمان ملتهب و .  کردم و خوردمپارهآنها هرگز در هیچ کجا نخواهند گفت؛ من آن کفتارم که شیری زنده را . ی کفتارها

می . گرفتباز دلم می . ید و تالش می کرد با نشان دادن هیبت خود، از این مخمصه رها شودؼردردمند، سر می گرداند و زیر لب می 
یزارم؟ این جدل اما در ذهن من می گذشت و کفتارها به چند بگفتم؛ این کفتارهای کریه، چه بدی به من کرده اند، که این همه از آنها 

 می دادند نشان   یکی شان پوزه ای به کفل شیر می کشید، شیر سر می گرداند، ؼرشی می کرد و کفتارهاگاه. لدمی شیر رسیده بودند
 . که آماده ی گریزند، بی آن که پای از پای بردارند

 شیر ؼرش. حاال پوزه ی کفتارها، بارها پشت و کفل او را لمس کرده بود. روی علؾ ها نشستشیر  دلیمه به اخبار مانده بود که سه
 سر شیر بر گشت، دندان یکی شان در کفل شیر کهسرش را چرخاند، کفتارها لحظه ای ایستادند و همین . دیگر به زمزمه می مانست

حاال . شیر سرش را روی علؾ ها گذاشت.  اما کفتار دیگری جای گاز گرفته را دریدنشستشیر تکانی خورد، کفتار عمب . فرو رفت
 نگاهی به گوشت تنش که آرام آرام در برداشت،شیر سر .  ای از رانش در دهان کفتاری بود و می کشید تا از تنه ی اصلی جدا کندتکه

؟ ولتی سرش را دوباره روی علؾ  می گفت فکری هم داشت؟ اگر حرؾ می زد، چه می کنیفکر. دهان کفتارها فرو می رفت، انداخت
حاال کفتارها .  روی علؾ ها بر نمی دارداز  واضح بود که شیر دیگر سر.  تیتر فیلم از پایین صفحه ی تله ویزیون باال آمدگذاشت،ها 

تا چند دلیمه ی دیگر که من نمی دیدم، شکم هایشان بی واهمه ی .  و بر شیر جمع شونددوراز روی ؼریزه جرات پیدا کرده بودند تا 
 این حس من، در آنها که پشت دوربین ازمی پرسیدم؛ چیزی . دریده شدن، بارها از روی دهان و دندان های نیش شیر هم می گذشت



کل  ساندویچشان را  فنجان لهوه ای در دست، کرده اند، هست؟ بود؟ شاید آنها همتماشاایستاده اند و تمامی این منظره را ساعت ها 
نبود، و با وجود زخم مهلک " گاندی"و " مندال" شیر اما فکری هم اگر داشت، در اندیشه ی !کردند و با هم شوخی می می زدند

 ! با کفتارها نمی اندیشید" تعامل"و " صلح"رانش، هرگز به 

یم نمی رها" کفتارها"و ...  خراب من سر بر علؾ ها می گذارد، می ؼرد، زمزمه می کندذهنیک هفته ای می شود که این شیر، در 
 ! کنند
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! اختالط نسل ها

 

 بیارم بدستکه پدر و مادرم داشتند را من هرگز نتونستم حتی اون ممدار امکاناتی ... ید بدیم بایک حرکت احساساتی رو ما مکافات "... 
... و پدرانمان تنها سعی در تبرئه خودشون دارند و... یم اکنیم به آخر خط رسیده   حس می،هایم خسته ایم، بریده ایم من و هم نسل... 

لبول کنید که اشتباه کردید شاید این مرهمی باشد بر دل .. . شده فساد و فحشا و خیانت امری عادی،فمر بیداد میکند...باز هم طلبکارند
( بارانبی بی )..." جوان و خسته تک تک ما

خواهم خواهش از همین رو می . حموق خوانده ایتو اما . ظاهرن تو در بیان چنین نظریه ای به این شکل، تنها نیستی! بی بی جان
بنظر می رسد گروهی باز .  بگیریبه عهده، "خسته و بریده"در ممابل نسل تازه از راه رسیده، اما  شده را متهم"  نسلآن"کنم وکالت 

که ، دانی که تاریخ را رج نمی زنندب خوبباید تو اما .  بیاویزندبه دنبال بز طلیعه می گردند تا گناه همه ی نارسایی ها را به گردنشهم 
هنوز می تواند شرح .  شده هنوز زنده استمتهم"  نسلآن" که بخشی از بگو"  دلزدهخستگان"به این . یوسته استپتاریخ یک روند 

 و بخوان"  دلزدهخستگان"تاریخ نه چندان دور را برای این . چنین شد و چگونه شد که ،ی نا امن گذشتهابدهد که چگونه از جاده 
فریب ، و چگونه  با هزار آرزو به میدان آمد، شر بی عدالتی و نابرابری رها شودازبه مهربانی بگو چه شد که ملتی به پا خواست تا 

.   ، نه گسسته خواند"پیوسته "بایدتاریخ را پیش از لضاوت در مورد تاریخ،  بگو که .خورد

، مرهمی برای " خوداشتباه"هد با اعتراؾ به خوامی   پیشین نسلازو " خسته و مانده شده"نسل تازه پس از چند سال مرارت، 
ها بود میلیون ها سال  آن که پای نسل ما به کوچه و خیابان برسد، ازپیش گو ب" خستگان"نسل این به  !خستگی و ماندگی اش بیابد

خانه هایشان، مثل شیران در لفس، می  با مشت های گره کرده و بی رهبر و ناجی در ،ی به تنگ آمده از نابرابری"میرزارضا"
.  کند به درک واصلرا" صاحبمران سلطان"بتواند هزار گلوهای بؽض گرفته، آنمدر که  مشت های خالی و چرخیدند و می ؼریدند، با

اگر عذر چو . شد کشیده می  آنان خواسته های پی، تنها به دنبال رد پای جماعت می رفت و ازدیگرینسل ما مثل هر رهبر و پیشوای 
اما .  معذرت خواهم خواستمعاصر از این خستگان دلزده ی نسل لدمنی مرهمی ست برای زخم هایی که بانی شان نبوده ام، با تمام 

را به جاده های فرعی جنبش ، رهبران و معرکه چرخانانما در خیل بی کران مردم به دنبال عدالت فریاد کشیدیم، بی خبر که بابت چه؟ 
 را گلستان کند، و گورستانش کرد؟ نسلی که کشور به ملت لول داد تا  من؟ مگر نسلیمدولت تعیین کردما  مگر .منحرؾ می کردند

در کؾ خیابان ها و رهبران از ایادی بابت پافشاری بر هر خواسته، ،  تسلی دهد راتازهلرار است اعترافش دل های خسته ی نسل 
اگر در زندان و زیر شکنجه و تهمت نمرد، از هزار  بیرونش کشیدند و  و خانه و ادارهی از کالسامثل تفاله . ها خوردسیلی سلول ها 

متهم به .  تحمیرها تحمل کرد و، توهین ها شیند"ی اسالمیجمهور" نه و ،"یجمهور"چون گفت . اعدام به سخت جانی عبور کرد
سال هایی نسلی که در طلب آزادی، تنها یک للم و مشتی کلمه در اختیار داشت، . شد ...و" ضد اسالم"و " ضد مردم" و "ضد انمالب"

به  بودن،" طاؼوتی"به جرم ، جنبشبه نتیجه رسیدن  پس از ، و با وجود این،گذراند" ستمشاهی"از عمر خود را در زندان های 
. یا روسیه، با اتهاماتی نشنیده و مرتکب نشدهی آمریکا، برا به جرم جاسوسی های لرون وسطایی خدای تازه تحویل داده شد؛سلول 

، شانه به  سه نسل از سه پشت،کنندگاندر میان صفوؾ میلیونی لیام .  تاریخ را رج می زننددارند" ین آلایانا" نسل گناهکار؟ کدام
 نسلی که در رفورم های شاه فرموده ی دهه ، سی و دومرداداز کودتای ی پس نسل باخته و کتک خورده .  حضور داشتندشانه ی هم

 خستگان"این . و نظام استرژیم  این یبنا و نسل نوجوان و جوانی که امروز پاره ای از بدنه و بود،ی چهل بالیده و بزرگ شده 
که  به این دلخستگان بگو ؟می کنند" عذر خواهی"و " اعتراؾ"طلب  ، و بخاطر کدام اشتباه، کدام نسل یکدست و یکپارچهاز" دلزده

 پرسشی ناپخته ،" کردید؟انمالب امروز از پدرانش می پرسد، چرا نسل: "کهاز این دست بگو پرسشی ! سوراخ دعا را گم کرده اند
 نسل تازه بگو که دلخستگانبرای !  هم، خنده دار استبا میزان های یک اختالط ساده ی روزمرهکه  تاریخ، علماز نگاه نه تنها . است

 کش عربدهتاریخ یک جنبش را نمی شود از دهان چهار پنج .  اجتماعیتاریخ زنجیره ای ست پیوسته و ناگسسته از ولابع سیاسی و
یز و درشت یک انمالب را باید در پست و بلند رعلت های . لوس آنجلس تعریؾ کردرژیم، یا بی خبر از سیاست در تلویزیون های 

در پستوهای تحوالت تاریخی و جؽرافیایی پهنه ی زیست یک ملت سر  و ریشه ها،  هاعلتبه دنبال تاریخ یک ملت جستجو کرد و 
 ! تا انمالب کند آیدیرونب و سر و پا برهنه از خانه ها  شود یک روز صبح خواب نما"نسل"یک چنین نیست، و نبود، که . کشید

 ! درجه بجوش آید و در صفر درجه منجمد شود100 آب نیست که در دمای انمالب،

حکایت جنبشی که به انمالب انجامید، حکایت پستی ها و بلندی های زمان و زمانه در درازای چند نسل در آن جزیره است، نه حکایت 
دست کم تازه ترین برگ های این تاریخ، رنج نامه . یک روز و یک لحظه، که لصه ی بلند آرزوهای یک ملت در البالی صفحات تاریخ

زمانی که . ی صد سال گذر سخت و صبورانه ی ملتی از پس کوچه های تاریک و تنگ و گل گرفته، از مشروطیت تا پیش پای ماست
به آؼاز شد، هنوز یک سال و نیم مانده بود تا چیزی به نام انمالب ...  اصفهان و لم واز تبریز واخیر، جنبش اولین طالیه های 

. نیاندیشیده بودحتی یک نفر به انمالب هنوز ، تهران" گوتهانستیتو "در باغ شب های شعر و  1356در مهرماه . پیروزی برسد
 و اوایل 56در پایان  !دور می زدانمالب مشروطه حاصل از آزادی های پایمال شده در لانون اساسی خواسته ها همه حول و حوش 

نه گمانم  شد، علیه رژیم تبدیلبه تظاهرات یکی پس از دیگری  ،تبریز و لم و اصفهاندر جنبش کشته شدگان  چهلمولتی ، 1357
به حساب خود یکجا را همه ی حرکت  تا نبود هنوز رهبری ! گوششان خورده بودبه" سید" نام ، از آن ملتینفر صد هزار بیش از

 به صورت مومیایی در ، بودند یا در درازای الامت در هجرتشدهچپ یا در تپه های اوین اعدام جنبش مخفی سر دمداران . واریز کند
با تنها  که بودندشده بودند یا آنمدر پیر و فرتوت " ی از مهرعار" یا تخته بند دستگاه  همراستپهلوانان نیمه مخفی . آمده بودند

کبر و ؼفلت خواب سر از " خالان بن خالان"یخی بود که ولتی تاربه دلیل همین خالء . حسرت می باختندخاطرات سال های کودتا نرد 
، "اللهیار صالح"از میان کسانی چون . دراز کرد مماومت و جبهه ی ملی نهضت  سالگانشصت هفتاددست کمک به سوی ، برداشت

.  بوده بودمصدقدکتر وزیر کشور چند صباحی  تنها همین آخری "صدیمی دکتر" و "بازرگان"، "دکتر سنجابی"، "یگانشادکتر "
مابمی یا دوره ای در آن سوی تاریخ، نماینده ی مجلس شورای ملی بوده بودند و یا چون بازرگان تنها مدتی سرپرست گروه خلع ید از 



حبس های طوالنی و رسیدن به دلیل خفمان سالیان دراز و هم همین ها . شرکت نفت انگلیس و یا ماموریت هایی در همین حد و حدود
در . ند نداشتچنتهدر  عملی بودند که هیچ کدامشان یک برنامه ی ساده یگم شده ی آن سال ها فضا چنان در ،دوران بازنشستگیبه 

 بعدهابودند که   حیرت زده،از دست رفته سلطان خواب آلوده و چنان از پیشنهاد نخست وزیری هر کدامشان 1357بهار و تابستان 
 شرط گذاشت که شاه برود، در کهتنها دکتر صدیمی بود  .چرا چنین پیشنهادی را نپذیرفتندکه بدهند لانع کننده ای هم نتوانستند توضیح 

  همیننشده بود که بهناامید آنمدر هنوز هم و دیکتاتور !  عمل کندمشروطه و طبك لانون اساسی ، مخیر باشد کاملنبرگزیدن کابینه
 و نه سیاستمدار، ،بختیار سیاست پیشه. بدهد برای نخست وزیری بختیار تن داد، به صدیمی اختیار ،شروط ساده هم که شش ماه بعد

" طوفان" را از ی اشکستهکشتی ، داوطلبانه پذیرفت تا در بدترین شرایطکه هیچ کشتی سالمی را در دریایی آرام، به ساحل نبرده بود، 
 !بود" مرغ طوفان"و این نه کار ! نجات دهد

، که نتیجه ی هزار و یک عنصر آشکار و پنهان در آن "چریک های پیر"این همه در خالء ابتدای جنبش، نه گناه این به اصطالح 
دردناک تر آن که رژیم گذشته آنمدر سر بریده بود و "! آریامهری"جامعه و آن فرهنگ بود، و یکی از آن همه هم اختناق دوران 

، و عصیان ها را به ممام و پول و نام خریده بود که هیچ (مثل همه جای تاریخ ما)در آورده بود و تن به خاک کشیده بود" چشم"
، آن شد که عمری بر کناره مانده بود، و "رهبر"چنین بود که . بکشد" ناکسان"بشود، و جور " رهبر"نمانده بود تا بتواند " کس"

 !نبود، مثل هزاران بی چهره ی دیگر، که مانده بودند، و بو گرفته بودند" رهبر"پانزده سالی در میهن نبود، که اگر بود، او هم 

 ولتی یک نفر، تنها یک ، صحنه ی اجتماعی یک ملت از سخن و گفتمان خالی ست ولتیبپرس" خستگان دلزده"از نسل ! جانبی بی 
خود  دموکراسی را به کمک به جامعه ای را از هر تشکل و تجمع و تحزبی تهی کرده و روند رسیدن  خودشیفتگی، سرازنفر و 

هرکس نمی "  یک نفر حزب واحدی تشکیل داده و گفته است؛تنها ولتی ،چپاولگران خارجی متولؾ کرده استفروختگان داخلی و 
 بر جان و مال و ،ولتی تعدادی انگشت شمار، چشم بر دهان دیکتاتور"! یریم، از مملکت می اندازیم بیرونگخواهد، دمش را می 

و هر حرکت صنفی متشکل و مستمل در ...  جنبش های ملی، دانشجوییدراز در جامعه ای که برای سالیان بودند،ناموس ملتی حاکم 
 در جامعه ای  پویده بودند،محو شده یا در زندان هاملی هر تشکلی، راست یا چپ یا میانه از صحنه ی حیات  بانیان نطفه خفه شده و

، خود می  می برید در سرزمینی که یک نفر خود،کند مطرح  تا خواست های ساده و به حك یک ملت رابودن نهاد مردمی که هیچ
  نبود در زمانه ای که هیچ روزنامه ایعمل می کرد،" بی اختیار"و " مزدور"را با دستانی " خودفرموده " و می فرمود، خودختدو
در !  هر صبح و عصر از سازمان امنیت کشور صادر می شد،های موجود"روزی نامه" و ،مردم را منعکس کند خواست های تا

ی فکر به دلیل ی تنها در جامعه ای که افراد، از حموق ضایع شده ی شهروندان دفاع کندشت هیچ محکمه ای اجازه نداکهجامعه ای 
 بی عدالتی و نابرابری اعتراض بهبجان آمدند، چگونه ولتی مردم در چنین جامعه ای ...  می شدند و اعداممحاکمهداشتند، در سر  که

 سر و پا برهنه به کوچه و خیابان ریختند، به  بر کؾ،زندگیکه ،  بی سیاست بی پناهگان رسیدلبکنند؟ کجا بروند؟ و گناه این جان به 
 به گردن به تنگ آمدگان بی خبر از بازی شیفتگان لدرت، یا رهبران دست ساخته ای که که با تفکری بو گرفته از ؼار یست؟کگردن 

، هر کس دیگری هم شهامت گفتن چند کالم را "برهوتی"شدند؟ در چنین " امام"کهؾ بیرون آمدند، و به کمک ذهن های آلوده، 
  !می شد" امام"داشت، 

 از تاریخ خود هیچ متفکر سیاسی و اجتماعی دهههرگز از خود پرسیده اند چگونه می شود ملتی در طول سه " خستگان دلزده"ین ا
 عملی و برود که تجربیات تاریخی  سالگانی در یک برهه ی حساس تاریخی به سراغ شصت هفتادباشدناچار و تولید نکرده باشد؟ 
 خود پرسیده بر اندیشمندان سیاسی و اجتماعی و متفکران یک ملت از این نسل تازه هرگز؟  نبود مرهم هیچ زخمی،شان در دنیای تازه

 هیچ فرد لابل و ای، برنامه هیچ حزب و تشکل و گروه و ، چه رفته بود که در آستانه ی یک تحول تاریخیدههدر درازای سه 
 رهبری کند؟ برای یک ملت  کنونی،ناکجاآبادسویی، باری نیکوتر از این تا جنبش را به بود پذیرشی در صحنه ی اجتماعی نمانده 

گیچ و گول در آن وانفسای مؽشوش، با یش به دنیای تازه لدم بگذارد؟ این مردم ها پدربزرگ اندیشه ینیست که با شرمی تاریخی 
می دادند؟ چه کسی بانی این خالء تفکر فلسفی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی در آن  تشخیص باید راه را از چاهکدام تجربه و دید، 

، نسلی که از جای جنبیده، با کدام نمشه  نمی یافت مجال انتشار،بود؟ در جامعه ای که هیچ فکر و اندیشه ای از هیچ نوعشده  جامعه
 بر بداند سر منزل ممصود برسد و دست در زنجیر عدالت بزند؟ ولتی ملتی حتی اجازه نداشت بهی راه و چه رهنمودی می بایست 

 بر کرسی ریاست مجلس چگونه عمل کرده"  کاشانیآیت ال" سی سال پیش از آن کسی به نام  مثلنو! پدران بالفصلش چه رفته است
کودتا کند، روند دموکراسی متولؾ شود، منتخب و لانونی نخست وزیر علیه یاری داده تا و بیگاناگان ، چطور دانسته به دربار بود

 در زندان های مخوؾ دراز به لهمهرای دیکتاتوری فرو رود، آزادی خواهان اعدام و محو شوند و یا سالیان دوبارهملت و جامعه 
،  بود مانده، با دروغ و تحریؾ تاریخ، همان گونه که امروز، بی خبرچنین ملتی که از آن همه تجربه ی خونین... دیکتاتور بپوسند

 آیت اللهی دیگر بیاندازد؟ به کدام مومن معتمدی از این دامان جنبش را در ،چگونه می بایست بداند که نباید بسته چشم و گشاده دست
به ؟ ، فرمان لتل می دهد، و هزار عیب و ایراد دیگر هم دارد که یک مرد خدا هم وعده ی دروغ می دهدبباوراند شدجمع بپاخاسته می 

ی به وعده  امروز، کار مالیان نیست، و چگونه می شد گفت که مملکت داری در جهانملتی چنین بی خبر، و در عین حال احساساتی، 
" اشتباه"که خود را بخاطر " خستگان دلزده"ین ا؟ از بهشت، و نصیحت دروغ، و مصلحت فریب، نمی شود سرزمینی را اداره کرد

 بپرس؛ هم امروز، با تجربه ی بیست و شش ساله با اولیاء دین؛ در این لحظه که از داند،می " زندگی باخته "، گذشته"گناهکار"نسل 
نسل ، تا کجا حاضر است حرؾ های  می داند"خطاکار" زخم های تازه از مردان خدا آنمدر دلخسته و مانده شده که نسل گذشته را درد

 چه گناهی متوجه ، مالیان ترجیح دهد؟ و اگر باور نمی کندکالمو بر کند را که از سر درد گفته می شود، باور فریب خورده و شکسته 
 هستی اش را ؼارت کرده اند، از تمام مواهبی که شایسته اش بوده، محرومش ،به بلندای یک تاریخ" مردان خدا"همین ی اوست که 

است چه ساده  می بینی ش بالی نگذاشته اند؟ با کفایت هیچ امید دیگری در کؾ دست های، و جز زمینی خشک و آسمانی تهیاندکرده 
  ی کردن و حکم دادن؟داور

 دو هزار کیلومتر ازبا بیش " اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" این همه یادمان باشد که در سال های شور و شوق جنبش، با
ی گرم جنگ سرد می دمید و ارتش سرخ حضور بالموه ی هاهنوز جهان در کوره . مزرهای مشترک، هنوز همسایه ی شمالی ما بود

جزیره ی "از سوی دیگر در جنبشی که در . ، در افؽانستان و عراق تثبیت کرده بود ؼربیخود را در دو سوی مرزهای شرلی و



 و جبهه ی ملی، اؼلب نسل مماومتبجز طرفداران اندک نهضت شاه، در خاورمیانه به راه افتاده بود، ترکیب نیروهای مخالؾ " ثبات
از همین رو بر دیکتاتور ! یش تر از شعارها و پرچم ها بود تا از جنبشبوحشت ؼرب . جوان متمایل به طیؾ های مختلؾ چپ بودند

 رهبری را به ملی برسند، ، به یک ائتالؾ خطرناک برای منافع ؼرباستبداد، پیش از آن که این نیروها در ممابل تافشار می آورد 
 کمونیسم را در ایران تثبیت کند و چند صباحی بیشتر در ممام باگرایان بدهد تا مگر از این رهگذر دست کم حال و هوای مخالفت 

و یادمان !  خطر بودنددر  ..."کشتی ها و کشتی ها و گشتی ها و گشتی ها "آخر . بالی بماند (بخوان ؼارت منطمه)خود " حفظ منافع"
یک ائتالؾ سهمگین از چپ چپ تا راست راست تحت سرزمینی دیگر، درست زیر بینی عموسام، بود که در روزها باشد که در همان 

 سر از، شکل گرفت و دست تطاول سرمایه را "سوموزا" به نام ،"ؼرب" حافظ منافع ،یکتاتوری دیگردعلیه " ساندنیست ها"عنوان 
  انگار کهسادهو نه آگاهی ملتی  ، بودؼرباین تجربه های عینی نواستثمارگران در شرق و . ملتی، دست کم برای مدتی لطع کرد

می گشت کسی  دنبالگرسنه و محروم که در بدر به ثروتمند اما ملتی . بودبه بازی گرفته شده  احساس و ایمانش از سوی مردان خدا
رستمی ! بود "چراغ لریه خاموش"بود و " بیابان را سراسر مه گرفته! " چگونه بگویدتا بگوید به کدام سمت بچرخد، چه بگوید و

روزی ! جان، بی بی بودمیدان ژاله و  شهریور 17یش از والعه ی پین همه هنوز ا!  داشتند"اسکندری"ی  آرزوپابرهنگانپس ! نبود
اعالمیه ، تازه یاماممارن همان .  مردم در خیابان ها برایش هو کشیدند،"کشتی بان را سیاستی دگر آمد "گفتکه آلای شریؾ امامی 

به اعتبار فرزند روحانی بودن به به همین دلیل، و یؾ امامی شر.  پخش می شد"خداباور"جماعت میان  صادر می شد و هایی از بؽداد
 تظاهرات روزهای تاسوعا دراولین بار ! (ی روحانیت مزور را بی خاصیت و بی رنگ کند"فتوا"تا مگر ) شد نخست وزیری منصوب

 که ، صفوؾ میلیونی تظاهر کنندگان وارد شدند و در انتهای شعار جمعیتبهبود که عده ای با ته ریش های چند روزه  و عاشورا
ؼیرتشان نداشتند، " معجون"و مردم که هیچ تصویری از این . اضافه کردندهم را " جمهوری اسالمی"بود، کلمات " یآزاداستمالل، "

 عراقخواست تا خاک " آلا"این زمانی ست که صدام از .  آنجا این شعار را بر زبان آوردندو به مسامحه و مصالحه، اینجا جوشید، و
 ولت فرانسه به جمهوررییس " والری ژیسکاردستن" حضرت آن ولت. کرداو را رد  تماضای پناهندگی  همدولت کویت، و را ترک کند

نوفل " سالم و صلوات به بارا " آلا " تا شاید افسار را هم در دست بگیرند،تشویك هم پیمانان ؼربی و برای دمیدن در رهبری جنبش،
 را، نه از "صدای انمالب"میکروفون هایشان را کاشته بودند تا " دنیای آزاد"جایی که رسانه های گروهی . دعوت کرد" لوشاتو

 بر اکبرهااز اینجاست که صدای هللا ! به گوش جهانیان برسانند" نوفل لوشاتو"یران، که از محفل اشهرهای خفمان زده ی خیابان های 
 سه یا چهار ماه پیش از بیست و دوم بهمن یک نه بیش ازچیزی همه، این و  !شد؛ یا امام ؼریب والری ژیسکاردستنبام ها بلند 

!  هزار و سیصد و پنجاه و هفت است

یری بختیار پا به وز پیش از نخست ،"ژنرال هویزر"به نام " ناتو"حکایت کن که فرد دوم " خستگان دلزده"نسل این را هم برای 
آرام و تا  ژنرال های بزرگ ترین ارتش منطمه را متماعد کند تا در خفا تالش کرد ،جزیره گذاشت و تا مدتی پس از بیست و دوم بهمن

، اعالم همبستگی کردند، تا پس از پیروزی "شاه"علیه "  مردمانمالب"چه شد که ژنرال های شاهنشاهی با  و ،ایستاده تسلیم شوند
عناصر بی شمار دیگری هم بودند، ریز و درشت که باعث شدند یک روز صبح درهای اسلحه خانه ! انمالب، به فرمان خدا اعدام شوند

 فیل الستیکی آنجوانان تحریک شده،  ، باز شود و در طول یک روزمهاجمان به روی ،های ارتش شاهنشاهی، در میان بهت همگان
برای سموطی که حتی ! افتاد" شیوخ"و " امام"آنچه مردم سال ها کشته بودند، یک شبه درو شد، و در دامان ... را فرو کشیدند، و

        !انه بوداوررهبران چند ماهه اش، ناب

از همان هفته ی اول مماومت ها شروع . چنان هم نبود که مردم سر به زیر و گوش به فرمان امام، همه چیز را بپذیرند این همه با
شد، و پیش از آن که روزنامه ها را ببندند، زنان را بمچه پیچ کنند، احزاب و گروه ها را ؼیر لانونی کنند، للم ها را بشکنند، 

مماومت ها کم نبودند، اگرچه لصه ی اعدام ها ... روشنفکران را یکی یکی دستگیر کنند، یا فراری دهند، سفارت و گروگان بگیرند، و
حتی از خودشان به حساب گروه ها، ترور کردند، تا بهانه باشد برای ، بسیار کشتند تا چند لدمی به جلو بردارند. هم شوخی نبود

خباثت ها از همان جا شروع شد، و تا سموط بازرگان، و کمتر از سالی بعد، شروع جنگ، هم . تعطیلی این یا آن دفتر، این یا آن گروه
پدران و "از نسل . بسیار بودند آنها که نمی خواستند مذهب بر ارکان زندگی شان چیره شود. چنان یک لنگ مالیان روی هوا بود

می " مرگ بر دیکتاتور"بپرس، زنان با چه شهامتی به اعتراض به روسری اجباری در خیابان ها رژه می رفتند و فریاد " مادران
، با کبکبه و دبدبه نزول اجالل کردند، و بعد، یکی یکی؛ لطب "پرواز انمالب"امام که با " یاران"یکایک سرنوشت بعد هم . کشیدند

، و تا هشت سال جنگو بعد . تعریؾ کن" خستگان دلزده"اینها را برای ... زاده، بنی صدر، یزدی و بازرگان، سحابی، سنجابی، و
یکایک پله های لدرتی که ! که رگ گردن خیلی ها را متورم کرد" دفاع ممدس"،  مسیری دیگردرمردم جوشش و تپش انمالبی انداختن 

عذر خواستن ! بنا شد، بی بی جان... این حضرات به باال طی کردند، از خون و ضجه و جسد و دروغ و حیله گری و پنهان کاری و
آن که . می خواهند بودن خود را در صفوؾ مردم بماسانند، که نبودند" عذر"با . برخی ها، برای جا زدن خود در جایی ست که نبودند

پوزش می خواهد، خود را در پس " نسل تازه"از " انمالبی که کرده"پیش انداخته و بابت " نسل گذشته"امروز خود را به نمایندگی 
و دیگر " زاهدی"، "نصیری"کاری که . جعل کند" مبارزه"و به این وسیله برای خود شناسنامه ی ! پشت هویتی کاذب پنهان می کند
از همه  که  نخورند،یب دزدان تاریخ رافربگو " خستگان دلزده"از لول نسل من به !  هم کردند32ژنرال های بعد از کودتای مرداد 

سرخی بعد از "را " یادگار سیلی سرد زمستان"و "  سرما بردهگوش" سرخی برند تا می استفادهیک ملت ی تاریخی  ضعؾ حافظه
.   جا بزنند"سحرگه

اگرچه در جوامع آزاد، معمول است که برای آینده، هرچه دلیك تر . آنچه امروز رخ می دهد، ریشه در گذشته ی دور و نزدیک دارد
در جامعه ای که در حال پیشروی به سوی . برنامه ریزی کنند، هیچ فالگیری اما نمی تواند بگوید فردای یک جامعه به کجا می انجامد

راه رسیدن ! آینده باشد، هیچ دختری آرزوی زندگی مادرش را نخواهد کرد و هیچ پسری در دکان پدرش شاگردی نمی کند، بی بی جان
اگرچه خاطرات گذشته به اعتبار فراموشی دردها و رنج ها و به اعتبار خامی کودکی و . به آینده ای روشن، بازگشت به عمب نیست

آن که رو به عمب دارد، از فکر به آینده . جوانی، همیشه شیرین اند، گذشته اما به تمامی هرگز تابناک تر از آینده نیست، و نبوده است
آنچه بود نه تنها مشعشع و ایده آل نبود که چندین و چند مرحله از آنچه هست، تاریک تر، عمب افتاده تر و شرم آورتر . خالی ست

گریه آور است که برای فرار از اسالم، به مزدیسنا و زردشت متوسل شویم و در مخالفت با جمهوری اسالمی به تاریخ . بود
ست، در "و فساد و فحشا و خیانت امری عادیفمر بیدا می کند "در اوج نابسامانی های همین امروز، ولتی ! شاهنشاهی حسرت ببریم



ؼیاب نهادها و تشکل های سیاسی و اجتماعی، ولتی عدالت توسط یک نفر هر روز به مسلخ برده می شود، ولتی اللیتی به نام خدا و 
دین، جان و مال و هستی ملتی را به بازی گرفته اند، ولتی حتی یک روزنامه ی مستمل اجازه ی انتشار ندارد، ولتی حموق کودکان، 

هم چنان پایمال می شود، هنوز هم آنچه می شنوی و می خوانی به اندازه ی تمامی تاریخ ... نوجوانان، زنان، کشاورزان، کارگران، و
به مطبوعات و نوشته های دو دوره ی کوتاه نسبتن آزاد دوران ! صد ساله ی بعد از مشروطیت، حاوی شعور و آگاهی نسل تازه است

نگاه  (1332 تا مرداد 1320و دوران کوتاه بین شهریور " سید ضیاء"سال های کوتاه میان فرمان مشروطیت و کودتای )معاصر 
کرده، عملکردهایی هست که نشان می دهد آگاهی " خسته و دلزده"در همین فضای خفمان امروزی که برخی از نسل تازه را ! کن

ببین ! به جامعه ی آفت زده ی دور و برت نگاه کن. درخشان نسل تازه سر و گردنی از بزرگان تاریخ معاصر ما بلندتر ایستاده است
همین چند کالم ساده ای را که ! نسبت به سی سال پیش، چند گام اساسی به آزادی، عدالت و برابری نزدیک تر شده؟ بی بی جان

این آرزوی ! امروز در این نامه برای تو می نویسم، سی سال پیش اجازه نداشتم در خلوت اتاق خوابم با همسرم بگویم
 ...هاست که ملتی به نمطه ی صفر تاریخ بازگردد، اما"دایناسور"

این همه، نه از برکت آزادی خواهی سردمداران آن والیت، که ناشی از فشاری ست که مماومت های آرام و زنده ی مردم، نسل از پی 
آلای خاتمی . حدالل هایی نظیر خاتمی، از برکت فشار آزادی خواهی و عدالت طلبی مردم است. نسل بر دستگاه اختناق وارد می کنند

بانی ولایعی نیست که در این هشت ساله روی داده، که او خود نتیجه ی راستین تماضاهای نسلی ست که علیرؼم این همه جور که بر 
همان نسلی که با وجود ممنوعیت عشك، از تماس ساده ی سرانگشت . او رفته، هم چنان عدالت خواه و آزادی طلب بالی مانده است

نسلی که با مماومت منفی اش تیاتر، سینما، موسیمی، هنر، . تا امروز که دست ها در مالء عام، در هم لالب می شوند، ها شروع کرد
این همه و بسیاران دیگر نتیجه ی . را از زیرزمین های نمور تفکری عمب افتاده، آزاد کرد و به میان مردم باز گردانید... ورزش و

ولتی ناگهان همین پتانسیل ! هم چنان میانه ی میدان مانده است" کور شوید، دور شوید"خواست ملتی ست که علیرؼم این همه سال 
، نیروی متبختر بر تخت نشسته چنان جا خورد که "نه از حب علی، که از بؽض معاویه" به خاتمی رای داد، 1376خاموش در خرداد 

عکس العملی در حد و حدود لتل های زنجیره ای و جنون های مشابه از لبیل ترور حجاریان، بستن روزنامه ها، و باالخره رسوایی 
: انتخابات مجلس هفتم تن داد

"!   چو پر شد نشاید گرفتن به پیل/ سر رشته شاید گرفتن به بیل "

سکوت در بی عملی و دلزدگی، . نمی توان نشست و انتظار کشید و تولع داشت! خستگی و دلزدگی راه به جایی نمی برد، بی بی جان
چرا زمانی که . به نسل تازه بگو تاریخ را باید تحلیل گرانه دید و خواند. هاست تا سفره ی چپاول را بگسترانند"بخو ببر"آرزوی 

 و متولؾ کردن روند دموکراسی، از ملت ایران 32 مرداد 28رییس جمهور و وزیر خارجه ی پیشین آمریکا با اعتراؾ به کودتای 
پوزش می خواهند، خانواده ی پهلوی هم چنان از اعتراؾ به این گناه سهمگین ابا می کنند؟ آنها می خواهند دست های آلوده ی رژیم 

گذشته را پاک جلوه دهند؟ منکر حمایك شوند؟ و چرخ زمانه را به دوران سالطین پیش از جنبش بازگردانند؟ فکر نمی کنی پس از 
خوانده اند؟ دردناک نیست اگر به فریب " کور"بخواهند و اعتراؾ کنند که تاریخ را " پوزش"یکی دو دهه باید از نسل معاصر بعدی 

مرکز "به نسل خسته بگو نگذارید تاریخ را ! چند معلول سیاسی، بخواهیم نسلی را که علیه ستمشاهی لیام کرد، به محاکمه بکشیم
در جمهوری اسالمی یا رسانه های تصویری لوس آنجلس برایتان روایت کنند؛ چه آنان که تاریخ معاصر را " پژوهش های تاریخ

، هر دو جاعل و دروغ "نسل گذشته از شدت خوشی انمالب کرد"مدیون چند آخوند می دانند و چه آنان که در این شعار می دمند که 
؟ در آن دوره به زحمت صدهزار نفری در یک "ما"، باید پرسید کدام "ما راحت بودیم"از آن که مدعی است در رژیم گذشته . گویند

به آالؾ و علوفی می رسیدند، هم چنان که امروز هستند کسانی که ..." بردن ها و بردن ها و کشتی ها"ملت سی و پنج ملیونی از لبل 
هم اینان اند که تالش می کنند جنایت ها و خیانت ! ، سال هاست همچون دراکوال خون ملت را می مکند و می چرند"انمالب"از برکت 

آنان که از اعتراؾ "! گذشته چراغ راه آینده است"در گذشته ی ما جای هیچ افسوسی نیست، که . ها را از دامان تاریخ معاصر بزدایند
ساده . ، به تزویر و دروغ آلوده است"آزادی"و " دموکراسی"به خیانت ها و جنایت ها در گذشته ابا دارد، وعده و وعیدهایش برای 

هنوز زنده اند بسیاری که به . ترین حکایت آن دوره آنست که بگویم حتی برای کمک به زلزله زدگان نمی توانستی خودجوش کار کنی
طول خیابان الله زار را پیاده طی کرد و  (فارس)برای کمک به زلزله زدگان الر " ؼالمرضا تختی"یاد داشته باشند روزی را که 

در ازای تماضای !  از ثروتمندان اخاذی کرده بود" شیر و خورشید سرخ"میلیون ها تومان کمک جمع آوری کرد، بسیار بیش از آنچه 
 ، بالی مانده و گولشرا تا آنجا که در ذهن کجنه چندان دور  والعی تاریخ داستان نسل گذشته بخواه تااز اعتراؾ به گناهی ناکرده، 

تعریؾ کند، شاید از نویسنده ای بگوید که ناخن های دستش را به خاطر نوشتن مماله ای، کشیدند، یا نویسنده ای را در زندان برایت 
از نسل گذشته بخواه تا حکایت تیرباران های شبانه بر تپه های اوین را برایت لصه کند، ! دراز کردند و بر صورت و دهانش شاشیدند

میلیون ها انسان به تنگ آمده، نمی دانستند بیرون هم بهشت، "! هوایی بخورد"شاید دریابی که ملتی برخاست و به خیابان آمد تا 
به نسل تازه بگو آن انگشت شمار ! وعده ای بیش نیست، زندگی در خیابان، سرد است و به جای باران، سنگ از آسمان می بارد

به اعتبار یک ... کسانی از نسل گذشته، که چیزی می دانستند، صدایشان به کسی نمی رسید، و گیرم که فرصت گفتن هم می داشتند
: (نمل به مضمون)ی ژاپنی"هایکو"

!  افسوس که پرندگان سواد خواندن ندارند"! / گل ها را لگد نکنید"در گلزار نوشته اند؛ 

آزادی همبرگر نیست که در اولین دکه فرو برویم، سر یک میز بنشینیم، پایمان را روی پایمان بیاندازیم، پیشخدمت را ! بی بی جان
یکی برای من، یکی برای خانم، سه تا برای بچه ها و یکی هم برای مادر بزرگ . بیاور" آزادی" تا 6متبخترانه صدا بزنیم و بگوییم 

آزادی را هرکس برای خود سفارش می دهد، در هر جای صؾ، و هر نمطه ای از ! که در خانه نشسته است و نمی تواند راه برود
و برای آن که در امنیت بنشیند و آنرا نوش جان کند، باید هر لحظه مرالب باشد دزدان گرسنه، همبرگرش را از . جهان که ایستاده

و چون . نمی شود نشست و در پی بز طلیعه گشت که گناه آنچه نداریم را به گردنش بیاویزیم و از شهر اخراجش کنیم! دستش نماپند
ایم و ؼمگینیم، از دیگران بخواهیم به گناه ناکرده اعتراؾ کنند، و پوزش "دلزده"شده ایم، " خسته"حوصله نداریم، به خاطر این که 

را برای شناخت و برآورد یک گروه از انسان ها در یک دوره ی " نسل"و یادمان باشد که مفهوم ! بخواهند تا دلمان خنک شود



ها بر روی محور تداوم از پی یکدیگر می آیند، و "نسل"چرا که "! رو در رو ایستاندن انسان ها"تاریخی به کار می برند و نه برای 
ها "نسل"چنین مرز مشخصی میان . کار نسلی هنوز تمام نشده که نسل تازه آؼاز می کند. است" دستش ده"این یک ! نه در تمابل

شما که حموق خوانده ای به ! نیست، که یکی در جایی بیل و کلنگ را زمین بگذارد، و دیگری از همانجا چکش و میخ را بردارد
عزیزان نسل بگو آنچه دارند، اگرچه هیچ در ممایسه با بخشی از جهان امروز، هیچ است، در ممایسه با نسل پیش در آن جزیره، ده 

یادمان باشد که نسل دیگری هم از راه خواهد رسید، و نسل های دیگری، و پرسش ها خواهند کرد، خدا نکند . لدم به پیش است
بپرسند؛ چرا پس از این همه که گذشت، یاد نگرفتید که حمتان را بخواهید؟ چرا اجازه دادید یک مشت روضه خوان آزادی را به نام 

  کردید؟" تماشا"خدا از شما بدزدند؟ چرا تاریخ را نشسته 

 1384 فروردین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نمایشی در سه پرده و یک اپیلوگ 

 

.  پرده ی اول؛ سورپریز اکتبر

تا امروز، برخی از دوستان در اینجا و آنجای دنیا بریده مماالتی از روزنامه ها و " دیوار حاشا آنمدرها هم بلند نیست"و " اتفالی"از 
بازی های پشت پرده ی . اشاره به همه ی آنها یک کتاب بزرگ می شود. مجالت فرنگی و فارسی خارج از کشور، برایم فرستاده اند

اینجا اما تنها به خالصه ای از یکی دو مورد، به عنوان مشتی نمونه . سیاست آمریکا، اسرائیل، اروپا منحصر به یکی دو مورد نیست
.  ی خروار، بسنده می کنم

 که خالصه ای از آن در 1991 چاپ آمریکا، اکتبر Esquire از مجله ی The Octobre Surpriseمماله ای ست با عنوان - 1
( Garry Sick" )گاری سیک"با " اسکوایر"حاصل گفتگوی گزارشگر مجله ی . منتشر شده (1370)چاپ پاریس " روزگار نو"

رییس ولت " ویلیام کیسی"مربوط است به جزئیات دیدار  (رییس جمهور آمریکا در دوران انمالب و گروگانگیری)مشاور امنیتی کارتر 
مماله تایید می کند که دست اندرکاران جمهوری در حین چانه . (از جمله مهدی کروبی)با ممامات ایرانی  (سیا)" سی آی ا"سازمان 

زنی با دولت کارتر بر سر آزادی گروگان ها، در پنهان با دار و دسته ی ریگان، کاندیدای جمهوری خواهان، برای آزاد نکردن گروگان 
هم تعهد می کنند اسلحه ی مورد نیاز ایران در جنگ با  (پدر)ریگان و معاونش، بوش . ها در دروان کارتر، لرار و مدار می گذارند

هسته ی اصلی، یکی زد و بند با . عراق را تامین کنند، و بهای آن را از پول های بلوکه شده ی ایران در بانک های آمریکایی بردارند
بوش که در صورتی که جمهوری خواهان در - جمهوری خواهان علیه دموکرات ها و جیمی کارتر است، و دیگری تعهد ریگان

کافی ! انتخابات برنده شوند، از دست زدن به هر گونه عملی که جمهوری اسالمی را در داخل و منطمه به خطر بیاندازد، خودداری کنند
را  (پدر)ست به دنبال این تعهد، میزان مسالمت و مالیمت آمریکا در دوره ی هشت ساله ی ریگان و چهارسال ریاست جمهوری بوش 

آمریکا و المارش در این دوازده سال، سرگرم مساله ی گورباچؾ، سموط کمونیسم، فروریختن دیوار برلین، تجزیه ی . بررسی کنیم
، معامالت (نابودی ماشین جنگی صدام به نفع ایران)اتحاد شوروی و آزادی اروپای شرلی، صدام و اشؽال کویت و آزاد سازی آن 

بهبود روابط آمریکا و ... آمریکا و اروپا با جمهوری بر سر آزاد سازی گروگان های ؼربی در لبنان، مسایل اسرائیل و فلسطین و
اروپا با جمهوری پس از فتوا علیه سلمان رشدی، ایاب و ذهاب سردمداران جمهوری به اروپا و بالعکس، رفت و آمد سیاستمداران 

ایران "و یا " ایران کنترا"از سوی دیگر، بر مال شدن روابط پنهانی آمریکا و جمهوری اسالمی در آمریکا که به .. اروپایی به ایران و
، به میان کشیده (پدر)وزیر دفاع دولت بوش" دیک چینی"اگرچه در این محاکمات پای ریگان و بوش، و به ویژه . مشهور شد" گیت

اما روشن شد که روابط . و دیگران، لربانی ماجرا شدند" اولیور نورث"، "مک فارلین"نشد و تنها افراد دست دوم و سوم نظیر 
؛ "گاری سیک"روایت از زبان . پنهانی جمهوری خواهان با جمهوری اسالمی چمدر عمیك، و در جهت تثبیت رژیم تهران بوده است

به عجله به کاخ می رود، .  آؼاز می شود که گاری با یک تلفن به کاخ سفید احضار می شود1980در ساعت چهار صبح دوم نوامبر 
متن پیؽام تهران، چندین بار . کارتر از راه می رسد، برژینسکی مشاور ارشد امنیت، آخرین اطالعیه ی ایران را به دست او می دهد

آیا این آزادی - 2آیا گروگان ها باالخره آزادی خود را به دست می آورند؟ - 1مرور می شود و حاضران بر دو نکته تاکید می ورزند؛ 
باعث خواهد شد که کارتر بار دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شود؟  

با وجودی که چند روزی به انتخابات بالی نمانده و شانس پیروزی کارتر بسیار کم است اما گروه امیدوارند که آزادی گروگان ها 
چون شایعات ارتباط پنهانی ایران )در پیام تاکید شده که هیچ معامله ی پنهانی در کار نیست . اوضاع را به نفع دموکرات ها تؽییر دهد

روشن . و دولت کارتر می تواند به مذاکرات در مورد آزادی گروگان ها ادامه دهد (با جمهوری خواهان در روزنامه ها منتشر شده
کارتر تاکید می کند . است که جمهوری اسالمی دو دوزه بازی می کرده تا حداکثر امکان را در معامله بر سر گروگان ها، به دست آورد

گاهی فکر می کنیم از ! گاری سیک می گوید؛ دنیای عجیبی ست". باید عالله ی خود به ادامه ی مذاکرات را، بار دیگر اعالم کنیم"که 
کافی ست کمی روی آن را بخراشیم و کنار بزنیم تا ناگهان با دنیایی کاملن متفاوتی روبرو . تمامی کم و کیؾ یک مطلب با خبریم

می " نیویورک تایمز" در مماله ای در 1991 آوریل 15او که بعد از دولت جیمی کارتر، از سیاست کناره گیری کرده، در ! شویم
 (جمهوری خواهان)آنها .  به جمهوری اسالمی رسیمت بخشید1980در " بوش- ریگان"نویسد؛ شایعات درگوشی معامله ی گروه 

، گروگان ها را به آمریکا بازگرداند، و بار دیگر به (چند هفته پیش از انتخابات)وحشت داشتند که کارتر ناگهان در ماه اکتبر آن سال 
کارتر در نهایت سادگی تاکید کرده بود که؛ باور نمی کند یک آمریکایی به هیچ بهایی، کاری بکند که . ریاست جمهوری انتخاب شود

گاری سیک می گوید؛ باور کارتر ولتی کاملن درهم ریخت که بنی صدر در بهار . آزادی گروگان ها حتی یک روز به عمب بیافتد
کارتر بالفاصله با رییس مجلس نمایندگان آمریکا ماللات کرد و او را تشویك نمود . ، جسورانه از ماجراهای آن سال سخن گفت1991

بنظر شما جالب نیست "یکی از اعضاء کنگره ی آمریکا گفت؛ . تا به اتفاق مجلس سنا، موضوع را مورد تحمیك و بررسی لرار دهند
آزاد شوند؟ شما باید یک دیوانه ی والعی باشید  (1981 ژانویه ی 21)که گروگان ها درست چند دلیمه بعد از مراسم سوگند ریگان 

که باور کنید ایرانی ها گروگان ها را بی جهت در آن لحظه ی خاص، آزاد کردند، بی آن که لبلن با جمهوری خواهان صحبتی کرده 
". باشند

و از آن ! گاری سیک می نویسد؛ وحشت آورتر آن که بپذیریم به عنوان پاداش زندانی کردن یک عده آمریکایی، ایران را مسلح کنیم
با این همه یازده سال پس از . در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خرابکاری کرده باشد (سیا)"سی آی ا"بدتر این که در این ماجرا، 

رییس ولت سازمان سیا که در ماللات ها " ویلیام کیسی"ماجرا، تحمیك در این باره دشوار است چرا که برخی از اسناد از میان رفته، 
باب . "به مرگی مشکوک از میان برداشته شده اند" سیروس هاشمی"حضور داشته، فوت کرده، و برخی دیگر از واسطه ها، از جمله 

ویلیام "درباره ی  (را در دوران ریاست جمهوری نیکسون بر مال کردند" واترگیت"یکی از دو خبرنگاری که ماجرای )"وودوارد
چگونه ممکن است ایرانیان در لحظه ای که هیچ گونه احتمالی برای پیروزی جمهوری "کتابی نوشته، که در آن می پرسد؛ " کیسی

در ممام ممایسه و در "، دادستان کل سابك گفته؛ "الیوت ریچاردسون"ولی " خواهان وجود نداشت، با این حزب معامله کرده باشند؟



باری، ویلیام "! به یک بازی معصوم و کودکانه شباهت دارد" واترگیت"، ماجرای (ایران گیت)ممابل آنچه در این معامله انجام گرفته 
کیسی که یک متخصص ماهر و مجرب عملیات اطالعاتی در جنگ جهانی دوم بود، برای این لبیل کارها تجربیات کافی داشته و بخاطر 

او تصمیم گرفته بود از ماجرای گروگان ها در تهران به نفع ریگان . داده بودند" بیل وحشی"زیرکی هایش در این موارد، به او لمب 
از این لبیل، از عهده ی " ببر و بدوزی"استفاده کند و همه ی کسانی که او را می شناسند، در این نکته متفك المول اند که انجام هر 

ویلیام " جزو تیم ریگان بوده، می گوید؛ 1980استاد دانشگاه است و در  (1991)که اکنون " اسکوت تامپسول. "بر می آمد" کیسی"
همه "کیسی عادت داشت همه ی کارهای خود را در ماللات های دو نفره انجام دهد، به همین دلیل هیچ کس را پیدا نمی کنید که از 

".  خبر داشته باشد" چیز

، یکی دو هفته بعداز پیروزی انمالب، چند گروه 1357برای یادآوری، الزم است تاریخ ها را یک بار دیگر ذکر کنیم؛ در اواخر بهمن 
به واسطه ی بازرگان و دستور خمینی، آلایان یزدی و بهشتی دخالت کردند و . چریکی سفارت آمریکا در تهران را اشؽال کردند

آمریکایی ها پس از بیست و چهار ساعت آزاد شدند، از سفیر آمریکا عذرخواهی شد، و افراد و مطبوعات وابسته به انمالبیون 
 گروهی به نام دانشجویان پیرو خط امام به سرپرستی 1979 نوامبر 4 ماه بعد، در 9. مذهبی، مساله را سخت تمبیح و سرزنش کردند

نامید، و همان " انمالب دوم"آلای خمینی آن را . موسوی خوئینی ها سفارتخانه را اشؽال و اعضای سفارت را به گروگان گرفتند
پس از آزادی تدریجی زنان و سیاه پوستان آمریکایی و البته ... تعبیر کردند و" به حك"مطبوعات و همان افراد، مساله را کاملن 
بهانه ی گروگان .  روز در بازداشت و اسارت نگاه داشته شدند444 نفر بودند، مدت 52سفیر آمریکا، بمیه ی اعضاء سفارت که 

گیری بازگرداندن شاه بود که برای معالجه ی بیماری اش به آمریکا منتمل شده بود، و البته فشار به آمریکا برای آزاد کردن سپرده 
آمریکا پیش از پایان معالجات، عذر شاه . آلای خمینی می خواست شاه را هم مثل هویدا اعدام کند. های ایران در بانک های آمریکایی

گفته شد که در یک معامله ی پنهانی در مدت کوتاه الامت شاه . را خواست و شاه ابتدا به پاناما فرستاده شد و سپس به مصر بازگشت
اما چند ساعت پیش از عمل، .  میلیون دالر، شاه را به ایران تحویل دهد12در پاناما، رییس جمهور پاناما حاضر شده بود در ممابل 

او معتمد بود که گروگان .  بنی صدر به ریاست جمهوری انتخاب شد1358در بهمن . شاه با یک هواپیمای آمریکایی به مصر برده شد
 گروهی کماندو را به صحرای طبس فرستاد تا از 1359دولت کارتر که در فشار افکار عمومی بود، اوایل بهار . ها باید آزاد شوند
گفته شد که بنی صدر پنهانی با آمریکایی ها موافمت . تهران، طی عملیاتی سریع و کوتاه، گروگان ها را آزاد کند- طریك جاده ی لم

 و چندین 130 گروگان همگی در یک محل بازداشت بودند، رادارهای ایرانی ورود هواپیمای ؼول پیکر سی 52کرده بود، چرا که 
گویا طبك یک دستور .  کیلومتری طبس را ثبت نکرده بودند30هلی کوپتر آمریکایی از سواحل بحر عمان تا فرودگاه متروکه ای در 

گفته شد پرواز هواپیما و هلی کوپترهای آمریکایی از نمطه های کور، دور از دید . نامشخص، رادارها در آن شب از کار افتاده بودند
بعدن در آمریکا گفته شد که جمهوری خواهان از نمشه ی کارتر آگاه شده بودند و خبر را . رادارها و در ارتفاع کم پرواز می کرده اند

. حضور داشتند، هلی کوپترها و کماندوها را هدؾ لرار دادند (نزدیک به محل والعه)بر مال کردند، روس ها که در مرز افؽانستان 
بهررو، برنامه با شکست مواجه شد و کارتر در سال چهارم ریاست جمهوری اش، برای انتخابات مجدد در نوامبر همان سال، کاندید 

دو ماه لبل از انتخابات . او و گروهش سعی داشتند مساله ی گروگان ها را بهر صورتی تا پیش از انتخابات، حل کنند. دموکرات ها بود
گفته شد آمریکا به تالفی مساله ی گروگان ها، صدام را . ، عراق دست به حمله ای همه جانبه به ایران زد1980آمریکا، در سپتامبر 

حاال تحویل سالح ها و آزادی دارایی . با رفتن شاه از آمریکا، و آؼاز جنگ، مسایل تا اندازه ای تؽییر کرد. به این کار تشویك کرده
.   ایران در بانک های آمریکایی مهم تر شده بود

 اسرائیلی ها به آمریکایی ها پیشنهاد می کنند که حاضرند معامله ای را بین تهران و واشنگتن جوش بدهند؛ ایرانی ها 1980در اوایل 
به زودی معلوم می شود ایران در صدد . آماده اند گروگان ها را در ممابل اسلحه و آزادی سپرده های مالی ایران در آمریکا، آزاد کنند

آمریکا تردید دارد سالح های خریداری شده ی شاه را . تحریک شیعیان جنوب عراق، و اؼتشاش و خرابکاری در این کشور است
این مساله )نفت اسرائیل هم چنان از ایران تامین می شد . اما اسرائیلی ها در این کار چندین نفع داشتند. تحویل جمهوری اسالمی بدهد

، فروش اسلحه ی اسرائیلی به ایران برای التصاد این کشور کوچک، (با اسناد و مدارک تا پایان جنگ ایران و عراق، ادامه داشته
اسرائیل اما نمی . بسیار حیاتی بود، و مهم تر این که ارتش ایران در ممایسه با ارتش صدام حسین، به مرزهای اسرائیل دورتر بود

از . توانست بدون شکستن ممنوعیت معامله ی اسلحه با ایران از سوی آمریکا، به شکل سرخود اسلحه در اخیتار ارتش ایران بگذارد
سوی دیگر با شروع جنگ ایران و عراق، گروگان ها دیگر ارزش چندانی برای جمهوری اسالمی نداشتند و جمهوری در صدد بود 

لبول چنین . تنها راه حل مساله این بود که آمریکا در ممابل گروگان ها، به ایران اسلحه بدهد. هرچه زودتر از شر آنها خالص شود
این همان نمطه ضعفی ست که عمدتن سبب شکست . معامله ای برای جیمی کارتر طرفدار حموق بشر، کمی دشوار بنظر می رسید

یک . (و نیستند)کارتر شد، چرا که ریگان و جمهوری خواهان به هیچ اخاللی جز نفع خود و صنایع نظامی آمریکا، پای بند نبودند 
. مدعی ست که او و چند همکارش نمش اصلی را در این معامله بازی کرده اند" آری بن مناش"مامور اطالعاتی سابك اسرائیل بنام 

بنظر او دادن اسلحه به ایران، رشوه دادن به یک مشت تروریست بود، که هم . مناش می گوید؛ کارتر پیشنهاد اسرائیل را رد کرد
در ماللاتی میان . می بایستی ماجرا را تمام شده تلمی می کردیم اما ایرانیان به یاری اسرائیل شتافنند. وطنان او را اسیر کرده بودند

، تاخیر در آزادی گروگان ها دیگر مطرح نبود، صحبت این بود که ارتش "جورج تاون"آمریکا و اسرائیل، در یک آپارتمان والع در 
توسط " نوژه"تاریخ این والعه مصادؾ است با شایعه ی افشای اسرار کودتای ).ایران را طوری مسلح کنند که بتواند با عراق بجنگد

را " کاپالند"حضور داشت، و یکی از کسانی که معمولن " میلر کاپالند"از طرؾ آمریکایی ها " جورج تاون"در ماللات  (اسرائیلی ها
وی یکی از دوستان . به شکل مشکوکی در گذشت (1990در )که چندی پیش " جان شاهین"همراهی می کرد؛ دالل نفت نیویورکی 

در فوریه ی "می گوید؛ " مناش. "نیز به میان آمد (ایران گیت)"کنترا- ایران"بود و نامش بعدها در ماجرای " ویلیام کیسی"لدیم 
این سفر اول )که روابط نزدیکی با سازمان های اطالعاتی اسرائیل داشتند، به ایران سفر کردند " ارل براین"و " مک فارلین "1980

و با ممامات عالی رتبه  (مک فارلین به ایران است، و روابطه سری اش با آلای رفسنجانی و عوامل جمهوری، هنوز فاش نشده بود
از دادن  (مک فارلین و ارل براین)هر دو نفر. این اولین ماللات جمهوری خواهان و ایرانی ها بود. ی جمهوری اسالمی ماللات کردند

تردید نیست که این ماللات، ماللات بعدی در مادرید را . هر نوع توضیجی در مورد این ماللات، به روزنامه نگاران خودداری کردند
. تسهیل کرد



از همین جا لحن ریگان . مستمر کرد" الزم"بوش شد و ماموران خود را در جاهای - مسوول مبارزات انتخاباتی ریگان" ویلیام کیسی"
 با 1980ویلیام کیسی که به موضوع گروگان ها اهمیت می داد، در مارس . در نطك های انتخاباتی اش، بطور محسوسی تؽییر کرد

جمشید و برادرش سیروس در زمان اشؽال سفارت آمریکا و مساله ی گروگان گیری، در پاریس بسر می بردند و )"جمشید هاشمی"
جمشید . ، در واشنگتن ماللات کرد(هر دو در کار خرید و فروش اسلحه، با ماموران جمهوری اسالمی روابط خوب و نزدیکی داشتند

حتی مدعی شدند پسر عموی . و سیروس هاشمی ابتدا به گروه کارتر نزدیک شدند و ادعا کردند با ممامات ذینفوذ ایرانی ارتباط دارند
ماللات کیسی با هاشمی ها منجر به ایجاد یک کانال مطمئن بین ایران و . علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس ولت مجلس ایران اند

عمیده داشتند آنچه کارتر انجام می دهد، نتیجه ای جز ویران کردن  (سیا)" سی آی ا"همین زمان گروهی در . جمهوری خواهان شد
که یکی از منشیان کارتر بود، تایید می کند که کارهای کارتر روحیه ی افراد ارتشی و " سوزان کالؾ. "سیستم اطالعاتی آمریکا ندارد

و " سی آی ا"کارتر بر مبنای همان اعتمادات اخاللی و پرنسیب های دموکرات منشانه، به روش های . اطالعاتی را خراب می کرد
هم متمابلن نسبت به کارتر سرد شد و " سیا"تشکیالت . اعمال نفوذ آمریکا در کشورهای دیگر، به شدت جمهوری خواهان معتمد نبود

این مساله ضربه ای کاری و خطرناک به برنامه های رییس جمهوری، و تزلزل . کم کم او را از اطالعات والعی محروم می کرد
در ایران نیز، به دلیل اختالفات عمیك گروه های مختلؾ لدرت، هیچ گروهی نمی توانست صراحتن از آزادی گروگان . وضعیت او بود
ولتی برای آمریکایی ها مسلم شد که بنی صدر ناتوان است و بدون اجازه ی خمینی لادر به کاری نیست، به ویژه بعد . ها پشتیبانی کند

. از شکست عملیات طبس، گروه کارتر بر این عمیده بود که راه نجات سیاسی کارتر، آزادی گروگان ها لبل از انتخابات نوامبر است
او می . ویلیام کیسی در دیداری با خبرنگاران رجز خوانی کرد که عملیت اطالعاتی برای آگاهی از وضع گروگان ها در جریان است

چند . خواست بهر شکل از مذاکرات گروه کارتر با ایران مطلع باشد مبادا جمهوری خواهان ناگهان با آزادی گروگان ها روبرو شوند
از همین جا پای شخصیت مهم دیگر، یعنی مهدی . هفته پیش از آزادی گروگان ها، سیروس هاشمی ترتیب ماللاتی با ویلیام کیسی داد

آن . مادرید صورت گرفت" ریتس"در هتل  (1980)این ماللات در اواخر ماه ژوئیه . کروبی نیز به این ماللات ها کشیده می شود
در آمریکا بیان داشته، در ماللات مادرید، مهدی  (Night Line)"نایت الین"گونه که جمشید هاشمی در برنامه ی تله ویزیونی 

کروبی، برادرش حسن کروبی، جمشید و سیروس هاشمی، ویلیام کیسی و دو آمریکایی دیگر که هویتشان معلوم نیست، حضور 
ویلیام کیسی مدعی شد که جمهوری خواهان همیشه نسبت به ایرانی . ابتدا مهدی کروبی از سیاست آمریکا و کارتر انتماد کرد. داشتند

ها روابط بهتری از دموکرات ها داشته اند و پرسید؛ ایران می خواهد با گروگان ها چه کند؟ کروبی گفت بدون موافمت شخص خمینی 
روز بعد کروبی از ویلیام کیسی پرسید؛ چه نکته ی خاصی در ارتباط با گروگان ها و سپرده های مسدود شده ی . کاری نمی شود کرد

ایران هست که بشود در مورد آنها صحبت کرد؟ هم چنین سوال کرد آمریکایی ها در مورد تحویل سالح هایی که ایران سال ها پیش 
پولشان را پرداخته، چه تصمیمی دارند؟ ویلیام کیسی متمابلن سوال کرد؛ آیا ایران حاضر است در مورد این مسایل با جمهوری 

ویلیام کیسی برای اولین بار این فکر را مطرح کرد که آیا ایران حاضر است آزادی "خواهان مذاکره کند؟ جمشید هاشمی می گوید؛ 
گروگان ها را تا انتخاب ریگان به تاخیر بیاندازد؟ و اضافه کرد اگر ایران چنین کند، جمهوری خواهان نیز سپرده های ایران را آزاد 

بنظر می رسد ما برای اولین بار با کسی "کروبی گفت؛ . خواهند کرد و تجهیزات نظامی مورد لزوم را در اختیار ایران خواهند گذاشت
"! طرؾ معامله ایم که می داند چه می خواهد و چه می گوید

ماللات کرد و تماس جمهوری خواهان با ایران  (کاندید معاونت ریگان)"پدر"ویلیام کیسی به واشنگتن باز گشت و با جورج بوش
کروبی اطالع می دهد که خمینی با پیشنهاد . مهدی کروبی و ویلیام کیسی بار دیگر در اول آگست با هم ماللت می کنند. ادامه یافت

هنوز اداره ی کشور را  (جمهوری خواهان)ویلیام کیسی تشکر می کند و می گوید اگرچه آنها . موافك است (جمهوری خواهان)کیسی 
بمیه ی جلسه به مذاکره در باره ی به تاخیر انداختن . به دست نگرفته اند اما تا دو روز دیگر پیشنهادهای جالبی ارائه خواهد داد

گروگان ها می گذرد و کروبی اعالم می کند؛ چنانچه تحویل اسلحه انجام نگیرد، یا به تعویك افتد، موافمت بر سر گروگان ها از بین 
نحوه ی تحویل اسلحه به پیشنهاد هاشمی چنین بوده که کشتی های باری، بدون محموله از یکی از بنادر جنوب فرانسه ). خواهد رفت

به اسرائیل بروند، پس از تحویل گرفتن اسلحه به فرانسه بازگردند تا سایر سالح حای حمل شده از انگلیس و اسپانیا را هم به محموله 
روز بعد ویلیام کیسی به کروبی اطالع می دهد که سیروس هاشمی در مادرید به . (های خود بیافزایند و از آنجا راهی ایران شوند

به دنبال این ماللات، سیروس هاشمی یک کشتی بارکش یونانی را که پنج . مردی معرفی خواهد شد و او ترتیب کارها را خواهد داد
 تا 1980هزار تن ظرفیت داشته به مبلػ یک میلیون دالر خریداری می کند و بنا بر اعتراؾ جمشید هاشمی، این کشتی از ماه اوت 

از آنجا که این کار خالؾ . و بندرعباس کاال حمل کرده" ایالت"، چهار بار بین بندر اسرائیلی ( ماه5-4طول )1981ژانویه ی 
محدودیت های معامالتی اعالم شده با ایران، بوده، هر بار که این کشتی از بندر اسرائیلی حرکت می کرده، اسم آن عوض می شده 

بمیه ی افرادی که در این ماللات ها حضور داشته . ، مامور اسرائیلی تنها ماللات در مادرید را تایید می کند"آری بن مناش. "است
اما مدارک و لرائنی وجود دارد که نشان می دهد برادران هاشمی در تاریخ . اند، یا درگذشته اند، یا از دادن اطالعات سر باز می زنند

تمویم تنظیم ماللات های ویلیام کیسی نیز، در روزهای مزبور، سفید است که امری ؼیر عادی ست، . اعالم شده، در مادرید بوده اند
اگرچه مسووالن مبارزات انتخابات ریگان گفته اند که ویلیام کیسی در این روزهای حساس انتخاباتی، آمریکا را ترک نکرده، اما 

ارتش " سازمان عملیات سری"عکسی وجود دارد که نشان می دهد ویلیام کیسی در آن تاریخ، در مجمع سالیانه ی ماموران سابك 
ویلیام کیسی به راحتی می توانسته صبح به مادرید برود، در جلسه شرکت کند و عصر به لندن . آمریکا در لندن، حضور داشته است

روزهای ماللات ویلیام کیسی و کروبی، همان روزهایی بوده که ویلیام کیسی در لندن بسر می برده "گاری سیک می گوید؛ . بازگردد
در تمام تابستان آن سال، بعضی از افرادی که با کارتر کار می کردند، اطالعات محرمانه را به اطالع سازمان مبارزات ". است

ویلیام کیسی پیوسته وحشت داشت مبادا گروه کارتر موفك شود گروگان ها را در ماه اکتبر آزاد . بوش می رساندند- انتخاباتی ریگان
. کند و انتخابات را ببرد

حاال رهبران ایران به خوبی والؾ اند که ماجرای گروگان ها مانع . عراق به ایران حمله کرد (1980) سپتامبر همان سال 22در 
به همین دلیل مایل بودند که به سرعت این مساله را . اصلی حل مشکالت ایران، به ویژه تدارک اسلحه و تجهیزات جنگی خواهد شد

خمینی از ما  ( ماه لبل از آؼاز جنگ9 )1980در فوریه "احمد سالمتیان که در آن روزها وکیل مجلس بود، می گوید؛ . حل کنند
نیز همین مساله را تکرار کرد اما هر  ( ماه پیش از آؼاز جنگ3)خواست راه حلی برای مشکل گروگان ها پیدا کنیم و در ماه ژوئن 

بنی صدر می گوید لطب . بار الدامی در این مورد می کردیم، خمینی به دالیلی که برای ما روشن نبود، موضوع را عمب می انداخت



نامه ای به مجلس شورای اسالمی نوشت  ( روز پیش از آؼاز جنگ2 )1980 سپتامبر 20زاده وزیر خارجه ی ولت نیز در تاریخ 
همه ی لدرت خود را بکار می برد تا گروگان ها لبل از انجام انتخابات ریاست جمهوری در ماه  (آمریکا)حزب جمهوری خواه "که؛ 

روحانیون تندرو "منصور فرهنگ نیز که همان زمان نماینده ی ایران در سازمان ملل متحد بود، اظهار می دارد "! نوامبر آزاد نشوند
ناگهان بی اندازه ایراد گیر و بدخواه شده بودند و هر بار که به رهبران ایران توضیح می دادم که ماجرای گروگان ها صدمات جبران 
ناپذیری به سیاست خارجی ایران وارد می آورد، می گفتند والعن آدم ساده لوحی هستم زیرا ایران هیچ وحشتی از پیروزی جمهوری 

جمهوری خواهان به دلیل وجود خبرچین در عالی ترین مدارج همکاران کارتر، از هر نوع الدام کارتر در این زمینه "! خواهان ندارد
هر بار کارتر کاری در جهت آزادی گروگان ها انجام می داد، جمهوری خواهان ماجرا را فاش می کردند و نمی . باخبر می شدند

ولتی مشاوران کارتر ترتیب معامله ! آنها در هر نوع عملیات جهت نجات گروگان ها، خرابکاری می کردند. گذاشتند به نتیجه ای برسد
ای را دادند تا در ممابل تحویل ممداری از لوازم یدکی مورد نیاز ایران، گروگان ها را آزاد کنند، این موضوع توسط تله ویزیون 

اگرچه ایرانی ها دیگر حاضر به لبول هیچ معامله ای با گروه کارتر نبودند، چرا که معامله با جمهوری خواهان آب . شیکاگو فاش شد
. و ناندارتر بود و به نتایجی هم رسیده بود

" ریتس"معامله ی نهایی با ایران در یک آپاراتمان در هتل "در استرالیا بسر می برد، می گوید؛  (1991)که اکنون " آری بن مناش"
که در ایران به دنیا آمده، در تهران بزرگ شده و در مدرسه ی آمریکایی ها در تهران درس خوانده " بن مناش". "پاریس انجام گرفت

 در تهران با مهدی کاشانی فرزند آیت هللا کاشانی ماللات داشته و از او 1978در "و فارسی را بی لهجه صبحت می کند، می افزاید 
. مهدی کاشانی بعداز انمالب، مدتی یکی از چهره های مهم سیاست ایران شد"! شنیده که به زودی در ایران انمالبی رخ خواهد داد

من به اتفاق پنج اسرائیلی دیگر که برای جوش دادن معامله ی نهایی آمریکا با ایران تالش می کردیم، روز "می گوید؛ " بن مناش"
در آن زمان . اسناد مربوط به این الامت بعدن از بین برده شد.  به پاریس آمدیم و در هتل هیلتون ساکن شدیم1980 اکتبر 15 یا 14

در این کمیته ی . یک کمیته ی مشترک وجود داشت که کار ارسال اسلحه به ایران را ترتیب می داد و بر جریان امور نظارت می کرد
، ماللات نهایی "بن مناش"بنابر اظهارات ". مشترک حتی دو تن از نزدیکان کارتر یعنی روبرت گیت و دوناد گرگ نیز عضویت داشتند

رفتیم و او را " مونتینی"شب لبل به اتفاق دو اسرائیلی دیگر برای ماللات مهدی کروبی به هتل . " اکتبر صورت گرفت20 یا 19روز 
ایرانی ها پیوسته به ما می "اضافه می کند  (با لبخند)او". مطمئن ساختیم که ارسال اسلحه به ایران هم چنان ادامه خواهد داشت

ادامه می " بن مناش". "نجات داد (عراق فعلی)گفتند؛ یادتان باشد که کورش کبیر شاه ایران بود که شما را از لید اسارت بابلی ها
روز بعد، نزدیکی های ظهر در هتل ریتس پاریس، کروبی و یک نفر دیگر وارد اتاق شدند و کمی بعد جورج بوش و ویلیام "دهد؛ 

 Alexandre de)الکساندر دو مرانش )".رفتند (هتل)کیسی نیز آمدند، به ما سالم کردند و به اتفاق ایرانی ها به اتاق کنفرانس
Maranches)  رئیس اداره ی کل امنیت خارجی فرانسه.(D.G.S.E)  ،نیز اظهار داشته که در جریان ماللات های اسرائیلی ها

 کتابی در مورد بحران های بین 1986مرانش خود در . جمهوری خواهان آمریکا و نمایندگان جمهوری اسالمی در پاریس بوده است
 (.المللی دوره ی خدمتش منتشر کرده است

کار می کرد، تایید می  (سیا)" سی آی ا"که برای " ریچارد بابایان"حضور ویلیام کیسی در این ماللات را، یک ایرانی دیگر به نام 
در آن تاریخ، من در پاریس بودم و تالش می کردم تا مخالفان "وی که اکنون به دالیل دیگری در زندان بسر می برد، می گوید که . کند

سال بعد در . همان جا از ماللات محرمانه ی ویلیام کیسی با نمایندگان جمهوری اسالمی باخبر شدم. رژیم ایران را با هم متحد کنم
در آن تاریخ به دالیلی .  که به دلیل دیگری به دیدن ویلیام کیسی رفته بودم، این مساله را بازگو کردم و او تایید کرد1981ژوئن 

ارسال اسلحه به ایران دچار مشکل شده بود و او از من می خواست که با رهبران ایران تماس بگیرم و موافمت آنها را جلب کنم که به 
ماللات نهایی بین بوش و کیسی و مهدی کروبی و یک ایرانی دیگر "می گوید؛ " بن مناش"! "یک تاخیر دو تا سه ماهه تن بدهند

در آن تاریخ حضور بوش بسیار ضروری بود تا ایرانی ها نسبت به کل ماجرا اعتماد پیدا . انجام گرفت و ما محل ماللات را ترک کردیم
در طول ان سال اصلن به پاریس نرفته و بخاطر نمی آورد در هیچ ماللاتی مربوط به ماجرای "می گوید که  (پدر)جورج بوش. کنند

 اکتبر جورج بوش کجا بوده، انواع جاها را نام برده اند؛ در 20 و 19این که روزهای شنبه و یک شنبه ". اکتبر، شرکت کرده باشد
، "پوتر استوارت"در کانتی کلوب، در ناهار با " چوی چیز"نیوجرسی در ناهار با مسووالن صهیونیسم آمریکا، در ناهار با - فیالدلفی

 اکتر کجا 19جاها بحدی مختلؾ و متضاد است که به درستی نمی توان فهمید جورج بوش والعن در . و انواع و السام جاهای دیگر
خود او یک عکس خانوادکی نشان می دهد که . هم معلوم نیست که در آن تاریخ در چه محلی بسر می برده" دونالد گرگ. "بوده است

اما اداره ی هواشناسی منطمه می گوید؛ در آن تاریخ هوای سواحل . بسر می برده اند" ایالت دالور"او و خانواده اش در پالژی در 
دروغ می " آری بن مناش"بسیاری معتمدند که ! بحدی سرد بوده که امکان نداشته کسی بتواند با لباس شنا در پالژ لدم بزند" دالور"

مطالبی گفته که اؼلب آنها مورد تایید " ایران کنترا"او در مورد ماجرای . گوید ولی گفته های او را نمی شود کاملن نادیده گرفت
در عین حال پس از ماللات در پاریس، حوادثی رخ داده که تاییدی ست بر انجام یک توافك میان آمریکا، اسرائیل و . کنگره است

درست چهل و هشت ساعت پس از این ماللات، یک محموله ی سری اسرائیلی به ایران حمل شده که ولتی رهبران کاخ سفید . ایران
که او نیز کتابی در این " باربارا هانگر"یکی از همکاران مبارزات انتخاباتی ریگان . از آن با خبر شدند، از اسرائیلی ها گله کردند

احمد سالمتیان ! باره نوشته، به گوش خود شنیده که ریگان دیگر نباید از آزاد شدن ناگهانی گروگان ها هیچ گونه نگرانی داشته باشد
می گوید در ایران نیز بعد از مدت ها، ناگهان کمیسیونی که مسوول مساله ی گروگان ها بود با مجلس تماس گرفت و نظر خمینی را 

تاخیر و تسریع ها هیچ توضیحی جز این نداشت که ایران عاللمند بود ریگان انتخابات را ببرد و منتظر عالمت بود تا . تایید کرد
. گروگان ها را آزاد کند

در سه ماهی که ریگان مشؽول تمشیت امور بود، .  نوامبر انتخابات انجام گرفت و ریگان با اکثریتی خرد کننده بر کارتر پیروز شد4
ایرانی ها بر سر هر موضوعی چانه می زدند اما ناگهان با شرایطی که زیان های . مذاکرات بر سر گروگان ها، بی نتیجه ادامه داشت

 صبح روز بیستم ژانویه توافك کامل در همه ی امور به عمل آمد و پنج 8. حیرت آوری برای ایران داشت، با همه چیز موافمت کردند
در همان . دلیمه بعد از آن که ریگان سوگند ریاست جمهوری را یاد کرد، گروگان ها آزاد شدند و نیم ساعت بعد، ایران را ترک گفتند

لحظه ای که هواپیمای گروگان ها فرودگاه ایران را ترک می گفت، هواپیماهای دیگری در اسرائیل، از تجهیزات نظامی انباشته می 
 یک هواپیمای آرژانتینی که وسیله ی 1981در ژوئیه ی. این ماجرا اصلن خیالبافی نیست. شدند تا به سوی ایران حرکت کنند



از این هواپیما اسنادی به دست آمد که نشان می داد همان هواپیما سه بار . اسرائیلی ها اجاره شده بود، در خاک شوروی سموط کرد
 میلیارد دالر اسلحه و لوازم 8گفته می شود در آن دوره ی مشخص، نزدیک به . لوازم نظامی آمریکایی به ایران حمل کرده است

اگرچه این مبلػ زیاد بنظر می رسد اما فراموش نکنیم که هفتصد هزار ایرانی در طول هشت سال با . نظامی به ایران حمل گردیده
این والعیتی ست که واسطه ها از مولعیت ناجور ایرانی ها . عرالی ها می جنگیدند و اسلحه ی مورد نیاز این لشکر کار شوخی نیست

در جنگ و وحشتی که از سموط ایران و رژیم اسالمی داشتند، کمال استفاده را بردند و لیمت ها را گاه تا چهار یا پنج بار باال می 
سیروس هاشمی از . به ایران حمل شده است (ترکیه و امارات)تحمیمات بعدی نشان می دهد که تمامی این سالح ها از طریك . بردند

یک دالل اسلحه به صورت یک مامور دو جانبه ی گمرک آمریکا درآمده بود و به کمک او بود که عده ای در این رابطه به دام افتادند 
که نام هر سه ی آنها در ماجرای " آلبرت حکیم"و " اولیور نورث"و " ریچارد اسکورد"گروه دیگری از جمله . و تولیؾ شدند

بر مال شد، کانال دومی برای ارسال اسلحه به ایران به وجود آوردند، و در محاکمات، به زندان های طوالنی و پرداخت " ایران کنترا"
و " اسکورد"به مجله ی تایم مراجعه کرد و جزئیات مربوط به معامالت اسلحه ی " بن مناش "1986در . مبالؽی زیاد محکوم شدند

خبرنگار تایم گذاشت ولی چون مجله ی تایم نتوانست تایید های الزم را برای " راجی صمػ آبادی"را در اختیار " حکیم"و " نورث"
چاپ لبنان " الشراع"نا امید نشد و به روزنامه ی " بن مناش. "به دست آورد، از انتشار گزارش خودداری کرد" بن مناش"ادعاهای 

در این میان سیروس هاشمی در شرایط بسیار مشکوکی در لندن فوت . بود که همه ی لضایا را فاش کرد" الشراع"مراجعه کرد و این 
ریچارد بابایان معتمد . گفته است که نود و هشت در صد مطمئن است که سیروس هاشمی به لتل رسیده" ویلیام واجتل"وکیل وی . کرد

کمی بعد از این ماجرا جسد یک . است که فرمان لتل سیروس هاشمی از طرؾ ممامات عالیه ی جمهوری اسالمی صادر شده بود
. را که در اطراؾ ماجرای مزبور تحمیك می کرد، در ویرجینیای ؼربی کشؾ کردند" جی دی کازوالرد"نویسنده ی آمریکایی به نام 

"! اگر اتفالی افتاد و من مردم، ماجرا را ساده نگیر"لبل از این حادثه وی به برادر خود گفته بود؛ 

کار می کند، تلفن مرتب زنگ می زند و از " ماجرای خیانت"بر روی کتاب خود به نام  (1991)در دفتر گاری سیک که این روزها 
تعریؾ می کند، از خواب بیدار شده " گری سیک"گوی مردم باالخره با لصه ای که . نماط مختلؾ جهان اطالعات به اوی داده می شود

 . باشند

پرده ی دوم؛ ؼنی سازی  

ما "شاید برخی فراموش کرده باشند که جمهوری اسالمی از فردای انمالب، پروژه ی راکتور اتمی بوشهر را تعطیل کرد و گفت؛ 
چه شد اما که از فردای پذیرش لطع نامه ی شورای امنیت درباره ی جنگ ایران و عراق، جمهوری به فکر ". انرژی اتمی الزم نداریم

که به آن لیمت " فاو"این پروژه ی کهنه افتاد؟ فکر به نوشیدن زهر و پذیرش لطع نامه ی شورای امنیت از آنجا شروع شد که 
سنگین به دست آمده بود، توسط عرالی ها یک روزه بازپس گرفته شد، بی شماری کشته و اسیر شدند، و بمیه با شتاب از معرکه 

بعالوه . این شکست و ضد حمله ی وحشیانه ی عرالی ها در همه ی جبهه ها، سبب فرار جمعی ایرانی ها از جنگ شد. گریختند
آمریکا نیز، . هواپیمایی نمانده بود تا بتواند در ممابل حمالت هوایی صدام مماومت کند، حتی سالح دفاعی به درد بخوری هم نمانده بود

به بهانه ی بستن چند ساعته ی تنگه ی هرمز توسط ایران، ؼیر مستمیم وارد جنگ شد، و از جمله به یک هواپیمای مسافربری ایران 
در ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی، فعالیت اتمام پروژه ... شلیک کرد، تمام ناوگان دریایی ایران را یک روزه ؼرق کرد یا آتش زد و

بهانه ی اولیه، . ی راکتور اتمی بوشهر و مراوده با فرانسه آؼاز شد، که خود یک بهانه برای به دست آوردن سالح هسته ای بود
، علی اکبر والیتی وزیر امور خارجه وارد 1370 تیر 12روز . بازپس گرفتن یک میلیارد وامی بود که فرانسه از شاه گرفته بود

پاریس شد تا آنطور که گفتند، آخرین اختالفات پرونده ی مالی میان فرانسه و ایران را برطرؾ کند، و زمینه ی سفر میتران به تهران 
 تیر، فرانسه اعالم کرد 13روز . توجیهی که سخنگویان دو طرؾ ارائه دادند. و بازدید هاشمی رفسنجانی از فرانسه را فراهم کند

دبیر  (F. Scheer)" فرانسوا شر" تیر که 18یک هفته بعد، در تاریخ . به ایران سفر خواهد کرد (دو ماه بعد)میتران سپتامبر آینده 
کل وزارت خارجه ی فرانسه برای ادامه ی مذاکرات به تهران آمد، سفر رییس جمهور فرانسه را مشروط به این کرد که اختالفات مالی 

چه "، روزنامه ی لوموند در مورد نتیجه ی سفر والیتی نوشت؛ ( تیر15)سه روز پیش از آن . ایران و فرانسه کاملن حل شود
اختالفات حل شود و چه نشود، میتران در پاییز آینده به تهران خواهد رفت و نمطه ی پایانی بر تشنج یازده ساله ی بین دو کشور 

( Eurodif)" یورودیؾ"این تشنج بصورت ظاهر بر سر بازپرداخت وام یک میلیارد دالری بود که شرکت فرانسوی "! خواهد گذاشت
در زمان شاه، از ایران دریافت کرده، و ؼیر از واگذاری ممداری سهام این شرکت به ایران، متعهد شده بود تا هر ساله ممداری 

پس از انمالب، روابط دو کشور رو به تیرگی نهاد، و دولت فرانسه، بعد از شوروی، دومین کشوری . اورانیوم ؼنی شده به ایران بدهد
پس از جنگ، رژیمی که . جمهوری اسالمی الدام به برخی عملیات تروریستی در خاک فرانسه کرد. بود که به عراق اسلحه می رسانید

سوگند خورده بود کلیه ی بالد کفر را تحت فرامین لرآن در آورد، و برای این منظور، از تروریسم بین المللی حمایت و حتی آن را 
رهبری می کرد، و با گروگان گیری در تهران و لبنان سعی داشت مخالفان خود را تحت فشار بگذارد، تظاهرات فرمایشی در داخل 

ناگهان رنگ عوض .. ایران و جنوب لبنان، سوزاندن و لگد کردن مجسمه های مموایی سران کشورهای کفر، همراه با پرچمشان و
کرد و برای تجدید رابطه با کشورهای اروپایی، یعنی همان دشمنان کافر، علنن تمایل نشان می داد و حتی به تشویك دولت آلای 

. هاشمی از سرمایه داران کافر دعوت کرد تا در جمهوری اسالمی سرمایه گذاری کنند

در جریان آزاد سازی کویت از چنگ صدام، جمهوری اسالمی که بظاهر حضور نیروهای بیگانه در منطمه را محکوم می کرد، در 
آنها سخت بیم داشتند که پس از امتیازات . جنگ علیه عراق اعالم بی طرفی کرد، و مورد لطؾ آمریکا و اروپا و اسرائیل لرار گرفت

نامه پراکنی های دوستانه بین صدام و .. تخلیه ی بخش های اشؽالی، آزاد کردن اسیران و)یک طرفه ای که صدام داده بود 
سبب شد تا ؼربی ها " بی طرفی"اما . ایران به نفع عراق وارد ماجرا شود و جنگ در منطمه گسترش یابد و طوالنی شود (رفسنجانی

این که جمهوری اسالمی این . دستی از سر لطؾ بر سر و روی جمهوری بکشند، و چشم بر خیلی از اعمالش در داخل و خارج ببندند
اعوان و انصار جمهوری در رویای فتح جهان و صدور اسالم و . فرصت را هم مثل تمام فرصت های دیگر از دست داد، بحثی ست جدا

انمالب، تمام همسایگان جنوبی و ؼربی، جمهوری های تازه استمالل یافته بعد از فروپاشی شوروی، و حتی فرصت های برلراری 
همسایگان که به دوستی و کمک های التصادی . مناسبات با افؽانستان را هم از دست داده، همه را از خود ناامید و دلسرد کرده بودند



نیازمند بودند، در عوض آخوند و لران و ساختمان مسجد و تبلیؽات دریافت می کردند؛ جمهوری بر این خیال بود تا همسایگان را 
باری، در ماللات های . ماموران جمهوری یا پس فرستاده شدند، یا مانند افؽانستان کشته شدند. تبدیل به جمهوری های اسالمی کند

به زودی در . بین دو طرؾ در پاریس و تهران، روشن شد که خواسته ها نه تنها بهم نزدیک نیست، بلکه تا توافك راه درازی مانده
نمایندگان پنج . پافشاری می کند" یورودیؾ"فرانسه فاش شد که جمهوری اسالمی بر سر سهمیه ی اورانیوم ؼنی شده از شرکت 

 تیر در پاریس، به این نتیجه رسیدند که ظهور یک لدرت هسته 18کشور عضو دائمی شورای امنیت در جلسه ی خود در همان روز 
آلای والیتی در بازگشت از پاریس، در یک سخن رانی . ای در خاورمیانه خطری ست جدی و باید بهر شکلی شده از آن جلوگیری کرد

 میلیون دالر 300فرانسویان ابتدا خواستار تحمیل چند صد ملیون خسارات به ایران بودند و می خواستند با پرداخت "رادیویی گفت؛ 
اما حاال حاضر شده اند تمام وام اصلی را بپردازند و در عین حال . از یک ملیارد دالر، سر و ته بدهکاری های خود را هم بیاورند

این یعنی همان دریافت سهمیه ی اورانیوم ؼنی شده، حال آن که گره ی . بالی بماند" یورودیؾ"ایران، هم چنان سهامادار شرکت 
مدیر کل شرکت یورودیؾ، در  (A. Herpin)" آلن هرین"با وجودی که . اصلی بر سر خودداری فرانسویان از دادن این سهمیه بود

، سهم اورانیوم ؼنی شده ی (1991) که ده در صد سهام شرکت را داشته، تا امروز 1974مصاحبه ای اعتراؾ کرد که ایران از سال 
خود را دریافت نکرده، و با وجودی که کارشناسان بین المللی معتمدند که این اورانیوم که تنها چهار تا پنج درصد ؼنی شده، برای 

ساختن بمب اتمی کافی نیست، اما فاصله ی بین استفاده ی نظامی و ؼیر نظامی از مراکز انرژی هسته ای، بسیار کوتاه تر از آن است 
، نگران نبود که ایران به لدرت هسته ای مجهز 1974دولت فرانسه که هنگام بستن لرارداد یورودیؾ با شاه در . که تصور می شود

شود، امروز تحویل اورانیوم به جمهوری اسالمی را دور از احتیاط می داند، به ویژه که چهار عضو دیگر شورای امنیت به دولت 
برخی از مفسرین ؼربی نوشتند که آرژانتین به توافك رسیده بود ممداری اورانیوم به جمهوری بدهد اما ). فرانسه هشدار داده اند

انفجار مرکز یهودیان در این شهر که به . عوامل اسرائیلی در بوینس آیرس، در این معامله تخریب کردند و رای آرژانتین را زدند
.  (سفارت جمهوری نسبت داده می شود، انتمامی ست که جمهوری از عوامل اسرائیل گرفت

جمهوری اسالمی که هیچ گاه این مساله را پنهان نکرده که برنامه ی جاه طلبانه ای برای نیروگاه های هسته ای خود دارد و امیدوار 
چون .  سه یا چهار مرکز هسته ای در کشور ایجاد کند، در این زمینه با آلمان هم وارد درگیری تازه ای شد2000است که تا سال 

این کار را ناتمام گذاشت  (1370)آلمان تعهد کرده بود تا نیروگاه ناتمام بوشهر را به اتمام برساند، در بهار امسال " زیمنس"شرکت 
و به رژیم جمهوری اطالع داد که به علت لدیمی بودن تکنیک نیروگاه بوشهر و نداشتن شرایط ایمنی کافی، حاضر نیست که ساخت 

سازمان انرژی اتمی ایران در اعالمیه ای یادآور شد . آن را ادامه دهد و وزیر التصادش برای متماعد کردن جمهوری به تهران رفت
که اگر تنها مساله ی ؼیر ایمنی بودن نیروگاه بوشهر بود، دولت آلمان می توانست هزینه ی ساخت مدرن نیروگاه را پیشنهاد کند و نه 

آلمان پیشنهاد داد که حاضر است بجای مرکز هسته ای، یک مرکز انرژی گازی برای ایران ). این که موضوع را یکسره کنار بگذارد
آلمان خسارتی . سازمان اتمی اظهار داشت که خسارات ناشی از عدم تکمیل این نیروگاه، بیش از ده میلیارد دالر است. (بسازد

بعدن ). با صدور پروانه ی حمل لوازم مورد نیاز به ایران موافمت نکرد (آزاد سازی کویت)نپرداخت، و بظاهر بخاطر جنک خلیچ 
روس ها، نیروگاه تازه ای در کنار نیروگاه لدیمی بوشهر، ساختند که تا هنوز هم به راه نیافتاده، اگرچه تا همین جا هم بیش از پنج 

رفسنجانی به دولت آلمان اخطار داد که . (میلیارد دالر  دیگر از کیسه ی ایران هزینه شده، دو ساختمان، هر دو بی خاصیت افتاده اند
در ؼرب گفته !  مگاوات برق محروم کند2400ایران نمی تواند در ممابل این تصمیم ناگهانی بی تفاوت بالی بماند و مردم ایران را از 

شد که جمهوری با استفاده از کارشناسان چینی و آرژانتینی و پاکستانی، در لزوین و اصفهان سرگرم ساختن مخفیانه ی دو نیروگاه 
دیگر است و برای بکار انداختن آنها نیاز مبرمی به اورانیم ؼنی شده دارد، و به همین دلیل در صدد رفع اختالفات مالی خود با فرانسه 

چون صدور کلیه ی تولیدات . ، وارد باشگاه کشورهای دارای انرژی اتمی شود"یوردیؾ"برآمده تا با دریافت سهم اورانیوم خود از 
اطالع داد که تحویل اورانیوم  (1370) تیر 28هسته ای در فرانسه مشروط به اجازه ی دولت است، وزارت خارجه ی فرانسه در 

ؼنی شده به ایران امکان پذیر نیست و جمهوری اسالمی باید رفع اختالفت مالی خود با فرانسه را در چهارچوب همان یک میلیارد 
.  دالر به سرانجام برساند

فلسفه ی .  سال، هنوز هم روشن نیست کار اختالفات مالی میان فرانسه و جمهوری اسالمی به کجا کشید17، پس از گذشت1387در
جمهوری این است که تا زمانی که حضرات خیال می کنند برگ برنده در دست آنهاست، همه جا، حتی امامان جمعه در کوره دهات، با 

و از آنجا که بازی را باخته می دانند، ناگهان ... هستند" گرفتن حك مردم ایران"مشت های گره کرده در حال انتمام از دشمنان و 
.  به فراموشی سپرده شد" احماق حموق ملی"

؛ بانک ورشکسته پرده ی سوم

 20 کشور جهان شعبه دارد و با 69که شعبه ی مرکزی آن در لوکزامبورک است و در  (BCCI)بانک اعتبارات و تجارت بین المللی 
میلیارد دالر ذخیره، در ردیؾ یکی از بانک های سرمایه گذار بزرگ جهان محسوب می شد، بر طبك تصمیم ممامات مسوول هفت 

 میلیارد کسر بودجه پنهان نگاه 12کشور اروپایی، به جرم ارائه ی ترازنامه های ساختگی سالیانه که ورشکستگی این بانک را با 
 20)، 1971که در" آلا حسن عابدی"بانکدار پاکستانی . از ادامه ی فعالیت محروم شد (1370اوایل تیرماه ) ژوئیه 5می داشت، در 

 در 1972بانکش در پاکستان بوسیله ی ذوالفمار علی بوتو، ملی شده بود، بانک اعتبارات و تجارت بین المللی را در  (سال پیش
 معلوم شد که علت اصلی توسعه ی این بانک، سپرده ها و حساب جاری های ناشی از فروش 1988در . لوکزامبورک تاسیس کرد

گذشته از دو . (پول شویی)مواد مخدر است، و لاچالچیان وسیله ی این بانک درآمدهای خود را لانونی و لابل دسترس می سازند 
که ماه " مذلین"، رییس شبکه ی معروؾ "پابلو اسکوبار"، دیکتاتور سابك پاناما، و "ژنرال نوریه گا"لاچالچی سرشناس یعنی 

، "دووالیه"خود را تسلیم ممامات کشور کلمبیا کرد، سایر مشتریان سرشناس این بانک عبارت بودند از  (1370تیرماه )گذشته 
عدنان "دیکتاتور سابك فیلی پین که هر دو ثروت هنگفتی از کشورهای خود خارج کرده بودند، و " مارکوس"دیکتاتور سابك هائیتی، 

 هنگامی که بانک اعتبارات و تجارت بین الملل دچار مشکالت مالی شد، شیخ زاید 1989در سال ! تاجر سعودی اسلحه" لاشمچی
اما ظاهرن مشارکت .  درصد سهام بانک به مبلػ یک میلیارد دالر، به عنوان سهامدار اصلی این بانک درآمد77حاکم ابوظبی با خرید

لابل اهمیت حاکم ابوظبی هم تؽییری در کار بانک بوجود نیاورد و بر اساس تحمیماتی که پس از تعطیلی این بانک، در اطراؾ فعالیت 



های آن بعمل آمده، دامنه ی الدامات نامشروع این بانک از واریزهای ؼیر لانونی، واگذاری اعتبارات هنگفت به موسسات مشکوک، 
سر به نیست شدن لسمتتی از ذخایر بانک، و اختالس برخی از مدیران شعبات آن فراتر می رود و نه تنها در سطح ؼیر دولتی پای 

به میان آمد، بر مبنای  (که در ارتباط تنگاتنگ با زمامداران جمهوری اسالمی ست)، تروریست فلسطینی "ابونضال"اشخاصی نظیر 
از جمله خدمات این بانک به . ، این بانک با سازمان سیا روابط طوالنی و نزدیک داشته است"لیبراسیون"تحمیمات روزنامه ی 

 ولتی اسرائیلی ها حاضر شدند در 1985در . است (ایران کنترا)گیت - ، میانجی گری اش در معامله ی اسلحه معروؾ به ایران"سیا"
رابرت "که معاون ولتش، )صورت تضمین یک بانک خارجی، اسلحه ی آمریکائی به جمهوری اسالمی برسانند، ممامات سازمان سیا 

است، بانک اعتبارات و تجارت بین الملل را پیشنهاد کرد و به اسرائیلی ها گفت که این  (پدر)اکنون مشاور سیاسی جورج بوش" گیتز
بانک مذکور در ازای دریافت حك الزحمه ی خود، برای ممامات جمهوری اسالمی و . بانک، موسسه ای با تجربه و لابل اعتماد است

اسرائیلی اعتبارنامه های جعلی ساخت تا بده و بستان های محرمانه ی طرفین، جنبه ی رسمی پیدا کند و در صورت بروز حادثه ای، 
. منافع اسرائیلی ها بخطر نیافتد

" نوریه گا"افشاگری های دیگر حاکی ست که بانک مذکور، نه تنها سال ها طرؾ معامالت سری سازمان سیا بوده، حتی حموق ژنرال 
( Financial Times)نشریه ی فایننشنال تایمز . که برای سیا و آمریکا جاسوسی می کرده، از طریك این بانک پرداخت می شده

 می توانست از 1988عامل اصلی جلوگیری از تحمیماتی بوده که در " رابرت گیتز"از لول ممامات رسمی ایاالت متحده فاش کرده که 
از دست برود، و با وجود " رابرت گیتز"اگرچه این موضوع سبب شد تا اعتبار . سایر الدامات ؼیر لانونی این بانک پرده بردارد

! معرفی او از سوی بوش برای رهبری سیا، از طرؾ نمایندگان کنگره انتخاب نشود

؛ توضیح واضحات اپیلوگ

استفاده می کنند، امری کاملن روشن " دموکراسی"، بخاطر نفع خود و علیه ملت های دیگر از "دموکرات"این که سیاستمداران دنیای 
، سعی می کنند مطلب را تا حد ممکن از روزنامه ها و مردم خودشان و جهان پنهان "منافع ما"در این گونه موارد تحت عنوان . است

... نگه دارند، و در صورت افشاء شدن، آن را توجیه کنند، یا ممصرین را تبرئه کنند و

، سه مماله از شماره های پاییز و "فاینانشال تایمز"، "وال استریت جورنال"، "اکونومیست"در تدوین این مطلب، از مماالت متعددی در 
چاپ )" علم و جامعه" مجله ی 1370، دو مماله از شماره های پاییز و زمستان (چاپ پاریس)" روزگارنو" ماهنامه ی 1370زمستان 

اگر البته رسانه های آزاد و مستملی در ایران . مسوولیت ترجمه ها و خالصه کردن مطالب، با من است. ، استفاده شده است(آمریکا
اجازه ی عمل داشتند، و روزنامه نگاران حرفه ای، مصلح و آگاه به این مسایل، اجازه داشتند در این موارد بنویسند و صحبت کنند، 

خرید اسلحه ی جمهوری از اسراییل و آمریکا، و موضوعات . نیازی به تالش آماتوری نظیر من، آن هم بیست سال پس از ماجرا، نبود
، بند و بست های پنهان جمهوری با برخی دموکرات های اروپایی و احزاب آمریکایی به ویژه جمهوری خواهان، " کنترا–ایران "مشابه 

تنها میلیون ها مردمی که در این سال ها صادلانه به دروغ و . نزد روزنامه نگاران و خوانندگان غربی، چون کفر ابلیس مشهور است
     .تملب سردمداران جمهوری اسالمی گوش داده اند، هستی شان بر سر باورهایی ساده لوحانه از دست رفته است

دیوار حاشا آنمدرها هم بلند نیست 

http://www.ali-ohadi.com/global/index.php?section=guest&module=balakhooneh&lang=fa&id=81 

اتفالی 
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ohadi.com/global/index.php?section=guest&module=mehmoonkhooneh&lang=fa&group=naghd&i
d=59 
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! توامان تنها

 

تا منظره ی ناچار، فرصتی ست . یک ساعتی در تاکسی نشسته ام فرمانیه، تااز شهرک ؼرب ، در شلوغ ترین ساعات ترافیک تهران
روزنامه ها ! ، ساختمان هایی بی شکل و بدلباره که مثل لارچ می رویندرا تماشا کنمدور و بر ساختمان های کوتاه و بلند و نا شکیل 

مافیای بودجه ی ساختمان مسکن برای محرومان، تشکیل نهادی برای ساختمان مسکونی برای جوانان، پر است از اخبار مسکن؛ 
و مواد اولیه ی ساختمان و میزان واردات وسایل ساختمانی از ... تعداد کارخانجات سیمان و آجر و موزائیک و... ساختمانی و 

 صنایع ،؟ در کشورهای پیشرفته ی صنعتی چیستاین رشد باالی صنایع ساختمانی برای!  و لیمت های سرسام آور...کشورهای دیگر
ختم " ساختمان" چندان به حساب رشد گذاشته نمی شوند چرا که سمفی دارد و در نهایت پیشرفت هم به ،ساختمانی در چرخه ی تولید

   !داخلی می چرخدمی شود و  رشد آن در یک محدوده ی مشخص و دایره وار 

است؟ و " داشتن یک خانه"چرا مهم ترین مساله ی زندگی مان ،  به حضور در میان مردم و جمعیتیمهرکدام ما عاللمندبا وجودی که 
 باشد؟ با دیوارهایی بلند و محفوظ از دید... دور از جاده، ایستگاه، راه آهن، فرودگاه و، مثلن "امن"جایی چرا اؼلب خانه هایمان باید 

به آب و درخت و طبیعت و آسمان محصور یا نزدیک " امن"ست در جایی  خانه ای یحتی آن که وسع مالی اش لد نمی دهد در آرزو
 می !، شاید هم فکر می کند باالخانه را اجاره داده امکمی جا می خورداول اننده  خانه ی من؟ ر!گوشه ی امن!  گوشه ی دنج...آبی و

! سمفی که زیرش آرام بگیرد و آرام بمیرد... بی دردسر صاحب خانه و. گوید؛ خوب، هرکسی مایل است خانه ی خودش را داشته باشد
سمفی که . " شنیده و دیدهو گریز می زند به مساله ی صاحب خانه و مستاجر و داستان هایی که از خاله و عمه و دوست و آشنا

ولی بعد ! دسته جمعی که نمی شود. می خندد؛ خوب، لبر هم شخصی ست "!لبر"می گویم؛ ولی این که می شود ! "مزیرش آرام بگیر
فکر می کنیم؟ جواب مشخصی ندارد؛ " لبر شخصی"باشد، یا جمعی؟ در زندگی چرا به " لبر شخصی"از مرگ، چه فرلی می کند 

وسیله ی نملیه اند؟ مگر " اتومبیل شخصی"ولی چرا همه دنبال . باالخره هرکس زن و بچه و زندگی خودش را دارد و از این حرؾ ها
 انگار منتظر چنین سوالی بوده، سر درد دلش باز شود؛ کو وسیله ی عمومی؟ و ناسزا به اتوبوس و بعد ی عمومی چه عیبی دارد؟
...  هم، راننده های شخصی و

این که در جوامع ؼربی یا به . هم خوانده ام" داشتن و بودن"به نام " اریش فروم"را پیش از این در اثری از " داشتن"میل به 
فکر می " تملک"را به سایه برده و آدم ها بیشتر به " بودن"، مدت هاست میل به "داشتن"، تمایل به "جامعه ی مصرفی"عبارتی 

اما مصرؾ در . عادت کرده ایم" مصرؾ"باشیم، به " پیشرفته"و " صنعتی"ما هم در این صد ساله بی آن که ! کنند تا خود زندگی
آرام " بودن"اینجا نه تنها انسان و . جوامع ؼیر پیشرفته که خود تولید نمی کنند، یا به اندازه ی الزم تولید نمی کنند، خطرناک تر است

به زبانی دیگر ما زندگی و . تولیدات دیگران می شود" مصرؾ"صرؾ " بودن"ارام به فراموشی سپرده می شود، بلکه نیروی 
تمایل به داشتن خانه ی ! را به دیگران می فروشیم، بی آن که چیزی عاید خودمان شود، مگر لذت از مصرؾ، لذت از داشتن" بودن"

، "داشتن"اینجا بیشتر معلوم می شود که در تمایل ما به . فرنگ هم می شود دیدایرانیان ممیم را در ... وشخصی و اتومبیل شخصی 
اش چیزی سیون داخلی خانه ادکورکمتر ایرانی ممیم خارج هست که در ! به چشم می خورد" مصرؾ"انگار عامل دیگری هم ؼیر از 

داشتن یک آنتن ماهواره ای و تماشای تله ویزیون های فارسی . یا چیزهایی از صنایع دستی و کاسه کوزه ها و لاب های ایرانی نباشد
ؼم ؼربت؟ یادگار؟ ! یک دستگاه عالی ضبط و پخش با آهنگ های ایرانی، کالسیک و پاپ و اؼلب هم ملودی های سوزناک. زبان

! دلتنگی؟ نمی دانم

به تمایل فرهنگی ما به سبزی و آب و گیاه اشاره می کند، و نمش لالی که تصویری ست از باغ، " گفتگو در باغ"شاهرخ مسکوب در 
 سبز  طبیعتهمانجای خانه لرار داده شده،  کوزه های گل و گیاهی که جایباغ بهشت؟ شاید این میل، از ذهن کویری ما بر می خیزد؟ 

؟ و فرش، که نمادی از گل و گیاه و پرنده و جانور و طبیعت است، در کویری مان بکاهیم" خشکی" تا از به اتالمان آورده ایماست که 
طبیعت است که در ذهن کویری ما نمش ، نشانه هایی از باؼچهحوض و شاید ولتی دستمان به آن آرزوی دراز نمی رسد، ! زیر پایمان

خانه هایمان لرار می دهیم، ارایش درون اتاق  که در  راحتیمبلمانبه . با این همه تصور می کنم یک عامل دیگر هم هست !بسته
خانه ها به یک للعه می مانند، . هایمان، پرده هایی گاه چنان ضخیم که اتاق و خانه و وسایل زندگی را به تمامی پشت خود پنهان کرده

تله )پنجره این که در خلوت امنمان بنشینیم و بی خطر رویارویی با زندگی، از یک ... با انواع اؼذیه و اشربه در یخچال و فریزر و
برخالؾ نمایش در حضور جمع، ما انگاری از جمع، از مردم گریزانیم؟  !میان مردمو در للب جامعه ، نه را تماشا کنیمجهان  (ویزیون

نوعی لبیله ! انگار تنها در جمع دوستان نزدیک، یا فامیل و آشنایان، آن هم نه همه شان، برخی ها که انتخاب کرده ایم، بیشتر خوشیم
...  و بعد. بیگانه ای که اؼلب همسایه یا هم محله ای ماست! ، دور از بیگانه"خودی"جمع ! ای بودن

 می  خانه ماناز این للعه های فئودالی که اؼلب ! از دست ما گرفته شده"اختیار" چمدر در فرهنگ ما "!چار دیواری، اختیاری"
تشکل هایی  ؟ در امنیت خاطر"!دیگران" بی نیاز از خودی، و"، در جمع بسته ی  جمع همه ی وسایل و ابزار برای یک تنهاییسازیم،

می شود از ، ایرانی ها را  که می شویلهوه خانه یا رستوران خلوتیک ؟ جمع تنهایان؟ وارد که تمریبن هیچ ولت به جایی نمی رسند
مثل این که . ایمنی و به همه جهت تسلط داری" پشت"که از در سه گوش، جایی جایی که نشسته اند، شناخت؛ جایی پشت به دیوار، 

؟ ، یا هستیعنی سنگر؟ مگر این تاریخ و فرهنگ ما چمدر نا امن بوده!  تمرکز خاطر و امنیت می دهد،پشت به دیوار و رو به جماعت
خانه ی شخصی با باؼچه ی شخصی و اتومبیل شخصی، ! خودمان" شخصی"فراهم کردن همه ی آنچه که دوست داریم در محدوده ی 

 سنگرهای  هستند،للعه های فئودالیمانند  ،که روی هم انباشته شده اندهم با وجودی ساختمان ها  !چیزهایی که فمط از آن من است
 این بی اعتمادی ؟"دیگری"از !  محفوظ بداریم، تا خود را از دشمنی جمعگرفته ایم" سنگر"فردی که تک تکمان پشت امنیتشان 

عمومی به همه کس و همه چیز از کجا سرچشمه می گیرد؟ از تازیانه هایی که بر پشت تاریخی مان خورده؟ انگار ما از درون 
به میله های آهنی "! در میان جمع"و نه " حاضران ؼایب"به گونه ی !  نگاهی از درون امنگاه خود؛سنگری به جهان می نگریم

در . ما خودخواسته خود را درون یک انفرادی حبس کرده ایم! پشت برخی پنجره ها نگاه می کنم، به ویژه در طبمات اول ساختمان ها



" بیگانه"تعریؾ مشخصی برای این ! حراست می کنیم" بیگانه"انگار خود را و همه چیز را از ! "دیگری"، از "دزد"هراس از 
شاید از بس از هر طرؾ این تاریخ، سواران و پیاده گانی خروشیده . بخشی جدانشدنی از فرهنگ ماست" بیگانه ترسی"نداریم، اما 

ها اما همان خودی ها هستند، و بوده اند، هم وطنان، "بیگانه"اند و هست و نیست ما را دم شمشیر داده اند و گذشته اند؟ اؼلب این 
...  هم کیشان، هم زبانان

با بیگانه در چپاول و فشار  (در تاریخ)گاه، پنهان و آشکار "! هم وطنان"ما با بیگانگان والعی، با خارجی ها بیشتر می جوشیم تا با 
زندگی لبیله . ست"ؼیر خودی"برای هر گروه خانوادگی و فامیلی، جمع دیگران، بیگانه و ! همدست هم شده ایم" خودی"و تحمیر 

شاید این زبان چرب و نرم و ریا و تظاهر و تعارؾ هم ناشی از همین . در همه ی ما به شکلی حضور دارد" ترس از بیگانه"ای؟ 
مجیز . جایی هست، بیارام، از مهربانی مان استفاده کن، و دست از سرمان بردار و پی کارت برو. بوده که بگوییم؛ ؼذایی هست، بخور

گفتن و دست به دستمال بودن هم شاید از همین یورش های تاریخی پی در پی سرچشمه می گیرد؟ هر صبح، آن که زودتر از خواب بر 
ما ناچار بوده ایم هر چند صباحی با یک للدر سر کنیم و با همین زبان چرب و نرم و مجیز گویی با ... می خاسته، شمشیر می کشیده و

حاکم تازه روبرو شویم، شاید از شرش راحت شویم، به زن و دخترمان تجاوز نکند، خانواده را شکنجه نکند، زندگی و هستی و 
شاید هم دگرگون جلوه دادن، ؼیر والعی نشان دادن خودمان؛ من . همیشه چاپیده شده ایم، از بیرون و از تو. نیستی مان را نسوزاند

 (خواستن)در یکی ! بوده است" نداشتن"، و در عین حال تظاهر به درویشی، "داشتن"آن که تو می پنداری نیستم، دلیل این تظاهر به 
حتی ولتی در خانه ای بزرگ با ! و بی نیازی، و اؼلب هم پوشاندن طمع با ماسکی از بی نیازی" لناعت"هست، و در دیگری " طمع"

و لناعت می زنیم؛ دیگر نشان دادن آنچه هستیم؟   " بی نیازی"وسایلی گران سر می کنیم، دم از 

. کدام طرؾ؟ راست یا چپ؟ راننده می پرسد و من گیج، از دنیای خیال بیرون می آیم، هر جا می شود نگهداشت، پیاده می شوم
جای دیگر، چند صد . خوشبختانه یکی از محسنات ترافیک هم همین است که خدا دلیمه ولت داری تا جواب بدهی و دیر هم نشده باشد

. متر مانده به چند راهی، باید گفته باشی یا عالمت زده باشی که از کدام طرؾ می روی، وگرنه دیگر برای خط عوض کردن دیر است
و حد وسط کرده است؟ " تعادل"پیاده که می شوم، حیرانم که چه گفته ام که حکم بر ! می گوید؛ حك با شماست، باید تعادل را حفظ کرد

آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت "، که مدام هم گفته می شود و عمل نمی شود، از این "تعادل"، از این "حد وسط"من چمدر از این 
زندگی خودت را "، "کاری به کار کسی نداشته باش! "دور نگهداشته" خطر کردن و به کام شیر شدن"این که ما را از . متنفرم" نزنه
انگار که شهر نشینی و مدرنیته را هم در انفرادی می خواهیم؟ ولتی همه ی ما از ... و" سر به زیر برو، سر به زیر بیا"، "بکن

! بیگانه باشیم" آن دیگران"می ترسیم، چه باک که در ذهن " دیگری"

کوه ها توامان تنهایند "

 (احمد شاملو)"همچو ما، توامان و تنهایان
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 !ی اصیلها"پارسی "ما

 

که  ناموزونی بعد از تخیالت.  روزمره، تحریؾ تاریخ هم به یک پدیده ی معمول تبدیل شده استدادن کنار دروغ ها و دگرگون جلوه در
 ویزیونی به عنوان تاریخ به خورد مردم داده می شد، تلهسال ها در کتاب های درسی مدارس و دانشگاه ها، برنامه های رادیویی و 

 تاریخ پژوهش" از رساله ها و نظریاتی مشعشع، زیر نظر موسسات و نهادهایی دهان پر کن نظیر استحاال بازار کتاب هم پر شده 
جلوه دهند؛ گویی تاریخ هم  (بخوان آخوندی) ممکن اسالمی حد ؼیره، تا ولایع تاریخی، به ویژه بخش معاصرش را تا و" معاصر

 و مدارک تاریخی اسنادکتاب ها، )نسل معاصر که به معدود سندهای معتبر دسترسی ندارد .  تاراج می رودبهمانند نفت و منابع دیگر، 
، ناچار به (و فرمایشی منتشر می شود، دسترسی داشته باشد رسمی را از کتابخانه ها برچیده اند، مبادا کسی به سندی جز آنچه

 سانسور و خفمان بزرگ می شود، وچند نفر از این نسلی که در میان این در و دربندان . است" یید شدهتا"ی هامطالعه ی همین کتاب 
 سال پیش، هیچ تاریخ مکتوبی نداشته و آنچه روایت شده نیز، نمل هایی هشتادخواهد دانست که این سرزمین تا همین صد و هفتاد 

 و" یطبر"یخ تار روی نوشته های لرون سوم و چهارم هجری به بعد، مثل شاهنامه یا روایت های شخصی از ازشفاهی ست 
یخی که در جهان با تار... یا تذکره هایی که به سفارش این امیر یا آن شاه تدوین شده و... و"  سیستانیختار "و" ثعالبی "و" یهمیب"

کسی هم نخواهد دانست که تاریخ ما را، ابتدا اروپاییان و !  اسالم ختم می گرددبه و در ایران با کیومرث آؼاز می شود و ،"آدم"خلمت 
 دیگر تاریخ نویسان و" هرودوت "آثار نوزده میالدی در دایره ی بسته ی شرق شناسی و ایران شناسی، و از طریك خواندن لرناز 

ی لدیم ایرانی و هاو همین اروپاییان بودند که با یافتن کلید رمز زبان "! یخ پارستار" نام بهیونانی، نوشته اند؛ چیزی شکسته بسته 
آنچه امروز به عنوان تاریخ ایران تا . ین تاریخ بیرون کشیدنداخواندن سنگ نبشته ها، کم کم چیزهایی از الیه های خاک گرفته ی 

ین یا آن نشانه برداشت ا یا می شنویم، و این همه در موردش تعصب داریم، بیشتر حدسیاتی هستند که از  می خوانیمپیش از لاجاریه
 بخش هایی از این تاریخ کشؾ شده را با تعصب در هم آمیخته اند؛ فرنگان،شده و اؼلب تاریخ نویسان ایرانی هم بر مبنای کشفیات 

!  اندکرده اند، درشت نمایی کرده اند و آنچه مطابك میلشان نبوده را کمرنگ و کمرنگ تر داشتهآنچه را دوست 

 چند فرهنگی آؼاز، خالؾ بسیاری تمدن های لدیمی دیگر، از همان بر" پارس" می یابیم که در کمی دلت در این آش شلم شوربا، با
از ارمنستان تا سرزمین مادها در .  یکپارچه از یک ملیت و نژاد نبوده اندهرگز"  باستانیتمدن"به زبانی دیگر ساکنین این . بوده

 و سکاها و سؽدی ها و هاعرب نشین در جنوب ؼربی گرفته تا تاتارها و ترکمن ها و لرلیزها و گرجی  سرزمین های شمال ؼرب و
 شرلی این فالت، همه و همه خود را متعلك به مجموعه به شمالبلوچ ها و بسیاری دیگر از طوایؾ کوچک و بزرگ دیگر در شرق و 

یخ، تا عهد ناصرالدین شاه لاجار، هرگز بیش تارمرزهای این سرزمین پهناور در درازای این . دانسته اند می "پارس"یا " پرسیا"نام 
اگر بر . است هایی از دست می رفته و دوباره به دست می آمده، جدا می شده و باز می پیوسته تکهاز پنجاه سال ثابت نمانده، پیوسته 

 را همان چیزی حدود دو هزار و پانصد سال در نظر پارساساس اسناد به دست آمده توام با حدسیات و تطابك های انجام شده، تاریخ 
 متعدد،همه جای این تاریخ، ملیت های متفاوت و .  طوایؾ و الوام و نژادهای مختلؾحکومتبگیریم، همه جای آن پر است از 

 اند، اگرچه خود بخش مستملی از این امپراطوری گله داران و شبانان بوده" بیگانگان" ممابل هجوم در" پارس"مرزداران و مرزبانان 
.  اندداده می را تشکیل

 از آسیای  بزرگییی از تاریخ، یعنی بخش بزرگی از پاکستان، افؽانستان و تاجیکستان فعلی، بخش هایها دوره در" پرسیا"ی، بار
 چچن تا مرزهای اوکراین، و از این سو تمامی آسیای صؽیر از جمله و ماوراء لفماز ،"اران"میانه از ازبکستان و ترکمنستان تا 

 هایی کوتاه از این تاریخ دورهاین همه در ... ترکیه، بخش بزرگی از عراق فعلی تا یمن و جنوب ایران امروزی آناتولی بخش هایی از
 رضا سلطنت می شود، در والع از دهه ی دوم خوانده" یرانا"آنچه امروز به نام . اندزیسته  می "پارس"دراز، کنار هم و زیر پرچم 

یعنی با وجودی که در شاهنامه و برخی کتب ! استپذیرفته شده  (و نه یک ملت)شاه پهلوی شکل گرفته، و به مثابه یک سرزمین 
بوده و ساکنینش را  (پرسیا)"پارس" ایران نام برده شده، اما نام رسمی این سرزمین تا همین اواخر نام به" پرسیا"دیگر از تمامی 

 لوم می شده اند که در و در ابتدای تاریخ مدون این سرزمین، شامل هفت لبیله ها،"پارس" لبیله ی اما. نامیده اند می " هاپارس"
اصرار دارند که تمامی ملت ها و الوام مختلؾ ساکن این فالت را  بسیاری اما. دوران مادها در جنوب این سرزمین زندگی می کرده اند

یؾ، از دهه ی دوم سلطنت رضاشاه، تشویك شده تا مثلن نوعی تحراین اشتباه و ! بخوانند" پارسی" و فرهنگشان را بنامند" پارس"
!   یك کرده باشدتشوناسیونالیسم را تحریک و 

 و اند شمال و شمال شرق، ملیت ها و الوام بومی دیگری سالیان درازی ساکن این فالت بوده ازپیش از مهاجرت الوام آریایی حتی 
 ها" فنیمی" داشته اند، با ،"بابل "و" آشور"ی هایی چون امپراطور در جنوب، و در همسایگی ها" عیالمی"تمدن های به نامی چون 

 زلزله نگاری های ناشی از کشفیات نفت، در معرض خطر لرار گرفته، یکی از اثر امروز بر که" یلچؽازنب"). داد و ستد می کرده اند
آریاهای مهاجر . ( استداشتهی روشن حضور امپراطوری عیالمی ست که پیش از آریاها، در جنوب فالت ایران حضور هانشانه 

 بلکه اند،زیسته اند، و نه تنها از نگاه نژادی با بومیان در آمیخته می "عیالم"دوران درازی تمریبن در حول و حوش همان سرزمین 
 ها و دیگر لبایل و تمدن های همسایه در بین النهرین  عیالمیاز نظر فرهنگی نیز در بسیاری زمینه های اساطیری و آیینی و سنتی از

به  (اهل پرسیا) پارسی الوامرد پای خدایان و لهرمانان این الوام، بعدها در آیین ها و باورهای . یرفته اندپذو دره ی سند، تاثیر 
 هنگام سموط امپراطوری عیالم، و آؼاز دوران هخامنشی، به دلیل همانبه این ترتیب می توان گفت که از . روشنی دیده می شود

. ی بر جای نمانده بوده است"اصیل"یکدست و " پارسی" فرهنگی و بازرگانی میان تمدن های همسایه، تمریبن تبادلجنگ و صلح و 
 اجداد را بخش بزرگی از ؼرب و شمال ؼربی این سرزمین حکومت می کرده اند، و برخی کردها آنان بر نیز که زمانی دراز، ها"ماد"

 ؼیر از  پارسیلبایل. بوده اندهمسایگان  در روابط تنگاتنگی با و" بابل "و" آشور"خود می دانند نیز، در جوار امپراطوری های 
 که در طی لرون در سرزمین های حول و حوش بین  مختلفیاختالط با همسایگان محلی شان، به دلیل همجواری با لبایل و نژادهای

.  گرفته اند و فرهنگیو دره ی سند زندگی می کرده اند، از همسایگان خود تاثیر و تاثر نژادی ( اردن فعلیعراق و سوریه و)النهرین 
الوام ساکن منطمه حتی .  دیده می شودها"پارس"یری و حماسی اساطآثار این تبادالت فرهنگی در ریشه یابی بسیاری از نشانه های 



" نبوکد" فلسطین ابتدا به دست دربنی اسراییل . ییل که در مهاجرتی بزرگ از مصر به فلسطین آمدند، تاثیر گرفته انداسرااز لوم بنی 
 بهی بابل به دست کورش، آزاد شدند و بخشی از آنان به فلسطین بازگشتند و بخشی امپراطوری اسیر گشتند اما پس از سموط بابل

.  در ملل ساکن ؼرب فالت ایران لابل چشم پوشی نیست نیزتاثیر دیرباز فرهنگ بنی اسراییل.  کردندمهاجرت" پارس"نواحی مختلؾ 
، تا به  دو سرزمین کتاب عهد عتیك و لران نگاهی بیاندازیم، یا تشابه افسانه ها و فولکور بومیدوکافی ست به تشابه روایت های 

!   های محلی بالی گذاشته، پی ببریمافسانهتاثیر عمیمی که متن کتاب عهد عتیك بر روایت های تمریر شده در لران و 

 فعلی خوزستان اند و سال ها پیش از کورش بر مناطك فارس و بوده" پارسی"یل هفتگانه ی لبا که خود لبیله ای از هخامنشیان
 خود از زاده ی مزاوجتی میان دو لبیله بوده، و به روایتی کورش،به روایتی . حکومت می کرده اند، روابط دیرینه ای با مادها داشتند

 بلکه سرزمینشان گسترده تر شد نشدند تکثیر ها"پارس"ولتی کورش، ابتدا ماد و سپس بابل را تسخیر کرد، . مادداماد آخرین پادشاه 
 میان  بدانیم، پیوندهای لبیلوی و مصلحتی"پارسی اصیل" هخامنشیان را هم اگربا این همه، حتی . و الوام تازه تری را شامل گشت

پس از اسکندر، و حدود یک لرن و نیم . ی نگذاشته استجا بر"  پارسیاصالت"لبایل، تا پیش از حمله ی اسکندر، عناصر چندانی از 
پس از . استبر بخش بزرگی از این سرزمین، این اختالط ها و پیوندها گسترده تر هم شده  (سلوکیدها، یونانیان)تسلط جانشینان او 

 را، که با شکست جانشینان اسکندر، امپراطوری ها"پارت"آن، هجوم الوام شمالی و شمال شرلی فالت ایران را داریم، از جمله 
 ی بزرگی از این فالت، با منطمهپارت ها که در اصل، نسبت به پارس ها بیگانه بودند، بیش از چهار لرن بر . دادنداشکانی را تشکیل 

 خدایان و آیین های اشکانی در ایران دوران بعد، می توان به سادگی به حضوربا توجه به . نوعی دموکراسی لبیله ای، حکومت کردند
، بر فرهنگ پارس ها  از برخی جهاتپی برد به ویژه که فرهنگ لبیله ای پارت ها (در پرسیا) ها بر الوام پارسی پارتتاثیر فرهنگ 

 خدایان خویش را داشتند که در طول تسلط چهار پنج سده بر این واشکانیان افسانه ها و اساطیر . و هخامنشیان برتری داشت
آمده، و  فردوسی تمریبن تمامی حماسه ی لدیم ما که بخشی از آن در شاهنامه ی. یین های بومی آمیختآسرزمین، با اساطیر و 

 زال و رستم و فرزندانش، همین طور خانواده ی گودرزیان تابسیاری از لهرمانان حماسی ما، از جمله خاندان سیستان از سام نریمان 
 بهمن، همه فرزندش برخی از پهلوانان افسانه و حماسه؛ دوران لهراسبیان و گشتاسبیان تا اسفندیار و وتا پایان پادشاهی کیخسرو، 

یل شده اند، و جزو میراث لبایل تبد" پرسیا" و حماسه ی اسطورهبه نوعی لهرمانان حماسی و افسانوی پارت ها بوده اند، که به 
 موبد" تنسر" اردشیر اول و توسطبه ویژه )تخریب و تحریؾ هایی که از ابتدای دوره ی ساسانیان .  للمداد می شوندفالتساکن این 

 الوامرا از ذهن تاریخی  (یا بیگانگان) ها"پارت" اشکانیان صورت گرفته، تا فرهنگدر زمینه ی تاریخ و  (موبدان دربار اردشیر
 تمدن شگرؾ اشکانیان در تاریخ، و نه یادی از آن ازایرانی پاک کنند، سبب شده که در تواریخ آلوده به تعصب بعدی، نه چندان اثری 

 ها،"اختالط"حتی اگر باوجود این . یان پارت ها بر فرهنگ ایران زمین داشته، بر جای بماندخداهمه تاثیری که تاریخ و مذهب و 
و خیال کنیم از حمله ی اسکندر تا آؼاز  ( اردشیر و ساسانیان بودنظرچیزی که منظور )ساسانیان را دنباله ی هخامنشیان فرض کنیم 

 چه در دوره ی ساسانیان نداده، پنج لرن، هیچ اختالط و امتزاج فرهنگی و نژادی میان لبایل ساکن این فالت رخ حدودکار ساسانیان، 
 در پایان دوره ی ساسانیان و ابتدای اسالم، باز هم حکایت اختالط و چهبا آن همه جنگ و ستیز با الوام و کشورهای همسایه، و 

.   این فالت می برددر به داستان های تازه تر و والعیت های عمیك تری از دگرگونی نژادی و زبانی و لومی راامتزاج ها، ما 

 و اصفهان و سوای تمامی نهضت های ایرانی در خراسان و آذربایجان و سیستان و بلوچستان و اسالم، از دو لرن ابتدایی تسلط بعد
بیش از نیمی از .  اند، مختلؾ و مختلط بوده اندکردهدیگر نماط، دولت هایی که تا عهد صفوی بر نماط مختلؾ این مرز و بوم حکومت 

 زمان بخوانیم، حکومت می کرده آن" یرانا "و" پارس" ترک بر بخش های بزرگی از آنچه ما مایلیم الوامتاریخ بعد از اسالم ایران، 
و  (...ویان، اتابکان فارس و اصفهان، آق لویونلوها، لره لویونلوها، صفویه، لاجاریه ؼزنوسلجولیان، خوارزمشاهیان، ). اند

 مفهوم به" پارسی اصیل"که هیچ کدامشان ... یه، وبوو باالخره علویان، آل زیار، آل  (زندیه)و لرها  (افشاریه)کردهای خراسان 
از هیچ لبیله و  هیچ کس با این همه، در تمامی این دوره، تا حدود هفتاد سال پیش،.  می بریم، نبوده اندبکارمجردی که ما امروز 

 حساب نیاورده و هرگز کسی نگفته که ترک ها یا پارس ها یا بهنژادی در هیچ کجای این سرزمین، خود را مؽبون و فریب خورده 
 نژاد، الوام ایرانی هرچرا که سوای ظلم و تعدی حاکمان بر مردم هر لبیله و !  و ما را استثمار کرده انداند،عرب ها بر ما مسلط بوده 

خود من در سفری به آسیای میانه، از .  می دانسته اندفرهنگضمن استمالل حکومت های محلی، همیشه خود را پاره ای از این 
 سخن از شاهنامه در . در ؼرب، از میان حدود پانزده کشور و ده ها لوم و زبان مختلؾ گذر کرده امارمنستانتاجیکستان در شرق، تا 

!  حتی ارامنه در ارمنستاندانند،و رستم، دریافتم که تمامی آنها رستم را از خود، و لهرمان ملی می 

یم، بگذر هزاران جنگ و گریز و صلح و اختالط و امتزاجی که فرهنگ ها با هم داشته اند، از در همین تاریخ کشؾ شده مان، اگر
 حکومت بر پرسیا، اعراب و چنگیزیان و لرنچگونه می شود اسکندر و حضور یک لرن و نیم جانشینانش، پارت ها با حدود پنج 

 ها و ملت ندیده بگیریم؟ می شود چشم بر لصه ی دراز همزیستی و اختالط را" پرسیا" لرن سلطه بر سراسر 9تیموریان با مجموع 
 اصالت"است؟ و به راستی این " پارسی اصیل"یرانی انژادها و فرهنگ ها، در دوران های جنگ و صلح، بست و ادعا کرد که نژاد 

 خود ازدواج می کرده اند، تا مادر و مباهاتی دارد؟ در دوران هخامنشی یا ساسانی، شاهان و اشراؾ هم با خواهر و تفاخر چه" نژاد
؟ و  کیست"ایرانی" کدام سند و مدرک محکمه پسندی می شود مدعی شد که بابا این همه ! اصالت لبیله ی خود را حفظ کرده باشند

 ترکی، یا کردی و بلوچی و زبان های دیگر و لهجه به است؟ اگر جماعتی از این سرزمین به عربی سخن می گویند، یا کدام" انیرانی"
 عربی به است؟ تمامی شمال آفریما و بخش بزرگی از سوریه و لبنان، چهارده لرن است که بودنشانهای دیگر، آیا این دلیل انیرانی 

 نه، (در مصر و سودان) ها"لبطی"، نه (در لیبی و تونس) ها"یکارتاژ"نه  (در مراکش) ها"مور"با این همه نه . تکلم می کنند
 خودشان چنین ادعایی داشته باشند؟ اما در چهارده لرن گذشته، اگرهیچ کدام عرب نبوده اند؟ حتی ...  وها"یآسور" و ها"نبطی"

.  استنگذاشته جای بر"  نژادیاصالت" و الوام در این مناطك، به راستی  امتزاج میان نژادهااختالط و

 به و ملیت های مختلؾ و رنگارنگ را در تاریخ دراز این سرزمین، کنار هم نگهدارد؟ الوام عواملی اما سبب شده تا این همه چه
 به علت شیرینی اش از سوی الوام دیگر بکار تنها "فارسی" حتی اگر زبان ! استبوده"  فارسیزبان"گمان بسیاری عامل اصلی 

یم؟ فارسی به احتمالی اصلن زبان بگذار ها"پارس" ها با زور و گاهی با عشك، چرا باید این را به حساب ولتبرده شده، بیشتر 
 ریشه در خراسان و ماوراء مازیسته اند و زبان فارسی امروزین  می "پرسیا" در جنوب ها"پارس"چون !  نبوده استها"پارس"



 این ملت ها و الوام به فارسی تکلم می کنند، یا می کرده اند، دلیلش آن ازاگر برخی . النهر، یا به روایتی در ؼرب این سرزمین دارد
این تنها یک فرض ! ، و بنامیم بدانیم"یتاکثر" را زبانی فارسی ها"پارس" یا بوده اند، و نامشخص تر آن که اند؟" پارس"نیست که 

 آوردن یک گروه، بحساب" اللیت" مشخصی هست، و از روی گمان و حدس هم، چنین بنظر می رسد که برای آماراست، چرا که نه 
!  باشیمکردهخلك هم  فرضی "یتاکثر"، یک  فرضی"اللیت"یم، تا در ممابل آن ابمیه را یکجا کنار فارسی زبان ها گذاشته 

 سواد ازاکثریت لاطع مردم ستم کشیده ی این مرز و بوم، در همیشه ی تاریخ، . ، شعر بوده فارسییکی از علل اصلی گسترش زبان
یع تر در حافظه می نشسته و جا می گرفته، به سرسهل تر و  (ریتم و آهنگ داشتن)بی بهره بوده اند، و شعر به دلیل موزون بودن 

 همه جای این سرزمین از ؼرب چین تا ؼرب ترکیه شاعران.  ایرانی، محبوبیت داشته استالوامهمین دلیل در میان اکثریت بی سواد 
همان .  شیرین فارسی می سروده اندزبان از الوام مختلؾ به دلیل همین محبوبیت و ممبولیت شعر و زبان، اشعارشان را به بسیاری

می نوشته اند، بی آن که عرب بوده باشند، تنها به این دلیل که آثارشان  عربی گونه که زمانی در سرتاسر این سرزمین همه به
هندوستان ! همان گونه که امروز، بسیاری از آنها که به انگلیسی می نویسند، انگلیسی زبان نیستند. خواننده ی بیشتری داشته باشد

پس !  هنگام ارتباط با شهروند بنگالی، یا تامیلی به زبان انگلیسی صحبت می کند گجراتیچهارده زبان رسمی دارد اما یک شهروند
 بر جهان گذاشت؟ فارسی هم زبانی بوده ها،یک میلیارد هندی، انگلیسی اند؟ این مساله را می شود یه حساب برتری انگلیسی زبان 

یؾ و زیبا، به آن سروده می شده است؟ زبان فارسی برای حدود سه لرن، زبان رسمی لطکه این همه حکایت و افسانه ی عاشمانه و 
!  در دربار، به ترکی تکلم می کرده اندکهسلطان عثمانی پادشاهان صفوی را مسخره می کرده .  خلفا و پاشاهای عثمانی بودهدربار

 زبان فارسی هندوستان، از صفوی ها بوده اند؟ تا زمان سلطه ی انگلیس ها بر تمامی تر"فارس"این به آن معناست که عثمانی ها 
 ایرانی که از اوضاع متعصبانه و خشک مذهبی دوران شاعراننزدیک به سه لرن زبان رسمی دربار تیموریان هند بوده و بسیار 

یکی از .  می جسته اندپناه اعمابشان و" اکبرشاه"گریخته اند، در دربار تیموریان نظیر همایون و  می صفوی و بعد از آن، از ایران
.  از شاعران مهاجر، در دوره ی تیموریان هند بنیاد گذاشته شدهگروه همین توسط"  هندیمکتب"مکاتب معروؾ شعر فارسی، 

آیا اینان .  اندنگفتهکم شعر زیبا ... ی هم چون صائب اصفهانی یا تبریزی، کلیم کاشانی و بیدل دهلوی وشعربزرگان این مکتب 
ی بزرگی از ها و بخش هند" راجستان "و" کشمیر "و" گجرات" در خود اند که در سبک هندی شعر سروده اند؟ من بوده" یهند"

و گاه حافظ و سعدی و بیدل و جامی و خیام !  و می خواندنددانستندپاکستان امروزی پیر مردانی را ماللات کرده ام که شعر پارسی می 
پیرمرد پا برهنه  ( تاگور شاعر هندی برنده ی نوبل ادبیاتزادگاهبنگال، )روزی در مدرس .  می دادند ترجیح"البال "و" تاگور"را بر 

:   که دریافت ایرانی ام با لهجه ی شیرینی خواندهمینی آفتاب سوخته ای،

 (حافظ)ین لند پارسی که به بنگاله می رود ز شکن شوند همه طوطیان هند         شکر

 ازکسانی را دیدم که یک کالم خواندن و نوشتن فارسی نمی دانستند و بسیاری  (ترکمنستان)و عشك آباد  (ازبکستان) تاشکند در
، تمامی سه کیلومتر راه، از ایستگاه راه (زبانترک )یک مهندس معدن در باکو . اشعار سعدی و خیام را می خواندند و معنی می کردند

" ترک زبان"ولتی پرسیدم از شهریار !  اشعار خیام را می خواند و مستانه سر تکان می دادولفهآهن تا هتل محل الامت من، بی هیچ 
ی چین خوانده می شده ماوراشعر سعدی از طریك جاده ی ابریشم تا چین و ! یک ؼزل شهریار را به تمامی خواند،  می داندچیزی
ی فارسی ها"پارسی"حال آن که ما !  را به فارسی می خوانندنمازشاندر بخش بزرگی از ایالت مسلمان نشین ؼرب چین، مردم . است

   هستند؟" پارسی" دلیل می شود که چینی ها اویؽور، یا اویؽورهای چین، ! را به عربی می خوانیمنماززبان، 

 خسرو الوام و ملیت ها در این همه سال تاریخ، زیر یوغ ستم شیخ و شاه، از بیدل و ناصر آنی، فارسی، زبانی ست که یکایک بار
این فرهنگ های مختلؾ، در .  سپرده اندمادهلوی، تا نظامی گنجوی و شهریار تبریزی، خشت بر خشت ساخته اندش و به امانت به 

 وآنچه همه ی این الوام و طوایؾ همیشه از آن نالیده اند . ین همزیستی محظوظ بوده اندادرازای این تاریخ، کنار هم زیسته اند و از 
آنها در طول .  به یک اندازه از حاکمان رنج دیده اندشانهمه ...  اند، چه فارس و چه ترک و عرب وبوده" حاکمان"شکوه داشته اند، 

.  ساختهؼرلشان اند؛ حاکمیت خودخواهی که مال و ناموسشان را به تاراج برده و در فمر و فاله داشتهتاریخ، تنها یک دشمن مشترک 
 میالدی در فرهنگ ما پمپ شده، در خود اروپا هم نوزدهموالعیت آن است که این مموله ی ملیت گرایی افراطی که از اواخر لرن 

 وجود  فعلی هژده، و در جاهایی از اروپا تا خیلی بعد از آن هم، مرز مشخصی میان کشورهایلرناصولن تا . تاریخ درازی ندارد
در " کاتالونیا" فرانسه ی امروز، در" ینورماند" فعلی، آلمانی در "یاباوار"نداشته و بیشتر اسمؾ نشین هایی بوده اند، نظیر 

 ای از کشیش ها و فئودال ها، و مردمانی که همه گله انگلستان فعلی؛ یک کلیسا، یک اسمؾ و در" یکانتربور"، یا اسپانیای امروز
 در نواحی ها"هابسبورگ" نشین ها که عمدتن از خانواده های اشرافی و فیودال مانند خانواده ی اسمؾاین ! رعیت این یا آن بوده اند

 انمالب های صنعتی در اروپا و تسلط بورژوازی، کم کم از بین رفتند و دورانجنوبی آلمان و اتریش امروزی تشکیل می شد، در 
 ،"یش و مجارستاناطر )"دادحتی تا جنگ اول هم که به عمر سه امپراطوری بزرگ در اروپا پایان .  ها پر کردندملتجایشان را 

"  سیاسیوی لرارداد" کشور از درون این امپراطوری ها زاییده شدند، هنوز بسیاری از مرزهای هاو ده  ("پروس "و" یعثمان"
 دموکراسی موجود را از اروپا برداریم، بسیاری از لانونبا این همه اگر همین امروز هم اخالق و .  نداشتدی در اروپا وجوامروز

 در ها" باسک"یک، تا بلژ در هلند و ها"فالمان"از . ین همه سال همزیستی، هوای استمالل دارنداهمین ملیت های کوچک پس از 
 ایالت بزرگ دو"  و لورنآلزاس"مردمان ... ها در انگلیس و (ولز) و ولشی هااسپانیا و جنوب فرانسه، ایرلندی ها و اسکاتلندی 

 زمانی آلمانی بودند و زمانی دیگر شدند، ی امروزی در مرز آلمان، در طول یک لرن و نیم گذشته چندین بار دست به دست فرانسه
بالتیک تا یوگسالوی و رومانی و آلبانی اوضاع مرزها و ملیت ها از این هم  استمالل یافته ی در شرق اروپا از کشورهای. فرانسوی
 بسیار تیزهوشی کرد که هاولآلای واسالو . یک چشمه اش را در یوگسالوی سابك شاهد بودیم.  و مشکل آفرین تر استترمؽشوش 

.   سرعت تن به جدایی دادبهنگذاشت جنگی مشابه میان چک ها و اسلواکی ها در گیرد، و 

 بیگانه با فرهنگ باشندگان این  مفهومی ست سرزمین ما،به" ناسیونالیسم"سفر هفتاد هشتاد ساله ی ، با وجود "ملیت"ی، بار
یزد، رزمانی ناپایدار، می پاید، و به نسیمی فرو می  (و نه حتی لبیله و لومی) ای، دورهجایی که روابط میان فامیل و رفمای . سرزمین

اینها ... ، از سپیده ی فردا طلوع می کند وبه منافعی آنیروابط طی شبی در هم می ریزد، و گروه هایی تازه، بی بنیاد مشترک، بسته 



 نسل می خواهد، و آموزشی دوزمانی دراز، به اندازه ی .  ها فاصله داردفرسنگ" ملی"به یک فرهنگ رسیدن  و شدن" ملیت"تا 
، یعنی شناخت و احترام به یک "ملیت"، و "ملی"ی خود را به روابط جاسترگ و پیگیر، تا روابطی این چنین بی بنیاد و ناپایدار، 

ی و ظاهری صور شرایط فعلی، مفهومی در"  ملیتعصب"به همین خاطر هم .  سیاسی، بدهدمشخصفرهنگ در چارچوب مرزهای 
 را تداعی می بودن" یرانیا" و اصلن چه کس برای او چه،هیچ ایرانی به راستی نمی داند کدام ایرانی را دوست دارد، و برای . ست

یرد و می گوید؟ یا چه؟ من همین لدر می دانم که از دهه ی پذآنچه من می گویم را می آن که  می گوید؟ یا سخنکند؟ آن که فارسی 
، و  دمیدند"یرانیا " بی بنیاد"ناسیونالیسم"ی سیاسی که کاملن روشن است، چنان در بوق و کرنای هادوم سلطنت رضا شاه، به علت 

چنان در تحریؾ تاریخ گذشته کوشیدند که حتی جرگه ی روشنفکران هم در گفتار و آثارشان در حد نژادپرستی، گرفتار این ملیت 
 چو" مردم دادند، مانند؛ بخورد" ملت"مثلن ابیاتی به نام فردوسی و شاهنامه جعل کردند و به نام .  و بی ریشه شدند بی بنیادگرایی

 که امروز، گونههمان . (!چنین بیتی در هیچ کجای شاهنامه وجود ندارد)"  و بر زنده یک تن مبادبومبدین / ایران نباشد تن من مباد 
یل کرده، تا تبد"  ی ملیمساله" خرد نمی کند، مساله ی هسته ای را به تره" امت"یا " ملت"یا " مردم"رژیمی که در هیچ مورد برای 

یکپارچه و یک سویه نساخته، بلکه " ملت" که نه تنها  ملی گرایی!رگ های ناسیونالیسم بی بنیاد برخی ها را به نفع خود، للملک دهد
 بالش می گذارند، و امنیت را برشب ها همه با ترس و نفرت از همسایه سر .  شورانده، تا به آسانی ثروتشان را بچاپدهمهمه را علیه 

.  به دزدان سپرده اند

برای ... سرسپرده نیست که یک تاریخ، حاکمان بر ما نثار کرده اند؛ رعیت، بنده، امت، نوکر،  حمارتییا این همه افتخار، ناشی ازآ
 و افتخارآمیز، حتی اگر به دروغ هم شده، برای خود دست و سربلندانههمین نیست که می خواهیم از جایی دور در تاریخ شاید، هویتی 

 وزنه برداری که مدال طال به این هویت سربلند و افتخارآمیز را در زندگی امروزمان تدارک ببینیم؟ نه با افتخار شودپا کنیم؟ چرا نمی 
 ما کمتر از دیگران است، که بجای تالش، سعی داریم افتخارات جعلی چه چیز. گرفته، یا تیمی که از اتفاق، تیم آمریکا را برده

 نصیب ما می شود؟ گیرم بپذیریم افتخار کوچک تر است، یا دست هایمان کوتاه تر؟ با تحمیر دیگران در گفتار، کدام مؽزمانبیافرینیم؟ 
ولتی ما تمدن ... ، عرب ها سوسمار خوار اند، فرنگان خوگ خوار، و می خورندکه همه از ما حمیرتراند؛ چینی ها چون گوشت سگ

نیک  "و"  زیستیخوب "و" یخور خوب"پرسش این است که با این همه . ینها وحشیانی بیش نبودند و از این لبیلاداشتیم، 
 روز از بهرا روز ...  به کجا بند است؟ جز این که ترک و عرب، کرد و بلوچ، فارس و لر ودستمان به خود می بندیم، که" اندیشی

در جای جای  (پرسیا)یم؟ در این که این امپراطوری اخودمان بیشتر رنجانده ایم و دورتر کرده ایم، و بکل از جهان جداتر افتاده 
 ایم، به ساختهاما حکایت ما و عظمت این شاهنشاهی آنچنان که ما برای خود .  تردیدی نیستداشته،تاریخش درخشندگی های واالیی 

 بادیه نشین شتر مرده ای می ماند که زیر آفتاب سوزان آنویژه در این عمب افتادگی های فالکت بار سه چهار لرن اخیر، به داستان 
 و جنبشی حرکت دست و پا و سر و گردن و تن و بدن شتر همه بی کم و کاست بر جای خود اند، اما کهصحرا ایستاده بود، می دید 

 ؟" شدکجا آن که عرب را می برد، پس"بیچاره حیران از خود می پرسید؛ ! نیست

    ***

 :   آورده ام، حاصل جمع مطالبی ست که از این سروران گرفته امممال در این آنچه

ین اولتمریبن اولین تاریخ نسبتن بی غرضی که توسط یک ایرانی نوشته شده و (. مشیرالدوله)حسن پیرنیا  ( جلد4)تاریخ ایران باستان - 
.  سال پیش باشد72 شمسی یعنی 1310چاپ آن باید حدود 

دمحم جواد مشکور  /  ایران زمینتاریخ- 

ترجمه ی کریم کشاورز / یاکونوف د/ تاریخ ماد - 

ترجمه ی دمحم معین / گیرشمن /  تا اسالم آغاازایران از - 

ترجمه ی حسن انوشه / جورج کامرون / یده دم تاریخ سپایران در - 

  صنعتی زادهترجمه ی همایون/ ی بویس مر/  ( جلد3 )زردشتتاریخ کیش - 

ترجمه ی رشید یاسمی / آرتور کریستین سن /  ساسانیان زمانایران در - 

ترجمه ی ذبیح هللا صفا / آرتور کریستین سن /  ایران لدیم درمزدا پرستی - 

 (خواندن تمامی آثار دکتر زرین کوب را توصیه می کنم )عبدالحسین زرین کوب / دو لرن سکوت - 

به تصحیح دمحم تمی بهار  / (منامگنویسنده )/  سیستان تاریخ- 

عباس البال آشتیانی / تاریخ مغول - 

آرونوا – اشرفیان /  افشار شاهدولت نادر - 

ناظم االسالم کرمانی /  ایرانیان  بیداریتاریخ- 



( کنمخواندن تمام آثار دکتر فریدون آدمیت را توصیه می )فریدون آدمیت /  مشروطیت نهضتایدئولوژی - 

مرتضی راوندی  / ( جلد6)ایران  اجتماعی تاریخ- 

احسان طبری /  و زبان فرهنگمسایلی از - 

احسان طبری ..... /  در باره ی هابرخی بررسی - 

داریوش شایگان /  غرب برابرآسیا در - 

داریوش شایگان /  خاطره ی ازلی وبتهای ذهنی - 

 (چاپ پیش از انمالب بیشتر لابل اعتماد است)مترجمین متعدد / یل دورانت وتاریخ تمدن - 

 (این یکی هم چاپ لبل از انمالبش مطمئن تر است)مترجمین متعدد / آلبر موله / تاریخ جهان - 

آرامش دوستدار  /  تیرهدرخشش های- 

" و زبانملیت : " جملهآناز  (خواندن تمام آثار شاهرخ مسکوب را توصیه می کنم)شاهرخ مسکوب / و فرهنگ  سیاست درباره ی- 

عباس میالنی / در ایران  ستیزی تجدد و تجدد- 

داریوش آشوری  /  مدرنیتهما و- 

او  تعلیمات مانی و- 

مسعود جاللی ممدم / آیین زروانی - 

 اسطوره تا از" آن جمله؛ از (خواندن تمامی آثار دکتر مهرداد بهار را توصیه می کنم)مهرداد بهار / یر ایران اساطپژوهشی در - 
... و" ی چند در فرهنگجستار "،"تاریخ

 البته  و

تاریخ بیهمی - 

  ثعالبیغررالسیر- 

 بطوطه ابنسفر نامه ی - 

زین العابدین مراغه ای / سیاحت نامه ی ابراهیم بیک - 

عبدالرحیم طالبوف  / (سفینه طالبی)کتاب احمد - 

 ... و
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 ی کارستانکار

 

 و حمام ی کودکی ات را رسم کنی، با همه ی مشخصاتش، خانه تان، اتاق ها و راهروها و محله لرار باشد بنشینی و نمشه ی اگر
 دکان ها و مکان ها، مسیر مدرسه، اشخاصی که وکوچه ها و محله ها و خیابان های اطراؾ، ... کوچه، همسایه ها و... آشپزخانه و

  در مسیر هر روزه به چشمت می آمدند، ساختمان هایی که لصه یا خاطره ای را به یادتکهمعمولن در این مسیر می دیدی، جاهایی 
 دوباره نگاه می کنی، بنظر می رسد  ولتی...آورند، همه و همه را به نام، آنطور که در ذهنت بر جای مانده روی کاؼذ بیاوریمی 

گاه حتی شکل دلیك یک در یا پنجره، یا !  و روشن تر بنظر می آیند، با تمام جزئیاتتربخش هایی، یا نام هایی روی این نمشه، درشت 
جاهایی هم هستند اما، خانه هایی، نام . استینی و رنگ چشم همسایه ای، رفتار دکانداری، زنی یا مردی، بصورت کامل در یاد مانده ب

 شده، سایه وار در جایی از نمشه نشسته اند، انگار که در پرده ای از مه پیچیده  می آیندهایی، نمطه ها و مکان هایی که مبهم بنظر
پیش می آید حتی که !  جای خود نیستند انگاریسراند؛ شاید نه دلیمن در جایی از نمشه که باید، کمی این طرؾ یا آن طرؾ تر، ولی 

، دری یا دکانی بودیوار یا خانه یا دکان یا چه؟ در فاصله ی این دو در، میان این دو مؽازه، دنمی توانی بگویی در این نمطه چه بود؟ 
کسی هم آنجا زندگی نمی کرد، یا می کرد؟ چه کسانی؟ ! نبودیا زمینی باز، یا حمامی، للعه ای، خانه ای بود شاید، یا اصلن زمین خالی 

 .ید، برخی جاهای این نمشه سفید می مانند، مثل سکوت یا تاریکیآنه انگار، چیزی بخاطرت نمی 

و  نوجوانی  مان را رسم کنیم، حکایت های گذشته را روایت کنیم، از کودکی و دبستان و بعد،رفته روزی لرار باشد نمشه ی زندگی اگر
 و آشنا، آنهایی که دوستشان داشته ایم، و آنها که دوستخانه هایی که در آن زندگی کرده ایم، همسایه ها، ... دبیرستان و جوانی و

ی، دایی یا عمویی، ایم، کسانی که در جایی از زندگی مان نمشی داشته اند، بزرگ یا کوچک؛ عمه یا خاله امیلی به دیدارشان نداشته 
اینها همه را تعریؾ کنی، برای ... ی، پسر یا دختر همسایه وشاگرد همکدام پسردایی یا دخترعمویی ما را به شوق می آورد، کدام 

 یا جای سومی دیده ای، یا آنها با ذکر سال و ماه، که مثلن فالنی را اولین بار در خانه ی خودتان، یا خانه ی شانخودت، یا بنویسی 
ی، اصلن رفته ایم، یا رسیده ایم؟ یا چه؟ اینجا هم کسانی، جاهایی گنگ اند، اکدام سفر را در چه سالی با کی رفته ای، تا کجا رسیده 

 ...ستیی که به یاد نمی آیند، یا از خاطر رفته اند، جایشان سفید است، یا اصلن خالی هانام 

. تراندیی برآمده تر، درشت تر و روشن تر به یاد می آیند، و سال ها و اشخاصی کم رنگ ها نمل داستان های زندگی هم بخش در
ساعات و روزهایی که در سایه .  کودکی مانبخش هایی از روایت زندگی مان هم خالی و سفید است، درست مثل نمشه ی محله ی

 اگرنهبرای همه مان اتفاق افتاده که ... روشن، پیدا و ناپیدا هستند، چهره هایی با یادگارهایی مه گرفته و گردآلود، گاهی هم گم و گور
 را کشیده ایم، لحظاتی در فکر کسی یا جایی یا نمشهروی کاؼذ، در ذهنمان البد، این همه را ترسیم کرده ایم، در خیال تکه ای از آن 

 طور که همان.  با لبخندی مات بر لب ها، و گاه با گره ای بر ابروها، عبوری ذهنی روی نخ زمانگاهدورانی از زندگی فرو رفته ایم، 
 از این سر خاطرات فرو شده ایم و از آنسرش به در آمده آب،روی بالکن نشسته ایم، یا در اتوبوس یا لطار، یا در لهوه خانه ای کنار 

یافته ایم روایت های درپیش آمده که . یم، با لباس های خشک، روی همان صندلی نشسته بوده ایم هنوزخاطراتایم، در حالی که خیس 
انگار رفت و برگشتمان در گذشته و . ین میانه گم شده اند، نیستنداما چیزی کم دارند، روزی یا ماه و سالی، شخصی یا افرادی در 

در عین .  نمی آوریمخاطرگاه پیش آمده که یک دهه از زندگی را به . نمطه چین باشند، کامل نیستند...  و نوجوانیمحله های کودکی و
 اما تمامی دهه را گم کرده ایم؛ دهه ی چهل چگونه گذشت؟ چطور دارند،حالی که ولایعی از این دهه به روشنی در خاطرمان حضور 

 . ام؟ مدرسه بودم، همشاگردی ها، دوستان، همه را به یاد دارم اما دهه را گم کرده رسیدیم 1350 به 1340از 

 کهگاه بی آن که بدانیم، تکه ای از آرزویی در یک خاطره جا می ماند، آرزویی . ی شوندمتکه تکه خاطره ها  که می گذرد، زمان
 با فاصله از هم، به خاطراتی جدا جدا تبدیل شوند،به این وسیله یادبودهایمان نمطه چین می . بخشی از تنه ی اصلی خاطره ی ما بوده

 والعیت تشخیص پاری ولت ها مشکل می شود آرزوها را از.  می شود، و از میان می رودکمرنگو خط فاصل میان آنها . می گردند
 .   و مشخص بودند، کج و معوج بنظر می آیند مستمیمبا مرور زمان مرزهای خیال و والعیت در هم می شوند، و خطوطی که زمانی. داد

 کردهی می گوید، از همان فضای خالی و سفید، جایی که در روایت او کسانی بوده اند، زندگی ا ولت یک روز، کسی در جایی لصه آن
یر، نمطه ای کور که هرگز چیزی یا کسی در آن بااند، حال آن که روی نمشه ی ما، در خاطرات ما آن مکان سفید است، زمینی ست 

ین ایواری نبود، هیچ جنبنده ای در آن مکان زندگی نمی کرد، آن طرؾ تر مؽازه ای بود، دنه، آنجا هیچ خانه و . بسر نبرده است
 هزار نشان دارد که بجای آن زمین بایر، کس،و آن . طرؾ تر خانه ای، اما میان آن دو چیزی نبود، زمینی بایر پر از علؾ و سنگ

باور نمی کنیم، او . است، خاطره هایی از آن دارد می کرده زندگیخودش، دوستش یا آشنایی از آنها خانه ای بوده، جایی که او زمانی 
، و  زندگی می کرده کدام از ماست؟ هم چنان خیال می کنیم حك با ماست، او بعدها یا لبل از خاطرات ماباحك . هم ما را باور نمی کند

آن ولت او تاریخ و زمان را می گوید، درست همان تاریخ و . استتا آنجا که ما بخاطر داریم، آنجا زمینی بایر، نمطه ای سفید بوده 
 از ذهن ما پاک زمانآن نمطه برای ما هیچ خاطره و نشانی نداشته، و در طول !  ما حك دارد؟ هر دومانازکدام . زمان خاطره ی ما

برای او اما، آن نمطه ی سفید روی نمشه ی ما، زادگاه یک والعه، یا یک خاطره بوده است، از همین رو به خوبی در . شده است
 . یم دیگری اشتباه می کندپندارهر دومان می . خاطرش مانده

، در ذهن  با تؽییراتیآنچه به دالیلی که خوش داشته ایم، در حافظه ی ما مانده،. ، می کنند می کنیمیخ را هم همین طوری ها روایتتار
 ها و ولایع که خوش نداشته ایم، ناخودآگاه در ذهن ما مکانآن زمان ها و . ما به سنگواره تبدیل شده، همان گونه که در ذهن او

ی ما برای " رفتهدست از"آن مکان یا زمان . شاید باعث شرم و سرخوردگی مان می شده اند!  کرده ایمپاکشاندگرگون شده اند، یا 
همین که گاه می گوییم؛ . این ماندن یا نماندن هیچ گاه خود آگاه صورت نمی گیرد. دیگری مکان و زمان و والعیتی انکار ناپذیر است

می خواهیم آنچه در آن زمان در آن . ست دؼاعی  همان مکانیزم،" فراموشش کنمسعی کرده ام"یا " نمی خواهم به گذشته فکر کنم"
 ها مکان.  در گوشه ی چمدان سفر تاریخی ما در زمان، می ماند، چه بخواهیم چه نخواهیمگذشتهبا این همه ! مکان بوده، دیگر نباشد



 نمی آیند، بخشی از کابوس ها و خواب های ما می ما به یاد  هوشیاریو تصاویر و ولایع در جایی هستند، مانده اند، و حتی ولتی در
 به فراموش ست هشداری ،"را از یاد می برد، دوبار مرتکب یک اشتباه می شود (تاریخ) گذشته که آن"شاید این گفته که . شوند

 ! نکردن اتفالات

، حتی با تؽییرات آن نمشه بخش های سفید یا تاریک یا مبهم را جدا کنیم، آنچه می ماند، ازاگر . یم بر سر آن نمشه ی کودکیبرگرد
صورت عمل می کنیم؛ ولایع به شکلی که ما تصور می کنیم  به همین در اندیشه ی فرهنگی و تاریخی مان نیز،! ماست" جهان"همان 

یش، زنده است؛ ها که آرزو می کنیم اتفاق افتاده باشد، در خاطرمان مثل داستانی با همه ی شخصیت  به شکلیاتفاق افتاده، یا
یم، به گوشه های تاریک ذهنمان می رانیم، در عوض به آن ابخش هایی را که به عللی دوست نداشته . مجموعه ای از خیال و والعیت
ی همین هم خوش برا .این می شود روایت ما از زندگی، از تاریخ... ، پر و بالشان می دهیم و می آویزیمبخش ها که خوش داشته ایم،

 مان بیم داریم، مبادا با جابجایی این عناصر، هویتمان خاطرهاز جابجایی عناصر . نداریم کسی آنها را به گونه ای دیگر روایت کند
آنچه ما روایت می کنیم، دنیای واحد و یکه ی ماست، عصای .  بی خاطره بمانیم، با هویتی کج و معوجوجابجا شود، فرو بریزد، 

با آرزوهای شخصی تزیین می شوند، عمومیت  ولتی در حالی که خاطرات،. ماست، تکیه ی ماست، پس سخت جان به آن چسبیده ایم
 . شان کم می شود هستی خود را از دست می دهند، چیزی از بار

 می "کوندرامیالن ". "یخ دروغ بزرگی ستتار: " روایت می کند، شاید برای همین گفته اندخود این همه هرکس تاریخ را به زعم با
 "! هم دیگر نمی دانند کی هستندمردمیخ بشر آنمدر بازنویسی شده که خود تار: "گوید
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  از زنگمنه از رومم، نه

 

 اولین و نوشتهنه آنچه فردوسی .  تاریخ والعی و والعیت تاریخی ایران، اشتباهی ست بزرگمثابه شاهنامه ی فردوسی به پنداشتن
 شاهنامه هر دوی اینها هم باشد، می تواند سندی باشد اگرآخرین حرؾ در فرهنگ ایرانی ست، نه شاهنامه، تاریخ ایران است و نه 

 پیش دورانشاهنامه مجموعه ای ست از روایات اساطیری، حماسی و تاریخی !  تاریخ و فرهنگ مامطلكمسلم و مسجل برای والعیت 
ی از این روایات را در متون پیش از تعدادحکیم طوس، همان گونه که خود در جای جای کتابش لید کرده، . ، و به زبان اواز فردوسی
یات و افسانه ها روا برخی روایات را از نوشته های هم دوره های خود گرفته و باالخره برخی از خوانده، ،"ی نامهخدا"خود، مانند 

مبنای .  شعر، در بحر حماسی در شاهنامه نمل کرده استبصورترا هم از زبان داستان گویان و دانندگان ادیب شنیده و همه را 
 به اعماب رستم مربوطبه عنوان مثال، افسانه های . یات، به بسیار دورتر از زمان فردوسی باز می گرددرواهرکدام این افسانه ها و 

 شمال ؼربی ایران به این منطمه کوچ از" سکاها"یفه ای از طا. است (اشکانیان)در سیستان، عمدتن مربوط به دوره ی پارت ها 
 سیستان و زابلستان، نامیده شده، ،"سجستان" بعدن ،"سگستان "،"سکستان" ای که بعدن به نام آنها منطمهکرده اند و در 

 خاندان،والعیت تاریخی این .  ؼزنه و بخش هایی از هند امروزی، تحت لیمومیت آنها بوده استوحکمروایی داشته اند و تا کابل 
و سام نریمان و زال و  ( هم از او نام برده شدهاوستاکه در )اما افسانه های مربوط به آنها از گرشاسب . چندان بر ما روشن نیست

 و یاور خراجگذارشاهان سیستانی -  شاهنامه چنین بر می آید که در تمام دوران حماسه، پهلواناز. رستم تا فرامرز، ادامه داشته
" یوستهپ"و  (ملوک الطوایؾ) نمی شده، خودمختار محسوب" یرانا"به عبارتی والیت سیستان، اصلن جزو . پادشاهان ایران بوده اند

 .(برای شناخت بهتر، رجوع کنید به پژوهش های مهرداد بهار) یران بوده استا به

مهرداد بهار می نویسد ) به احتمالی از ابتدای دوره ی پارت ها که خود از الوام ؼیر ایرانی بوده اند دراز،ین افسانه ها در دوره ای ا
، سینه به سینه، لوم به لوم و (باز می گردد (افؽانستان امروزی) ایران شرقافسانه های خاندان سام نریمان به دوره ی کوشانیان در 

کار .  است که فراموش شودرفته دوره های تاریخی را طی کرده و در سیصد ساله ی ابتدای اسالم در ایران، می منطمهمنطمه به 
آنچه امروز تا اندازه ای برای .  می پنداشته، و سرودن آنها بوده استکهفردوسی جمع آوری، ردیؾ کردن این داستان ها به ترتیبی 

بلکه شاهنامه، روایت فردوسی . ی نه داستانی از خود ساخته و نه در هسته ی اصلی داستان ها دستی برده استفردوسما مسلم است، 
 شناختی هنر، حاوی و جامعه هایی ست که در یک دوره ی تاریخی میان الوام ایرانی معمول بوده و از نگاه افسانهاز داستان ها و 

 . حامل هسته ی برخی اعتمادات و باورهای الوام ایرانی ست

پس .  استشدههم، به همین صورت، داستان ها از روی روایات، و نه اسناد تاریخی، گرفته  (ساسانیان) مورد بخش آخر شاهنامه در
با این همه، و حتی اگر می . ید اعتمادات فردوسی دانستنبامی شود تا اندازه ای درک کرد که آنچه در شاهنامه آمده را، نمی توان و 

ی دوران ها زاییده ی تخیل فردوسی دانست، روال بر این است که فردوسی و عمایدش را با ارزش همشد تمامی این داستان ها را 
والعیت آن است که فردوسی برای ! ی امروزیهاخودش، یعنی لرن سوم و چهارم هجری بسنجیم، و نه با معیارها و سنگ ارزش 

 و بوم، گمبوده ای بیش نبوده و جز در بین انگشت شماری از اهل سواد و ادب، کسی مرزهزار سال در صحنه های ادبی و هنری این 
یخ بعد از اسالم، راویان افسانه های تارحتی بسیاری از نماالن، که در دوره های طوالنی .  و اثر بزرگش را نمی شناخته استاو

 کاروانسراها بوده اند، شاهنامه را نخوانده و آنچه نمل می کرده اند، از روی وشاهنامه بر سر کوچه و بازار و لهوه خانه ها 
 . یی بوده که از پدرانشان به ارث برده بوده اندطومارها

 مورد است، است که ناسیونالیزم چرب و لزج، به دالیل سیاسی که از حوصله ی این ممال خارج رضاشاه از دهه ی دوم سلطنت تنها
 زمان بیرون کشیده می شود تا اک از زیر گرد و خراستا،توجه رژیم حاکم لرار می گیرد و اثر ارزشمند فردوسی به این دلیل و در این 

 دستگاهبا این همه در همان زمان هم محممان ریش و پشم دار که در خدمت .  ی سیاسی شوداستفادهاز آن بهره که نه، بلکه سوء 
 ؼریبی در ابیات شاهنامه زده اند و بنا به وحاکم بوده اند، برای استفاده در جهت منافع سیاست روز، دست به تحریفات عجیب 

ی ممصدیی از شاهنامه گرفته و با مصراعی دیگر از جایی دیگر بهم برآمیخته اند تا برای جامصلحت روز، مصراعی را از داستانی در 
 : به فردوسی به این مضمونمنسوبیک نمونه از این جعلیات، بیتی ست . کاملن متفاوت، یک خورش تازه تهیه کنند

 شود پلنگان و شیران کنام                  شودیػ است ایران که ویران در

" یران ویسهپ"بار اول در یکی از جنگ های ایران و توران است که .  جای شاهنامه دیده می شوددویزی شبیه به این بیت، تنها در چ
 برابر سپاه ایران می کند و ؼرضش از این گفته آن است که دریػ در و سپهبد افراسیاب، پادشاه توران را تشویك به مماومت سردار

 و به این منظور، که شود،بار دوم از لول اسفندیار به رستم گفته می . ویران گردد (پلنگان و شیران)یرانیان ااز توران که به دست 
بیاید و هشدار می دهد که کاری مکن که  (پدر اسفندیار و پادشاه ایران)رستم را وادارد دست بسته و بی مماومت، به خدمت گشتاسب 

تحریؾ کنندگان، چیزی را از جایی . بشود (منظور پهلوانان و نامداران ایرانی) ویران شود و کنام پلنگان و شیران زابلستانسیستان و 
اصل این بیت در دو نسخه از معتبر ترین روایت های شاهنامه . ی آن، بکار برده اندمعنابرداشته اند و در جایی نابجا، تمریبن مخالؾ 

 .ین استچندر هر دو داستان  (شاهنامه ی چاپ مسکو و شاهنامه به تصحیح دکتر جالل خالمی مطلك)

 یران شود  ا کام دلیران به                    شودید که این خانه ویران نبا

 .  نه ایرانمطلمن و بوده،"  و سیستانزابل "یگر در جای دو" توران" یکجا سرزمین در ،"خانه" منظور از که

 : ی نژادگرای ایرانی، به نام فردوسی و شاهنامه جعل کرده اندآتشهیا بیتی دیگر که طرفداران دو 



  زنده یک تن مبادبر این بوم و به                        مباد ایران نباشد تن من چو

ید، اما خود این آیم در شاهنامه هست، که اگر کنار هم بگذاریم، شاید چنین بیتی از میان آن به در مفاه های جداگانه ای با این مصراع
یاری مماله ها و رساله ها نوشته اند که به استدالل من نیازی بسصاحب نظران ها در این زمینه . بیت به این شکل، در شاهنامه نیست

 به نام هاشان" آگاهیخرده "و"  دانشخرده"ی با گروه که است" فارس "و" ترک"ی من اما این دعوای نژادی اصلؼرض . نیست
 و نه تنها نظرات نژادپرستانه ی خود اند، شاهنامه راه انداخته اند و محتوای این افسانه ها را با تاریخ ایران اشتباه گرفته وفردوسی 

 به آن سندیت بخشند، بلکه از تحریؾ زشت ابیات از روی نسخ ؼیر معتبر که در بازار تارا از زبان فردوسی و شاهنامه نمل می کنند 
 ؟از کجا سرچشمه می گیرداصل داستان اما .  فراوان اند، هم ابایی ندارندکتاب

، جهان هنوز وارد هزاره یا سه هزاره ی سوم، همان دوره ی نبرد نهایی انایرانیباورهای یت روا بخش اساطیری شاهنامه، به در
" توران"ی دهد که بعدن م" تور" به رافریدون جهان را میان سه پسر خود تمسیم می کند؛ شمال و شرق . یمن و اهورا، نشدهاهر
تور و .  کوچک ترین فرزند خود می سپارد،"یرجا" به را"  نیزه وراندشت "و" یرانا" و ،"سلم" به رایده می شود، روم و ؼرب نام

یمت ایرج، به مالاین اختالؾ با وجود . ، حسادت می ورزند(ایران) و نسبت به آنچه نصیب ایرج شده اندسلم از این تمسیم ناخشنود 
آؼاز این .  و کشته شدن تور و سلم می انجامد، ی ایرجنوادهستیزی می انجامد که ابتدا به مرگ ایرج، و پس از آن انتمام منوچهر، 

ی میان "مرز"از این زمان . ست اندیشه ی ایرانی "بن" دوگانگی، و بنیاد دو و" یتدوئ" ها اساس انتمامرو در رویی ها، جنگ ها و 
یدگی ست، پسنداز لحظه ی این مرزبندی، آنچه نیکی و زیبایی و .  می شوندجدا" روم "و" توران"جهان کشیده می شود و ایران از 

از . (سیاه و سفید)یب تورانیان، انیران، بیگانگان می شود نصبه ایران و ایرانیان نسبت داده می شود و آنچه زشتی و ناپسندی ست، 
 . ی ایران ساکن بوده اندشرق می گیرند، چرا که الوام ترک، از دیر باز در شمال لمب" ترکان "توران،همین جاست که ساکنان 

 از تواندپس نه تاریخ ماست و نه لزومن می .  الوام ایرانی ست که از سوی فردوسی روایت شدهسنن عبارت دیگر این اعتمادات و به
ی توران" ترکان" این همه و به گمان من نه آن با! اعتمادات خود فردوسی باشد، بلکه بیان روح فرهنگ در افسانه ی اساطیری ست

 چنان که در شاهنامه آمده با آن ،"ترکان"و  (افراسیاب)" یانتوران" اند، و نه اصولن زشتی و بدکنشی داشتهربطی با ترکان امروزی 
یشه ی اندیا ترکان، به مثابه دشمنان " یانتوران" چرا که در متن شاهنامه، دارند،اؼراض نژادپرستانه ی امروزی در یک راستا لرار 

به . یکی در ممابل روشنایی، یا بدی در ممابل نیکی و ؼیرهتار می شوند، یعنی همان اهرمن در ممابل اهورا، یا محسوب" یرانیا"
دوگانگی و تمابل و رو در رویی، که " شکل گرفته، تعین بخشیدن به اسامی گذات" اندیشه"عبارتی نماد و نشانه ی فیزیکی آنچه در 

 . الزمه ی کشش و جاذبیت در افسانه و لصه است

یرانیان از ایج در بین الوام ایرانی، که بعدها در شاهنامه مدون شده، در تمام جنگ و ستیز میان را اینجاست که در افسانه های نکته
ی شود، گفتگو به بنیاد این دشمنی و ستیز دیرینه میک سو، و تورانیان یا رومیان از سوی دیگر، هرگاه بحث بر سر آشتی و صلح 

 پهلوانان دو سوی این اؼلبیکدیگر انگشت می گذارند و "  زادگیعمو"یان و هم ایرانیان بر وجه تورانباز می گردد، هم رومیان، هم 
 یا تور و ایرج، پسران فریدون می رسانند و دشمن و دوست، همه سلممرز، برای نشان دادن اصالت خویش، خود را پشت در پشت به 

یزی که داشته اند، خود را ستبه عبارت دیگر، تورانیان، رومیان و ایرانیان همه جا، با وجود . یدون می شمارندفرخود را نواده ی 
" تمابل"پس در این ستیز که حاصل از . اندآورده می بحساب  خود بزرگوارپسر عموهای یکدیگر می دانسته اند و همه فریدون را جد 

یستادن نیکی در برابر بدی بوده ایشه ی فرهنگ ایرانی ست، ؼرض مرز بندی، تمویت طرفین جنگ و داشتن بهانه برای اند بن دو
 .، یعنی همان، ایجاد کنش و تاسیس کشش در افسانهاست

یخ لدیم، تار البته مستند است و ربطی به افسانه ها و روایات شفاهی ندارد، این است که در که ی ریشه ای در این مموله، مساله
به زبان دیگر تمدن ایرانی از بدو پیدایش، .  استنبودهتمریبن هیچ تمدنی به اندازه ی ایران، متشکل از الوام و ملیت های مختلؾ 

 مدونتمریبن در هیچ جای تاریخ . مختلؾ بوده که آداب و رسوم متفاوتی داشته اندو فرهنگ همیشه ی تاریخ متشکل از صدها ملیت 
ینی به نام پارس، هرگز پنجاه سال دوام سرزم، و سپس دوران ناصرالدین شاه لاجار، مرزهای (صفوی) ما تا دوره ی طهماسب دوم

 ملیت های ماوراء النهر و آسیای میانه ی امروزی، از تاشکند در ؼرب، تا گرجستان تمام. نداشته و پیوسته در حال تؽییر بوده است
 بخش های بزرگی از شرق تا هندوستان سو، ارمنستان در شمال ؼربی، تمامی بین النهرین تا مرزهای یونان و مصر لدیم و از این و

 گشته اند، روزگاری خراجگزار پادشاهان مرکزی بوده اند و پس به استمالل جدا شده اند و باز "پارس"امروزی، بارها جزو ممالک 
 شمال شرق به فالت ایران آمده اند، وحتی خود آریاهایی که گفته می شود از شمال .  یا زیر پوشش تمدنی دیگر در آمده انداندرسیده 

یخته اند و پس از آن، در دوران های دراز جنگ و صلح، با همسایگان بین النهرینی آم" یالمع"از همان ابتدا با تمدن های بومی نظیر 
در این گیر و دارها، بسیاری از افسانه ها و .  اند و باز جدا گشته اندشدهآمیخته و درهم ... و" بابل "و" آشور "و" کلده"یر نظخود 

 .  استدادهین الوام، در هم شده و با هم آمیخته و بنیان اساطیر و حماسه ی ایرانی را تشکیل ااساطیر 

 نژادگرا اختالط الوام و ملیت های مختلؾ ظهور کرده، در هیچ جای تاریخش به مفهوم امروزین با این که تمدنی که از ابتدا ؼرض
یان که از الوام شمال و شمال شرلی پارس اشکاننشانه ی بارزش همین که بخش های بزرگی از تاریخ ما نظیر دوره ی . نبوده است

الوام ... وصفویه، افشاریه، زندیه و لاجاریه ...  نظیر ؼزنویان، سامانیان، سلجولیان،اسالم،بوده اند، تا دوران های بسیاری بعد از 
که هر ) به زبان دیگر بیش از نیمی از تاریخ مدون ما، پارس یا ایران امروزی به دست حاکمان ؼیر فارسی بوده. ؼیر فارس بوده اند

.  اختالط ملیت های مختلؾ برخوردار بوده استاز، همیشه (پارس)  و این همزیستی بلند تاریخی(کدام در منطمه ای حکومت داشته اند
ین، وجود خارجی سرزم یا ایرانی به مفهومی که امروز برخی ها در بوق و کرنا می دمند، از بسیار دور در این ،"ی اصیلپارس"پس 

  . و اصولن اصالتی چنین بکر و دست نخورده، از ابتدا هم وجود خارجی نداشته.نداشته است

یر و شاه، به امیران و پادشاهان به یک زبان سخن رانده شده و تکریم و تجلیل، یا نفرین و توبیخ هر ام تمامی کتب تاریخی ما از در
در بزرگداشت شاه عباس صفوی .  و نه به نژاد و زبان و لبیلهداشته، اند، بستگی نوشته" یانراو"کارنامه ی اعمالش، آن گونه که 



یا "  زیارآل"ی بودن شمال ها،"یونلولو" ترک بودن او اشاره ای نکرده، یا لر بودن کریمخان زند، ترکمن بودن بههرگز کسی 
یم و از همان جا هم برخی به اما هم این همه را از زبان راویان می خوانده ...  کرده اند، یافتح مرکز خالفت بؽداد را هم که" یلمیاند"

 و گرفتهاین بازی ترک و فارس، در اصل از دوران پهلوی اول، رضا شاه شکل "! یملئ" شده اند و برخی به لمب ملمب" یرکب"لمب 
 پیدا کرده که حتی روشنفکران هم به این بازی عامنگاه حمارت آمیز ما به اعراب در این دوره تا آنجا شنیع و زشت شده و صورت 

 برخی دریستی از این مسایل آگاه می بوده باشد، گرایش ناسیونالیستی اش چنان اوج گرفته که باکشیده شده اند و مثلن هدایت هم که 
هدایت و "رجوع کنید به متون پژوهشی نظیر ) . خواند و می داندمی... نوشته هایش اعراب را سوسمار خوار و پا برهنه و

 ("آجودانی"از " ناسیونالیسم

ی نیست، بلکه فردوسیان، آن گونه که برخی این روزها به حساب ترک و فارس می گذارند، نه تنها نظر توران به" ترک"ی، خطاب بار
این که گفته شود فردوسی .  ای دیگر سرچشمه گرفته استفلسفهمبنا و منشاء آن در افسانه های اساطیری الوام ایرانی، از فکر و 

در پس . ی رافردوسین و چنان نشان داده، تنها دال بر این است که گوینده نه شاهنامه را می شناسد، نه چننژادگرا بوده و ترکان را 
 .  و الؼیرداردپشت چنین ادعاهایی تنها یک ؼرض ورزی کودکانه و بی بنیاد وجود 
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" آرمان"و " تمدس"

 

رسم این بود که اگر تکه نانی به زمین می افتاد، باید بر می داشتی، می بوسیدی، بر پیشانی می مالیدی و سر یک بلندی؛ سر تالچه 
دیده بودم گاه رهگذری تکه نان افتاده در خاک و خل کوچه را بر می داشت، . ای یا دیواری می گذاشتی، جایی که زیر دست و پا نباشد

نعمت "می گفتم مگر بمیه ی چیزها "! نان نعمت خداست"مادر می گفت؛ . می بوسید، گرد و خاکش را می گرفت و به دهان می گذاشت
می آید، پس ما " گندم"نیست؟ چرا تنها نان از این تبرک و تمدس برخوردار است؟ بعدها فکر کردم شاید تمدس و تبرک نان از " خدا

اخراج "از بهشت، دو طرؾ داشت؛ یکی آن که " آدم"اخراج ! از بهشت را گرامی می داریم" آدم"نان، اخراج " تمدیس"مسلمانان با 
از امر " نافرمانی"اگر تمدس نان، تکریم اخراج آدم از بهشت باشد، از آنجا که اخراج آدم به دلیل "! اخراج کرد"و دیگر آن که " شد

اگر اما تبرک نان، احترام به فرمان خداست، چرا ما هم چنان همان می ! را هم پاس می داریم" نافرمانی"خداوند است، با تکریم نان، 
آدم از " اخراج"را تکرار می کنیم؟ به عبارت دیگر هر روز بر شایستگی " آدم"کرد؛ گندم می خوریم؟ و هر روز گناه " آدم"کنیم که 

!  بهشت، تاکید می گذاریم

ممرر شده ی آن " حد و حدود"یا از " لمس نکردن! "چیزی ست" کنار گذاشتن"، به معنی sacraceبا ریشه ی التینی " تمدس"
نیز، حفظ " تمدس. "است" عبور"نان از آلودگی " کنار نگهداشتن"نان را بر لب تالچه گذاشتن، ! ، فراتر یا پیش تر نرفتن"چیز"

به آن " نپرداختن"هر پدیده، " تمدیس"به زبان دیگر "! روزمره گی"کردن چیزی، محلی، نامی یا شخصیتی ست، از آلوده شدن به 
" حرمتی"پس چون نان را می خوریم، . و صورتی که هست" حد"، در همان "شخص"یا " محل"یا " چیز"آن " حرمت"است، حفظ 

نیست، به ماده " نان"نان است چرا که نان پس از خورده شدن، دیگر " پایان"، به معنای "تمدیس"این گونه ! برای نان لایل نیستیم
عبور می کنیم، آن را خورده ایم، از " ممدس"ولتی از مرز و محدوده ی محلی یا نامی ! تبدیل می شود" نجس"و " ناممدس"ای 

، "ممدس"در باره ی یک امر " سوال! "چرا که تمدیس یک امر، حفظ آن است، بصورتی که هست. ، تؽییر داده ایم"هست"شکلی که 
در مسجد را نه می شود از جا کند، نه می "در مثل هست که . گذاشته ایم" کنار"هر امر، آن را " تمدس"با . گناه است، جرم است

بودن، می پوسد، چون " در مسجد"، همیشه در مسجد می ماند، متحول نمی شود، در مولعیت "در مسجد"پس "! شود سوزانید
یک مفهوم، گذار، " تمدیس"با . می شود" فلج"آنچه اجازه ی تردید و پرسش و تحمیك ندارد، . ممدس است، دگرگونی نمی پذیرد

ما خیال می کردیم با . است" تمدس"، نفس "گندیدن"و " ماندن! "یعنی آن را کشته ایم. دگرگونی و پیشرفت را از آن دریػ داشته ایم
به . در حالی که با تمدیس، پدیده را در همان شکل و شمایلی که هست، کشته ایم. ، آن را محترم می داریم"عنصر"هر " تمدیس"

منع )آن خودداری می کنیم " لمس"در مورد مفهومی، یا " سوال"و " تردید"ولتی از . است" تحریم"نوعی " تمدیس"زبانی دیگر، 
باشد، آن " حرام"اگر تردید و پرسش در مورد پدیده ای "! حرام"از ریشه ی " تحریم. "کرده ایم" تحریم"، در اصل آن را (می شویم

کنی، یا درباره اش " لمس"نیست؟ ولتی اجازه نداری مفهومی را " تابو"این همان . می ماند" محروم"پدیده از دگرگونی و تحول 
!  هم یک امر ممدس است" تابو"! "تابو"بگویی، می شود " سخن"

با تردید و پرسش در باره ی هر پدیده، آن را شکافته ایم، . آن است" شکافتن"به معنای " چیز"از طرؾ دیگر، سخن گفتن از هر 
مفهوم یک امر، با پرسش، رنگ می بازد، یعنی با پرسش در . ، ماهیت شیئی دیگرگون می شود"پرسش"با . ساختارزدایی کرده ایم

ی بر مال می "راز"گفتن از امری گناه باشد، البد از شکافته شدنش " سخن"ولتی . کرده ایم" آشنایی زدایی"مورد یک پدیده، از آن 
یک امر؟ آن که مرا در سخن گفتن از چیزی منع می کند، از هویدا " شکافتن"گفتن و " سخن"، وگرنه چه هراس از "نباید"شود که 

، چیز "ممدس"می کنیم؟ مگر در پس پشت یک پدیده ی " تمدیس"ست که امری را "رسوایی"شدن اسرار، هراس دارد؟ پس از ترس 
ی از دست می رود؟ هر "لدرت"ناخوش آیندی هست، که اگر حجاب را برداریم، دیواری فرو می ریزد، للعه ای ویران می شود، یا 

نباید شکافته شود، نباید دگرگون شود، باید همان گونه که هست، " ممدس"از همین رو . از رازی ست" حراست"به معنای " تمدیس"
"!   نه تو مانی و نه من"که " پرده نیافتد"بماند؛ بی لمس، بی تردید، بی پرسش، تا 

! فکر می کردم" آرمان گرایی"چه شد اما که به اینجا رسیدم؟ ده دلیمه پیش که اینجا، کنار ساحل روی این نیمکت نشستم، داشتم به 
؛ هر دو "مذهبیون"و دیگری  (1)ها"ایدئولوگ"هست؛ یکی " ارمانگرا"در تاریخ، دو گروه . رسیدم" تمدس"این شد انگار، که به 

می رسیم، " سعادت"این طور و آن طور رفتار کنیم به " اگر"می گویند . ، وعده می دهند"آرمان شهر"، یک "یوتوپیا"گروه به یک 
نیست، درها " لفل"و چه و چه وجود ندارند، " بی عدالتی"و " نابرابری"و " خالفکار"و " جنایتکار"و " دزد"به جهانی که در آن 

ی نیست، "نادار"و " دارا"تمسیم می شود، " صؾ نان"و " شربت سیاه سرفه"و " پپسی"مردم با هم مهربانند، ... همه باز اند و
از ! وعده به جهانی فریبنده، طوری که خیال می کنی همین نزدیکی هاست، پشت اولین پیچ. نمی ماند، ستمی نیست تا آهی باشد

، چه فرلی "مارکس"بوده، یا " میلتون"می گویند آخرینشان . وعده داده اند" آرمان شهر"تا همین جا، بسیاری بشر را به " افالطون"
در آرمان شهر، بشارت به " رستگاری"ها می گویند؛ ضمانت رسیدن به "ایدئولوگ"هم همان را می گویند که " مذهبیون"می کند؟ 

سر راه رسیدن به ... ایدئولوگ ها هشدار می دهند که دزدها و چپاولگران و خالفکاران و ثروتمندان و جهانخواران و"! بهشت"
ایدئولوگ ها، جاده از خون و جنگ می گذرد، مبارزه و پایداری و " آرمان شهر"برای رسیدن به . آرمان شهر، کمین کرده اند

می گذرد، پر از گناه و " شیطان"مذهبیون اما، راه دراز پر مخافتی ست که از سرزمین " بهشت"راه رسیدن به . ممارست می طلبد
و " مخالفان"، باید از روی جسد "آرمان شهر"بهررو، برای رسیدن به . عموبت و شکنجه و درد و رنج و آتش و عذاب و مرگ

اند که همه جا گرفتار رنج و عذاب تمام ناشدنی " مومنان"و " معتمدان"اما، این " آرمان شهر"در راه رسیدن به . گذشت" کافران"
تا اینجا، بشر هم چنان در عذاب بسر برده، و به " افالطون"تا اینجا، یا از " ابراهیم"با این همه از . می شوند" ازمایش"اند، پیوسته 

دنیا " آن"حاال مدت هاست روشن شده که چنین شهری روی زمین وجود ندارد، مگر به وعده ای در . ی نرسیده"آرمان شهر"
هستند، " آرمان گرا"پس هر دو گروه ایدئولوگ ها و مذهبیون، ایده آلیست هایی "! آرمان"یعنی ایده آل، یعنی . ، دل خوش کنیم(رویا)

 ! در جستجوی ناممکن



نشسته اند، دود چراغ " نخبگان"پیش از آن که روی این نیمکت بنشینم، فکر می کردم در درازای تاریخ، بسیاری از اهل فن و 
آن ولت یک بشر یک اللبایی که سواد درست و حسابی هم ... صادر کرده اند و" نظریه"و " ایده"خورده اند، کاؼذ سیاه کرده اند، 

... نداشته و با زیر پیراهنی و زیر شلواری کنار باؼچه نشسته بوده، سیگار دود می کرده، از سر تفنن یک سوال به ذهنش رسیده و
بیافریند و " سوال"کند و " شک"بشر است دیگر، زاده شده تا . را بر باد داده است" علماء"، زحمات شبانه روزی "پرسش"همین 

نشسته اند، کلی عرق ریخته اند، و کتاب ها نوشته اند تا پاسخ " نخبگان"باز . کاسه کوزه ی فیلسوفان و پیامبران را بهم بریزد
این بار، تا سه چهار حرکت بعدی را هم خوانده اند و پاسخش را حاضر کرده اند و گفته اند؛ بفرما، . را بدهند" بیکاره"پرسش این 

و باز جهان ..." اگر "آن ولت بشر یک اللبا، پک دیگری به سیگارش زده، پشت گوشش را خارانده و پرسیده؛ ! بیاور" ایمان"حاال 
" تمدس"کنند؛ و " تعطیل"را " سوال"به فکر افتاده اند تا " نخبگان"این کار آنمدر ادامه داشته، تا روزی . نخبگان را پریشانیده است

از اینجا . نباشد" پرسشی"شده تا تردید و " ممدس"هرچه مو الی درزش می رفته، . شده است" تابو"تردید، ! به دنیا آمده است
بوده، یک تابلوی " سوال"هرجا امکان ... می شوی و" سنگ"کنی، شاخ در می آوری، " شک"اگر ! به این دست نزن! جلوتر نرو

سبز شده، و کار به اینجا رسیده که از " ورود ممنوع"نصب کرده اند، و کم کم سر هر کوچه ی شک، یک تابلوی " فضولی مولوؾ"
نبوده، یا به زحمت تهیه " پاسخی"به عبارتی چون ! کیش، و مات"! صم بکم وهم الیعملون"می رسی؛ " ممدس"هر طرؾ بروی، به 

و " تردید"شده اند، تا " ممدس"می شده، و همیشه هم این امکان بوده است تا پاسخ تازه، با پرسشی تازه، نفی شود، امر یا اموری 
!   به بن بست برسند، بمانند، متولؾ شوند" پرسش"

ی خود، آگاه "اندازه"، پابرهنه ای ست گرسنه، با لباسی ژنده، در لصری با شکوه به وسعت جهان؛ کسی که به توان و "آرمان گرا"
آن که به توان و اندازه ی خویش آگاه است، و خود را نه کمتر و نه بیش تر از آنچه هست، برآورد نمی کند، جهانش، حتی اگر . نیست

چه نیاز به نشستن در اتالی مخروبه، و اندیشیدن به لصری با شکوه، ولتی هر . است" والعیت"آرمانی باشد، در حد و اندازه ی 
ی شکوه و جالل خود داشته باشد؟ آرمان گرایی در هر شکل، نشستن در یک "اندازه"می تواند اتالی به " والعیت"انسان در جهان 

آن که خوب زندگی "! یک شکل"و " یک اندازه"برای همه ی جهان است؛ جهانی با انسان هایی " یک لباس"فضای بسته و بافتن 
خنک آن . "نداریم" لماربر"به همین دلیل ! درست مثل یک لمارباز! می کند کسی ست که هر بار بهتر و زیباتر شکست می خورد

، میان دو "اختیار"زندگی ست؛ پهنای یک " وسعت"این "! هوس لمار دیگر"، هوسی ندارد مگر "باخت"که پس از هر " لماربازی
، پذیرش مرگی ست زودرس؛ تالش برای ایستاندن "آرمان"! "جبر مرگ"و " جبر تولد"میان " چگونه زیستن"؛ اختیار "جبر"
اگر لله ای هست، باید باال رفت، و آن را تسخیر ! بیاندیشی" رسیدن به لله"انگار که در لعر دره ای نشسته باشی، و به ". زمان"

..  همه هم به لله نمی رسند، چه بهتر، چون آن که می رسد، به آخر رسیده، و باید به دره بازگردد، سرازیر شود و. کرد

" آرمان"این هم یک . ماده ای از مواد درسی هر مدرسه ای باشد" خودشناسی"ما، شاید زمانی ست که " رستگاری"نمطه ی آؼاز 
ست با خیاالتی بزرگ، یک ماهی در برکه ای حمیر، که خود و "کوچک مردی"، هر کس "مذهبی"در فرهنگ . یی دور"آرزو"است، 

باز می دارد؛ موشی در پوست شیر، شیری " دیگران"انسان را از شناخت " خود جهان پنداری. "می پندارد" جهان"برکه را همه ی 
جهان شیرها بدون موش، کمتر . موشی که به موشیت خود ببالد، بخشی از زیبایی این جهان است! که از میومیوی گربه ای می لرزد
چون می پندارد . خود آگاه نباشد، پس از خورده شدن، آمرزیده نمی شود" موشیت"موشی که به . زیباست، اصلن کسالت آور است

حتی در حافظه ی گربه ای که گرسنگی اش . از جهان کم شده، حال آن که شیران و جنگل، چنین کمبودی احساس نمی کنند" شیری"
!    ، تهی نشده است"موش"ی تسکین داده، جهان از "موش"را با 

و کالؼه هم به ... پایین اومدیم، دوغ بود، لصه ی ما دروغ بود. باال رفتیم، ماست بود، لصه ی ما راست بود. یکی بود، یکی نبود
!  خونه اش نرسید، نمی رسد

     ***

 1801 در کتاب طرح عناصر ایدئولوژی در سال Destutt de Tracyدستوت دو تراسی  "مفهوم ایدئولوژی نخستین بار توسط - 1
. خواند" ایدئولوگ"ناپلئون، دو تراسی و همکارانش در فرهنگستان علوم اخاللی و سیاسی را، از روی نکوهش و اهانت . بکار رفت

مارکس به تبعیت از ناپلئون، برای حمله به فلسفه ی آلمانی زمان خود، سه جلد کتاب ایدئولوژی آلمانی را نوشت تا نشان دهد چگونه هم 
نامیده شد؛ " شعور کاذب"یا " آگاهی وارونه"ایدئولوژی از نظر مارکس، "! کاله ها را تبدیل به ایده ها کنند"میهنانش آماده اند تا 

به . (جهالت)ایدئولوژی مساوی ست با عدم شناخت " آلتوسر"از نگاه ". تصورات دروغینی که آدمی زادگان در باره ی خویشتن دارند"
، "ثابت"یعنی بر مبنای یک ایده ی . لول مارکس، ایدئولوگ ها می خواهند جهان را بر اساس اندیشه های ناکجاآبادی خود، تغییر دهند

!  شوند" تغییر"سبب 

 

 

 

 

 

 



 توهین به ممدسات

 

 به شبیشه و اغراق آمیز فرهنگی مان، با اشاره به داستان رستم و سهراب، که تهمینه نیمه ر مطلبی درباره ی تعصب های بی در
 برخی از دست نویس های شاهنامه، چند بیت دراین که ... خوابگاه رستم می آید و رستم دست دختر شاه سمنگان را پس نمی زند و

یسان، به خیال خود نوبه طنز نوشته بودم که دست !  می کنند و تهمینه را به عمد رستم در می آورندخبر" یعالد"الحالی هست که شبانه 
 دختر کردن" معصیت" تا مانع آورده" عالد" شب رفته نصفه" مومن"یسنده ی نو، و این که  رهانیده اند"معصیت"شاهنامه را از ننگ 

ظاهرن خانمی که طنز را در نیافته، یا دریافته، .  این لبیلازشاه سمنگان و رستم بشود، مبادا پهلوان را به فسك و فجور، متهم کنند، و 
 رستم تلمی کرده و از آن جمله شامخحرف های مرا توهین به ممام ...  شده تا مرز میان افسانه و والعیت را نبیند وسبب" تعصب"اما 

زشت تر از زورمداری در . غیر ایرانی نیست فارسی زبان به شخصیت استوره ای ایرانی، شایسته ایرانی و حتیتوهین "نوشته؛ 
..."!  نوشته خود را ویرایش کنید. یف مفاهیم و ذهنیات ایرانیان استتحربرداشت و گذاشت چادر یا روسری، 

 های غیرت برای تطهیر رگ. است" من" از تر" شمولجمع" حرفی نبود اما مساله همه گیرتر و ام، این نمدی بود به من و نوشته اگر
 اسم"دفاع از ارزش ها، آن هم با ...  و تلمی کرده اند"توهین به شخصیت استوره"رستم و تهمینه در افسانه برآمده، و حرف ها را 

پاسخ من تنها شکافتن این .  حك با اوستکندپس، بی تفاوت گذشتن از این گونه برخوردها، سبب می شود نویسنده خیال "! مستعار
  است؛" برخورد" نحوه ی و" یرادا"

    ***

 ی ایشان، از اجازه نهایت شهامت نظرش را بیان کرده، و مرا ؼیابن محاکمه و محکوم کرده، فکر کردم بی در" دادستان" آنجا که از
، لضاوت کنند، و اگر اشتباهی از سوی من رخ داده،  هیات منصفهفرصت استفاده کنم و دفاعیه ام را بخوانم، تا خوانندگان به عنوان

 که" توهینی"و فراموش نکنم بابت . کنم" یرایشو" بروم مطلبم را ،"حکم" کنند، تا من هم به اعتبار این امضاءمحکومیتم را مهر و 
 چند ،"مستعار" اما، از این وکیل مدافع سخنپیش از ورود به !  ام، از ملت پوزش بخواهمکرده" ممدسات "و" استورهشخصیت "به 

یا چیزی در این )یرانی هستید و من هم یک ایرانی، و هر کدام ما به اندازه ی یک هفتاد میلیونی ام اسوال دارم؛ اول این که شما یک 
ینید که به لوانین ارث اسالمی اعتمادی ندارم و سهم شما را بمی . ، از آن تاریخ و اسطوره و فرهنگ و مخلفاتش ارث می بریم(حدود

 از رستم و خودمپرسشم اما این است که من اگر بخواهم با سهم ارث و میراث !  برابر حساب می کنمخودم،هم که خانم هستید، مثل 
یم، یا سهم خودم از این ارثیه را لاب طال بگیرم و باالی بگوشوخی کنم، و به اعتبار شما مزخرؾ ... تهمینه و فردوسی و شاهنامه

 اجازه بگیرم؟ شما بیندازم، اختیار دارم؟ یا در نحوه ی استفاده از ارثیه شخصی ام نیز، باید از آشؽالسرم بیاویزم، یا در سطل 

 اسطوره نظرات و اعتمادات من، دست کم در این صفحات آشنا هستید؟ مثلن می دانید در مورد با بعدی ام این است که آیا شما پرسش
 کلمه خوانده اید، که چه عرض کنم، از روی چندو حماسه و تاریخ و مردم و سرزمینم چطور فکر می کنم؟ یا مثل خیلی های دیگر، 

" فتوا "و" حکم حکومتی"، و فوری  کنید"ادب"ید این الشعور بی مطالعه که من باشم را، اکلمات رد شده اید و ناگهان فکر کرده 
 کرده اید و اعدام، و بسالمتی رفتید منزل؟  صادر

، (شناسید؟ را می "استوره"همان گونه که ) و خوشمزگی و شوخی و این حرؾ ها آشنایید؟ هزل پرسش دیگر این که شما با طنز و و
یهان داشته باشد؟ من به مناسبت های مختلؾ، این مثل ک" یعتمدارشر" مگر آن که مجوزی از است،" کفر"یا به نظر شما اینها همه 

لبو فروش نگاهی !  عجب اناریگفت؛ در این صفحات آورده ام که شخصی دستش را روی لبوهای داغ لبو فروش گذاشت و بارهارا 
!  هم نمی شناسیرا" انار"کرد و گفت؛ برادر، معلوم می شود 

 مثل چون شما باید ولت عزیزش را صرؾ خواندن خزعبالت بی دانشی  لهمیده ایکه دختر رسیده کار بجایی!  روزگاری شده، خانمچه
 دارند، تجلی یک سری اوهام و آرزوهای هاتصور من اما این است که اسطوره و حماسه و بخش هایی از تاریخی که ملت . من بکند
 چیزهایی  در راستای نحوه ی تفکر و اندیشه ی یک ملت، بیشتر آن،" ازلیخاطرات"یعنی تصورات و رویاها و تخیالت و . ملی ست

من و شما اما دو انسانیم، انسان هایی "!  اتفاق افتاده استوالعن" نه آنچه ،" می کردهآرزو"که ملتی به لول آلای شاهرخ مسکوب؛ 
 زنده، بخاطر اوهام و انسان فکر نکنم خوش آیند باشد که دو.  و پوست و خون، اندیشه ای داریم و حرؾ و نملیگوشتزنده با 

، "باور"آنچه این روزها معتمدان به یک )  بر رگ یکدیگر بگذارند تیػتخیالت هرچند زیبای گذشته، رگ هایشان ورم کند و بخواهند
 ی اتومبیلشان، نازیباتر ساده" یشسا" برای یک نندهاین حتی از دعوا و کتک کاری دو را. (!انجام می دهند" دیگر"علیه باورهای 
اما تا آنجا که من می دانم حماسه و اسطوره و تاریخ، متولی و . شخصی ست وسیله ی چون دست کم اتومبیل یک. بنظر می رسد

.  که هیچ کس حك نداشته باشد رویشان خط بیاندازد نیستند یا دارند؟ تصور می کنم اینها ملک شخصی و اتومبیل کسیندارند، "لیم"
ولی " بی بتوانند، صاحب کرامات هستند که خودشان و" زورمند" فردوسی و اینها آنمدر درشت و وضمن این که به خیال من رستم 

!   ناموسشان دفاع کننداز" فمیه

 کرده تا در دنیایی پنهان خودساخته" ممدسات"را هم آن جمهوری کذا بنا نهاده، خودش را پشت  مرضیه  می دانم که این شیوه یالبته
 میان ی ممدسا"هاله" به این صورت همه چیز را در بدوزد،" ممدسات"که اجازه ی زنجیر کردن اندیشه نیست، دهن مردم را با 

، حرفی از آن نگویید، از رهبر و نظام، انتماد نکنید،  نزنید دست به ترکیب این،" شوید، کور شویددور" و بگوید؛  بپیچدضریحی
موها بیرون نباشد، لباس رنگی نباشد، کسی ، "للم ها را بشکنید" دیگر فیلم نسازد، کتاب چاپ نشود، هالیوودسلمان رشدی ننویسد، 

مردم تنها .  کندمتولؾ" به ممدساتتوهین " چه بخورید، کی بخورید، کی نخورید، و یعنی هر پلک زدنی را در جهان، به نام نخندد،



 و در بگذارند" فمها"دنیا را هم به عهده ی . کرده توبه کنندا گریه کنند، بر سر بکوبند و از گناهان نآخرتاجازه داشته باشند تا لبر و 
...  نکننددخالت" بزرگان"کار 

اولش خدا و رسول است و کم کم دایره ی ممدسات وسیع تر می . طوری ها شروع می شود همین  دیکتاتوری از همین جاها وخوب،
ینجا که وسط خیابان شما را می گیرند و به زشت اهمین طوری هاست که می رسیم به .  می گیردرا" لدرت" تا همه ی ارکان شود

  کنیزدریاب/  چو نمی رسد به بی بیدستت" شما توهین می کنند و شما به اعتبار؛ حرمتترین شکلی به شخصیت و انسانیت و 
 اعتراض کنید، ها"لمپن" نیستید، و اجازه ندارید به ممدسات خود به دفاع از حموق لادر"  بندانلداره" چون در ممابل ،"مطبخی را
.  ینید به دفاع از رستم و تهمینه و عتیمه جات دیگر، فریادتان را بر سر من بکشیدببهتر می 

" بی بی" به تنهابه اشتباه فراگرفته ام تا . و مثل شما، تربیت درست و حسابی ندارم.  ام، خانمنشده اما در جمهوری اسالمی بزرگ من
ولتی مرا، امروز، اینجا به هزار .  به کوچه پس کوچه ها نپیچمحضرات،یاویزم و یمه ی بانی اصلی را بچسبم و با آدرس اشتباه ب

 و زندگی خودم را احترام تحمیر می کنند، پیش خودم می گویم گور پدر رستم و تهیمنه، من اگر هوای شخصیت و عامتوهین در مالء 
 کنم؟ در عین حالی که به تجربه دریافته ام که اولن با طنز و شوخی دفاعنداشته باشم، چه از من می ماند تا از حموق تهمینه و رستم 

 بعد از حرؾ های من، هم چنان رستم... یراه من، نه تهمینه خراب می شود، نه از ششصد سالگی رستم ساعتی کم می شود وبیا بد و 
 همچون با همین وزنی .  امنکرده" بادش"من فمط برخالؾ بعضی ها بیخودی . گاوسررستم می ماند، با همان یال و کوپال و گرزه ی 

.  زندگی را برایش مشکل کرده ایم،" فرو می رود زمین زانو درتا"که تا اینجا برایش درست کرده ایم، از هیبت و درشتی و زور که 
 و رستم" کافی ست اسفندیار بینی اش را بگیرد تا همانجا خفه شود و آن جنگ و آن سوگنامه ی برود،چون اگر تا زانو به زمین فرو 

چرا .  مالحظه ی رستم را هم کرده ام تا از این گنده تر نشود عبارتیاین است که به. همه به مفت از دستمان می رود... و" اسفندیار
 لول شما و به" استوره"هم بترسد و شب به سراؼش نرود، پس سهرابی هم زاده نخواهد شد و فاتحه ی  تهمینه که ممکن است

 باشیم بی جهت در اسطوره و حماسه و تاریخ ندمیم که اینمدر چاق بشوند مرالبپس باید سخت . حماسه به لول من، خوانده می شود
 امام زاده و گنبد و بارگاه چیده اند که جای وهمین حاال هم سر چهار راه های زندگی ما آنمدر امام .  از جایشان تکان بخورندنتوانندکه 

.  نیست"زنده انسان"عبور و مرور و نفس کشیدن 

ی و مسایلی روسر سر چادر و بر" یزورمدار"بگوید باالی چشم رستم ابروست، اما حاضرید  کسی  خیالم اما شما حاضر نیستیدبه
فکر می کنم رستم، رستم ! ید؟ تعجب می کنم خانمنگو" امام"ریزتر، حرمت شما را بشکند، به شما توهین کند اما به رستم کمتر از 

شاید رستم افسانه، نمادی ست !  بگذارنددستشو حاضر نشد بند بر  (اگرچه در حماسه و افسانه) دم مرگ رفت تا" مردانه"شد، چون 
ی گذشته به نسل های بعدی، که تن به حرؾ مفت مده، حتی اگر از اسفندیار خودی هااز یک نحله ی تفکر، شاید پیامی ست از نسل 

ی که نمونه های امروزی "مذکر" نماد از این پیام ها و نمادها نباشند، از رستم چه می ماند؟ شاید برای شما مهم است که اگر! باشد
ی زورمدار" تر از زشت" استوره" زنانه دفاع کنید؟ فکر نمی کنید با گفتن این که توهین به کشد،اش چادر بر سر اندیشه ی شما می 

 نمی فکر"!  زنده و اندیشمند را بشکن اما اوهام مرا در هم مریزمن" که  می دهید دارید پیاماست،" بر سر برداشت و گذاشت چادر
 یا شاید فکر می کنید احترام هر انسانی به مسلمانی و اعتماد ؟"، مرد، اما اوهام را از من مگیرتحمیرم کن" دارید فریاد می زنید؛ کنید

یم دیگران حرمت دارید به مسجد محل رفت و احترام را از پیشنماز مسجد خرید؟ در این صورت چه انتظاری هم باید  شاو نژاد اوست؟
، ببین؟ می شود طی یک  می بینم و می خواهم"من" که گونهما را نگهدارند؟ یعنی می شود به همه دیکته کرد که جهان را همان 

   بده؟ابالغ اداری یا فتوا یا حکم حکومتی به آینه اخطار داد که از این ببعد مرا آنطور که خودم می خواهم، نشان 

ی در ویران کردن جمهوریعنی این چند کلمه ی من اثرگذارتر از بیست و هشت سال تالش ! بوده" یؾتحر"یریم کالم من به لول شما گ
 سر" واحرمتا "و" وافرهنگا" یک ملت هم، علیه جمهوری حالآن فرهنگ است؟ خانمی که شما باشید، در آن ویران کردن گذشته و 

 بر چوب"یرانی هستم، به گمان شما بهتر است ا" و ذهنیاتمفاهیم "یرم همان گونه که شما پنداشته اید، من در کار ویرانی گدادید؟ 
را از ما نگیرند؟  (مانبخوان علمه های متعصبانه به تخیالت افسانه ای ) مان" ذهنیاتمفاهیم و"سرمان بکوبند و تحمیرمان کنند اما 

یعنی می گویید این هزار و نمی دانم چند سال، من در سری که تا مرگ کوبیده و تحمیر شده، سالم می مانند؟ " مفاهیم و ذهنیات"آیا 
کرده ام؟ و شما بوده اید که از آن دفاع می  می "یؾتحر"را  ("و ذهنیات ایرانیمفاهیم "یا به لول شما ) و تهمینه رستمبوده ام که 

 پیش چشم دانشجویان، و رسمی، شاهنامه را از لفسه ها بیرون می ریخت و مدرسین همین شاهنامه را از کالس نظامکرده اید؟ ولتی 
 اوین می برد، شما بودید که فریاد می زدید؟ آنجا هم امثال زندانمثل یک تکه آشؽال می گرفت و یک راست خدمت آلای الجوردی به 

 می دفاع" طالبان" ممابل در" و ذهنیات ایرانیمفاهیم " از ،"سکوت" و امثال شما بودند که در  می کردند"یؾتحر"من بودند که 
تا ساسانی روفتم؟ من یک  هخامنشی  شاهنامه را از کتاب های درسی جارو کردم؟ من تمام تاریخ مدرسه و دانشگاه را ازمنکردند؟ 

" یؾتحر" از آن همه شما مواد درسی مدرسه و دانشگاه چپاندم؟ و در" یخ انمالبتار "و"  اولیاءیخ انبیاء وتار"میلیون دروغ به نام 
ی هاان ؾ بدانید دارید از چیزی دفاع می کنید که هزار سال بی منت من و شما از طو امیدوارم کردید؟دفاع" و ذهنیاتمفاهیم  "در

 تا اینجا نه گردی به دامان فردوسی نشسته و نه و کرده عبور"  جمهوری اسالمیطالبان"سترگی چون مؽول و تیمور و صفویه و 
ی به همین نکبت دچار روز هم" طالبان! "مؽول ها و تیموریان اما مردند و پوسیدند، خانم.  اندافتادهرستم و تهمینه اش به چاه ذلت 

...  خواهند شد، دیر نیست

هم  شناسی "استوره"ی که نوشته اید، می شود تا اندازه ای دریافت که در این زمینه، یعنی سطر این همه، و از روی همین چند با
"  درستیدرک" دیگرانی که چه چه و به به کرده اند، از نوشته ی من کهتخصص باالیی دارید، چرا که لاطعانه حکم صادر کرده اید 

 لوانینی صحبت کرده اید که برایم ناشناخته است؛ ازاز سوی دیگر !  ایدداشته"  درستدرک"به به و چه چه به شما که .  اندنداشته
 این بیشتر راستش"! استوره ای ایرانی، شایسته ی ایرانی و حتی فارسی زبان ؼیر ایرانی نیستتوهین به شخصیت "مثلن گفته اید؛ 

اینها هم ... یعنی افؽان ها مثلن، و تاجیک ها و.  هم شامل می شودرا" زبان ؼیر ایرانیفارسی زبان "به یک فتوا شبیه است، که حتی 
این "! استوره"ین که نوشته اید همی ایرانی، توهین کنند، نه؟ از نشانه های تخصص باالی شما یکی هم "استوره"نباید، به شخصیت 

 و متخصصان شده که در حد و حدود ؼیر وضع"  دفاع از استوره جات ممدس جمهوریفرهنگستان"شکل کتابت هم البد از سوی 



 دانش آن علماء اعالم و َمَرِده و ابواب جمعی شان است که مرتبتچون تنها در پیشگاه لدسی !  نیست"ؼیر ایرانی (ان) فارسی زبان"
 فرمان" ولتی یزتر می شودبرانگشهامت بی پایان و اعتماد به نفس شما از این هم اعجاب .  می کندتنزل" ستور"اسطوره در حد 

 (ان)زبان فارسی  "همانولی بنظر می رسد خود شما هم از ! ای بچشم"!  خود را ویرایش کنیدنوشته" که  می کنیدصادر" حکومتی
 هم"  می کنمخواهش"یا " لطفن" معمولن یک ،"یامر"یش از چنین جمله ی پ، چرا که در فارسی شیرین ایرانی  باشید"ؼیر ایرانی

اضافه می کنند، اینطور نیست؟   

 بن بست های جاه طلبی های همه ی عمر من، هیچ نشانی از تمایل به وزارت یا وکالت کوچه ودر کوچه پس ! دخترم می بخشید مرا
ی هم " حرمتهتک"یری هم اگر داشته ام و به زعم شما تزوپس دروغ و . هم بچشم نمی آید کوفتی به یک ریاست میل که سهل است،

 مرده ریگ پدر، همین زبان از! به طمع چاپیدن و تحمیك خالیك نبوده ( معصوم نیستم،"نظام" اعاظم آن مثلکه البته )اگر کرده ام 
 شما از طنز من، یا حرؾ من، یا اصلن مزخرفات من خوشتان نیامده کهگیرم ! الکن به من رسیده و این للم بند زده، و دیگر هیچ

 اتاق خوشبو و گوشه ی عطرآلود بهینی حساست را بگیر و ب" لطفن"اگر بوی گند می دهد، . ینجا خانه ی من استا!  دخترم.باشد
 خواست هرکس تا"  باز استدرش"اگر این اتاق خصوصی من .  تهی شود و آزار نبیندتعفن از این بوی ت"دماغ"خودت پناه ببر تا 

 حکم" کنار بگذارد و را" حیا"ی اش این نیست که معن،  بگویدبیاید و حرؾ ها و نظرات مرا بشنود، و نظرات خودش را هم آزادانه
 که هرکس به خود ست"یجمهور"این هم البته از شیوه های مرضیه ی آن "!  را ویرایش کنیدمطلبتان" کند که صادر" حکومتی

ی هجرمن سال هاست از خیابان هفصد و چند ! خانم جان.  برود و برایشان تعیین تکلیؾ کندمردم توی اتاق خواب  تااجازه می دهد
می بینی که با شما .  می گردم میالدی۲۰۰۷ لمری اسباب کشی کرده ام و مدت هاست آواره و در بدر دنبال یک اتاق پیزری در خیابان

 ی کافی لداره بند و چوب به دست و عربده کش و رهبر و دستگاه های اندازهآن بیرون به . حتی همسایه و هم محله ای هم نیستم
 به تاکید اضافه کنم که هر زمان و در مورد هر و! لطفن چوبتان را از روی سر من بردارید. ی خفه کردن خالیك هستبرا" یارشاد"

 کوچکاما لطفن از دو عمل ... ید که عمیده تان را بگویید، بنویسید، یا ایراد بگیرید دارنوشته و عمیده ی من، حك ازلی و ابدی 
 و پنجاه در صد به عمیده و نظرتان ایمان دارید، با صدپرهیز کنید که با این دو کار، پا روی دم من می گذارید؛ یکی این که حتی ولتی 

باالخره ما که خدا و .  نیست"همه دان" از این لبیل تکیه کالم ها حرفتان را بزنید، که هیچ کس و"  منبنظر"یا "  می کنمفکر"
.   که بر همه چیز مخبر و مخیر باشیمنیستیم" مال"و " آخوند" و " الشرایطجامع مجتهد"و " امام زمان" و" رهبر"

 مردم نروید، سراغ" یداوریش پ"با .  نظر یا عمیده ی دیگری را در کالم اول، درست فهمیده ایدکه دوم این که هیچگاه خیال نکنید و
 را درست فهمیده اید؟ و اگر تایید کرد، و ایمان داشتید که مخالؾ نظر منظورششاید بهتر باشد ابتدا از طرؾ سوال کنید که . لطفن

"  نمی کنیتصور" حالی کنید که اومهربانانه و بزرگوارانه به . از دار پیشداوری آویزانش نکنید.  حکم صادر نکنیدلطفنشماست، 
، بخاری که راهش را یک امریه ی کاملن شخصی که از روی بخار معده بلند می شود!  دخترمفمهاست، کار" حکم" کرده ای؟ اشتباه

. می فهمند بپذیریم که دیگران هم ییدبیا.  نداردوجود" مطلمی" جهان امروز، هیچ چیز دراما ! ؛ فتواگم کرده و از باال بیرون می زند
بعد از من و تو هم میلیاردها می آیند، .  و رفته انداند،به لول آلای گورکی؛ پیش از من و تو میلیون ها آدم آمده اند، زندگی کرده 

   ! نه نانیم که با ما رفع گرسنگی کنند و نه عصاییم که به ما تکیه بدهندما . زندگی می کنند و می روند
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  به دارعادت

 

 رسیدم، که" علیگر"به محوطه ی دانشگاه . صبح گرمی بود. م بوده خوردجا سخت ،"یهانک" ی اول صفحه آن هم در عکس، دیدن با
یده بودم، از کالس های آزادش در دانشگاه علیگر، در مورد د" دهلی نو" را در سمیناری در او.  گرفتمرا" رستم "سراغ این و آن از

  میزی بود،در سایه ی دیوار.  فارسی توجهم را جلب کردکلمات.  و دعوتم کرده بود سری به او بزنمبود،فرهنگ هند و ایران گفته 
جوانی ! است فارسی گفت؛ مال سه روز پیش به کسی . بخوانمرا" یهانک" تاریخ تا شدم خم.  از کتاب و روزنامه های فارسیپوشیده

.  این دور و برها لهوه خانه ای هم هست؟ به جهتی اشاره کرد پرسیدم را برداشتم وروزنامه. بودیستاده ا میز کنار سوخته آفتاب
، نوشیدنی شدم خانه لهوه وارد.  بیاندازم نگاهی به مطلب کیهان، رستمبای آزار دهنده ای مرا وا می داشت تا پیش از دیدار کنجکاو

. نشستم و سردی سفارش دادم

 رفت و آمد بودند، حتی یک نفر سرش را در ،از مردمی که در دهنه ی بازار! یزان بودآو جسد دو ، سبزه میدانی سر در بازار درباال
 انمالب، هرچه یا هر که بودند، ضددزد یا جانی یا لاچالچی یا ! بودند در خود و با خود ،" در گریبانسرها"همه .  نکرده بودباال

 می تاب گذرنده،ی باالی سر مرد و زن مترحجمی از مرگ در چند سانتی . بود مانده سر در بازار شهر آویخته بر روز سهجسدشان 
 حتی در روزنامه های شهر، که بودند، کرده تماشا آنمدر یا خریدار، البد فروشنده یا مشتری، کاسبخورد و این شهروندان گرفتار، 

 نگاه نمی انگاری همه با سرهای افتاده می دانستند به چه چیز.  یا نفرتترحم حتی به کردند،ی باال نمی سر همی یک نگاه گذرا برا
"! ، سرشار از نفرت، و مرگ عشكخالی ازآسمانی ! "کنند

تمام ! چه تصادفی.  به سرانجامی برسانمرا" کلیفورد اودتس" ترجمه ی تا بودم خود داده بهیک ماهه  مرخصی  یک،1985 تابستان
 تهران در البالی سطور و صحنه های نمایش بازار به دار آویخته بر سر در اجسادیر تصو ، دهلی نوتا بمبی از بازگشت،راه در لطار 

 دیگر شخصیت و" بن "،"کالرا "،"لئو "،"هنی "،"رالؾ "،"میرون "،"جیکوب"و من به ! خوردند می تاب" اودتس"نامه های 
 دوستی !آرزوهمخوی با مصیبت و گرم ! بافند رویا می و گذشته می پلکند در ،" دردبا گرفته خو" می کردم؛ که فکر" اودتس"های 

یبایی اش را دو ز بود که این خوردگی،  مدعی،از صورت و بینی اش را در کودکی و به شکل زشتی خورده بود بخشی "خوره"که 
و هر تکرار البته از سنگینی و )ولتی درد به تکرار می آید، !  ست سهمگین مصیبتی زشتی،به" خوکردن"مصیبت ! استچندان کرده 

گیریم و این خو کردن با مصیبت، از  خو می به سوزشش. و با ما می ماند، با گذشت زمان از آن ما می شود ( درد می کاهدکراهت
 تکه بعد.  گلیمی زیر پایمان پهن می شود و پای برهنه مان را می پوشاندابتدا.  می کاهد ذهن اجتماعی و تاریخی ماندر ،سنگینی درد

و یک روز حس می کنیم ... یردگخردی اطرافمان را می چیزک های .  دستمان می رسدبه فراخور،نانی و کاسه ای نمک به  
ی گلیم و زیر سمؾ اجاره ای مان چشم از خوابی نیم خوش باز می کنیم، از بیم رودر اولین بامدادی که بر .  ایمشده" متملک"

!  را از این داشته های اندک محروم کندمامبادا اعتراض، .  ای که زیر پوستمان می ُخلد، فریاد اعتراضمان در گلو می شکندناشناخته
 شد، برای مانهنگامی که ترس همخانه . توجیهی محکمه پسند، می تراشیم ،"مولعیت"ی برا و،  تهی می شویم بعد؟ کم کم از فریادو

چنین است که هر .  و با مصیبت انس می گیریم می کنیماین گونه به زشتی عادت.  می بینیمتدارکهر فریاد از گلو برنیامده، دلیلی 
! صبحگاه، زیر نگاه ما، عدالت را یکبار دیگر به مسلخ می برند

میلیون ها انسان در میان ".  کارهای بزرگ انجام دهی نمی توانی رلیك الملب باشیاگر"دیکته می کند؛  چنین  جهان مدرن،در سیاست
  خیلی ها بنظر می رسد که برایاما. ین منجالب، به سختی می جنگندا هستند و برای بیرون کشیدن سر و تن از تنهاامواج انسانی، 

. یشیدن نیستاند برای  فرصتی،"ثروت "و" لدرت" هیابانگ تبلیػ برای در"!  پناه ثروتدر لدرت"تنها یک راه حل وجود دارد؛ 
  لیمتبه وگرنه بگردان، را از روی برخی مسایل نگاهت".  برای مسایل شخصی منتظر نمی ماندتجارت. "ی تو فکر کرده اندبجا

 روزهای در  جوانی خانمدختر".  فرش شده استاستخوان که می رویم با جمجمه و  راهیینا سانتی متر هر! "سرت تمام خواهد شد
 پخش می را رفسنجانی  تهران به این سو و آنسو می رفت و تراکت های انتخاباتیدری اسکیت هایش سر چهار راهی رو ،انتخابات

 به ها را تراکت که که نگاهش را بگرداند، همان طور  بی آن خانمدختر آلای هاشمی اعتماد دارید؟ به  والعن؛ شما پرسیدخبرنگار. کرد
 مزاحمکه همین !  میشهبرندهی من مهم نیست کی برا" مگسی از خود براند، گفت؛ مثل انگار که بخواهد خبرنگار را ،ین و آن می دادا

.."!  نشونداسکیت بازی ام

ی مالل زیستن در ها حالی که در الی و لجن زندگی فرو رفته اند، نشانه در" اودتس" های نامهشخصیت های نمایش خیال پروری 
 گروه های جاز آمریکا تمام" شان ناتوان و دست بسته اند؛ خواستهجامعه ای ست که در آن انسان ها برای به دست آوردن کم ترین 

 لباس" عادت به فاجعه، عمك ما در و ،یزدر چیز پیش چشم ما فرو می همه"! یزم به من عشك بدهعز: "خوانندیک آهنگ را می 
یم و در اسال هاست که ذات والعی مان را جایی در کودکی جا گذاشته ایم، یا کشته "! یمبروپوشیده ایم اما نمی دانیم کجا می خواهیم 

 دست از ، روزهر ،" روزها را به روزها می دوزندرفتن، دراز زندگی از دست داده ها، سرخورده و مانده از صؾ. "خاک کرده ایم
 پنجاه سال تا"ی گوید؛ م" لئو! " مرتب صورتحساب هاپرداخت برای خیلی ها زندگی یعنی ؛ ایمماندهیا و خیال سر پا رو با. رفته تر

مردم . یمان وسط باران دراز کشیده ایملبرها سال دیگر ما در پنجاه: " می دهدپاسخ" کالرا" و ،..."ی شودمدیگر همه چیز درست 
"! می پرسند اینها کی اند؟ و جواب می دهند یک زوج ابله

 بر شهادت مزد سکوت شاهدان فاجعه است، هرکس برای کم ترین دستیافت، لب از شکل، به هر ماندن، جهانی که اجازه ی زنده در
 می ؼلتند، یکی هم این است که به امنیت کاذبی خاکاز نتایج بارز مشاهده ی آوارگان و گرسنگانی که هر روزه بر . جنایت می بندد

ولتی در مصیبت که به تکرار !  دلخوش باشیم و شکر گزارهست، پاره نانی که در سفره مان و ،که در سایه ی دزدان نصیبمان شده
 می آویزیم، عرفاندر اسطوره و آیین و . یم و فاجعه از سرمان گذشت، روی از والعیت ها می گردانیمشدتجربه اش کرده ایم، ؼرق 

.  فرق هرچه ناکامی ست، فرود می آوریمبر ،یم و با دستان وهمدهمی  صیمل شمشیر نابوده ی پهلوانان حماسه و آیین را در خلوتمان



 انفرادی مان، زمین گیر سلول باالخره روزی برسد که در تا"  هایی نو در می اندازیمطرح "و"  را سمؾ می شکافیمفلک"در خیال 
 یا شوش بوکان و گناباد، در در...  افتاده مان را زنده در گور کننداعتبارخیال، ؼرله در شکوه آرزوها، فراموش شویم و الشه ی از 

 گوشه و کنار آن در ، می شوند و هر بار جماعتی از مردم معترض و بی پناهتکرارولایع ... بوشهر یا بابلیرانشهر، ا یا زابل شوشتر،
 با... و، اباحه، زورگیری ،به ممدسات توهین ، اوباشی گری، گردیهرزه ، بی ناموسیلاچاق، ،یدزد ؛ های ناکردهجرمجزیره به 
هر روز نام هایی .  به زور زندانی می شوندسکوت، به محکوم ،یشانها خانه در ، سرزمینشانمردمی در. به بهشت می روندجراثمال 

 اینها ؼیر از از! "یند؛ این که چیزی نیستگو و عابران تماشاگر، در نهایت استیصال، می ، جهنم برده می شوندبه تحمیر شده تازه،
"  ی داری؟انتظار چهاین 

ی آویخته بر جسدها به" عادت" از  حیرتم. از آن سوی تاریخ آمده اندکه  نیست مؽزگنجشک پندار و رفتار دایناسورهای ازحیرتم ! نه
 رژیم، با  گستاخی و دریدگی"گند"، و بوی ذهنم از مشاهده ی بی حرمتی انباشته شده ،"زشتی"از این که با تکرار ! استسر بازار 

ی از دستم بر کار ام، و چون گرفته انس تظاهر و تملب، با و م اشده با تزویر و ریا اخت ، امکردهعادت به پلشتی ،  درآمیختهمشامم
!  همخانه شده امننگ، با ،نمی آید
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  ی استمالل و خر عبدالنبیرابطه

 

  بگیریم و عمل کنیم، و هیچ عاملی بر تصمیمخود" منافع" موردی، بر اساس هرما در ، لاعدتن باید معنی اش این باشد که "استمالل"
ولتی هر حرؾ یا .  و شامل ده ها اگر و مگر می شودماند چارچوب تعاریؾ ساده نمی در" استمالل"با این همه .  ما اثر نگذاردتصمیم

 اخالق معاصر،سیاست، به ویژه در دنیای .  من اثر بگذارد، این تعریؾ، برای استمالل صادق نیست تصمیمحرکتی از هرجا بتواند در
 .   ندارد همخوانی کثیؾ یا زشت یا هرچه، بهررو با شرع و اخالق عیارانه. خودش را دارد

 ما را همه،راهی که نزدیک تر و بهتر از . یم، و اختیار داریم از هر طرؾ که میلمان بکشد، برویما کنیم سر چهار راهی ایستاده فرض
 دیگر با یکی دو پیچ خطرناک، ما را به هدؾ می رساند، اما راه . رساند، سراسر سنگالخ است و دشوار و پر هزینه می "ممصد"به 

اما .  خودش را داردمشکالتراه سوم هم .  می گذرد و روشن نیست چه دام ها بر سر راه ما گسترانیده اندابهاماز جنگلی تاریک و پر 
این جاده ی صاؾ و آسفالته، علیرؼم . یلومترها، پیدا و روشن استکراه چهارم، تخت و صاؾ و آسفالته و وسیع، و همه چیزش تا 

با انتخاب این راه، . شود هزینه است، دور و دیر به ممصد می رسد، و گاه بکلی از اهداؾ ما پرت و دور می کمآن که بنظر می رسد 
 بازی شطرنج هم، هرکدام از بازیگران، در نهایت استمالل فکری، در  می توان ادعا کرد که اختیار ما کاملن در دست خودمان بوده؟

یکن محدود و محدودتر باز اما همین که بازی آؼاز شود، در هر لدم و هر حرکت، اختیار هر دو.  خویش اندسرنوشتتعیین کننده ی 
یی هم جا.  استالزم" یروزیپ"عملیاتی که برای . گستراند می "دام"یوسته پ در جهت پیروزی خویش، هم،" یؾحر"می شود چرا که 

وضعیت "یم اما دار" یاراخت" یک راه مانده؛ ما تنهامی رسد که اگرچه ده ها امکان برای حرکت هست، اما به دلیل وضعیت مهره ها، 
و گاه، این حرکت !  کنیم"اختیار "را تا حرکت خاصی کرده" ناچار"یعنی حریؾ، ما را .  بازی حریؾ، محدود است دلیلبه" انتخاب

 !آخرین است؛ آچمز، یا کیش و مات

 العمل نشان بدهیم، راه کج کنیم، و به عکس رسانه ها شروع می کند، ما را وامی دارد تا در" یدتهد "و" حرؾ"ولتی حریؾ، با حتی 
 بگوییم هوشمندیم و دست که را، رفتن در مسیر اصلی، و با لدرت، نشان دهیم، برای آن افتادن" یراههب"گیرم به . بیراهه بزنیم

با سموط شاه، در منطمه ی ما دو کشور وجود . ینه اش سنگین استهزاین پشتک و واروها، هزینه دارد، و . حریؾ را خوانده ایم
 که می توانستند تهدیدی باشند برای یاؼی گری های اسرائیل؛ ایران و عمل" استمالل" و لدرتی، و آنمدر داشتندداشت که بظاهر دولتی 

چه شد که به جان هم افتادند و طی هشت سال، آنچه . یشرفت هایی رسیده بودندپهر دو هم به اعتبار نفت، تا اندازه ای به . عراق
 آبادی شهرها بر سر این افتاد، را، بر تن و بدن یکدیگر شکستند، صدها هزار نیروی انسانی بر خاک دو طرؾ نداشتندداشتند و 

در انتهای ... ، در شعله های جنگ سوخت، خزانه ها خالی شد و سرزمینزورآزمایی ابلهانه نابود شد، پیشرفت های نسبی هر دو
 والعیت آن است دو؟ دست کم پنجاه سال به عمب کشیده شدند؟ باعث و بانی اش که بود؟ صدام؟ خمینی؟ هر طرؾ،هشت سال، هر دو 

یدند، و بازی را باختند، و ناتوان و خسته از گرد و خاک جنگ ندکه هر دو طرؾ، به دلیل نادانی و ؼرور ابلهانه، عالبت روشن را 
 ی جنگ؛ برنده  . پر لدرت تر و زورگوتر از همیشه، بر جای ماند و شرایط را بهر دو طرؾ دیکته کردامااسرائیل . بیرون آمدند

 های دو طرؾ را، به چندین برابر لیمت، با واسطه دیگر  نیازمندیامارات و ترکیه هم بودند، همسایه هایی که ابزار نظامی و دیگر
 .یدنددجاها تهیه و تدارک می 

 دارند، می دانند تجربهو حریفان در بسیاری زمینه ها بیش از ما .  شبیه همان بازی شطرنج است،"یاستعمار فرا" در دوران سیاست
ما را به انتخاب راهی وادارند که اگرنه تمامی، دست کم بخش ...  سازند والعبور و کدام را صعب کنند،"  چینسنگ"کدام راه را 

 را خود" منافع"گوید،  می "زور"یت نمی کند، رعا را" اخالق"می شود فؽان برآورد که حریؾ ما .  منافع آنها را تامین کندازبزرگی 
دکان های خود را تخته کنند و  بخواهیم "بازار"می شود از تمامی یک ! ی منافع ما ذره ای اعتبار لائل نیستبرادر نظر دارد، و 

 تا با روش ما خواست" یؾحر" می شود از هستند؟" زورگو" و ما" دشمن" نکردند، پس  چنین کنار بگذارند؟ و اگررا" رلابت"
 ماست،" اختیار" نهایت هوشمندی و ما،" انتخاب" را چنان با مهارت چیده اند که خیال می کنی ها"مهره" گاه حریفان کند؟" یباز"

 حریؾ، بدون گرفتن، دست کم  سیاست"یباز"در .  همان حرکت دیکته شده را انجام داده ایمهم،اما در انتها معلوم می شود که باز 
" یباز "در" مهارت. " بیشتر و سالح هسته ای نیستموشکلدرت در . بررسی توانایی ها و مهارت های او، باخت را محرز می کند

! دارد" اشکنک"در عین حال، بازی ! یباز نهایت متانت، و نه عربده کشی و الت در" نفوذ"ی الزم دارد، و لدرت التصاد ی پشتوانه
 . حریؾ را فشرددستباخت را باید پذیرفت، و صمیمانه 

 و سردار سپاه جنگ وزیر شد، و رضاخان میرپنج، وزیر نخست"  السلطنهلوام"، (کابینه ی کودتا) از سموط کابینه ی سیدضیاء پس
بریتانیا خود را شایسته تر . (یا انداختند) بر سر زبان ها افتاد تازه،، و بستن لراردادی (دارسی)صحبت الؽاء لرارداد تحمیلی نفت . بود

 کرد تا اگرنه همه ی تالش.  اما آمریکا هم لدرتی تازه بود، و به دنبال جای پا در خاورمیانه می گشت می دانستاز هرکس دیگر
 از" یلدؾ کرن. " با اختیار تام، به ایران فرستادرا"  فیلدکرن"ید خود جدسفیر . لرارداد، دست کم شراکت در منافع را به دست آورد

 نماینده ی اللیت ،" نهورایلممان"یران، از جمله دکتر ابه همین دلیل هم با سران جامعه ی یهودی . یهودیان متنفذ آمریکایی بود
 که فضای  انگلیسی ها. شورای ملی، آشنا شد و چند بار هم در مراسم کنیسه ی یهودیان ایران شرکت کردچهارمکلیمی در مجلس 

 در" تعصب"برپایی آشوب مذهبی هم، به دلیل . ی کردندبردارخاورمیانه و اسالم و ایران را می شناختند، از این موضوع بهره ی 
 .  دارددرازمنطمه، سابمه ای 

 گاهداشتند و به شکلی تحمیر آمیز، و  (گتو) آن زمان، اللیت یهودی در جامعه ی متعصب ایران، در هر شهری محله ی خاص خود در
 ،" برقغچرا "و" سرچشمه" خیابان های تماطعمحله ی یهودی های تهران، جایی در . در نهایت فمر، دور و بر هم زندگی می کردند

 ،"سرچشمه" طرؾ کوچه،اوایل این . شد" سیروس" پیچی بود در محله ی سرپولک، که بعدها خیابان درکوچه ی بلند و پیچ 
 ی محلهدر . بود"  شیخ عبدالنبیمسجد" و مسجد هم معروؾ به داشت "شیخ عبدالنبی"مسجدی بود که پیشنمازی به نام 



آن زمان کلیمی ها اجازه نداشتند در مدارس معمولی . داشت خانه های گلی کلیمی ها، تنگ و فشرده، کنار هم لرار ،"سرپولک"
یه ی خود، سرماین سفر ناصرالدین شاه به اروپا، یهودیان فرانسوی از شاه اجازه خواستند تا با آخردر . تحصیل کنند (مسلمان ها)

.  در ابتدای خیابان ژاله، پشت مجلس شورای ملی ساخته شد،"آلیانس"این مدرسه به نام . مدرسه ای برای یهودیان در تهران بسازند
 بالعکس، مرتب و به صؾ می رفته اند، و مدرسه تا" سرپولک" های کلیمی همه روزه صبح و ظهر و عصر، از محله ی محصلبچه 

فراش مدرسه هم که مسلمان .  و مجلس شورای ملی هم می گذشته اندسپهساالرو در مسیر از جلوی مسجد عبدالنبی و مدرسه ی 
 ناسزا به کلیمی ها، کار و به بچه ها و دشنام (مسلمان)سنگ انداختن و تؾ کردن مردم . بوده، محصلین یهودی را همراهی می کرده

 . ، با مساله کنار آمده بوده اند ناراحتیاما یهودی ها هم با وجود. همیشه و تکرار هر روزه بوده

 داشته، ایران هم  مذاکراتییر آمریکا در آن ایام، با لوام السلطنه در مورد کسب امتیاز و لرارداد نفت،سؾیهودی، "  فیلدکرن "جناب
 ولتی صؾ محصلین یهودی از پیش روی مسجد عبدالنبی می گذشته، روزها،یکی از آن . مایل بوده رلیبی برای انگلیسی ها بتراشد

 برای آن که صؾ دچار اخالل مدرسهفراش .  از وسط صؾ محصلین کلیمی عبور دهدرا" آلا" می گیرد االغ  تصمیمخادم شیخ، ناگهان
 و شودناگهان جنجالی بپا می .  خادم مسجد می گوید چند دلیمه صبر کن تا بچه ها رد شوندبه بر می گرداند و را" آلا"نشود، سر االغ 

و پیش از آن که معلوم "!  به االغ آلا توهین کردندجهودها"می پرند وسط میدان که  (ی حاضر و آمادهها" شخصیلباس")عده ای 
 جماعتی با چالو و ادوات دیگر، واشریعتا گویان به کوچه مدرسه، بوده اند یا فراش مسلمان ها"جهود" یا نه، و بوده" توهینی"شود 

 مسجد متحصن می شوند در محله ی سرپولک حمله می برند و عده ای هم به"  جهود می خریمپوست" شعار باو خیابان می ریزند و 
 محلهالزم به توضیح نیست که یهودیان از خانه ها می گریزند و !  داردثواب"  یهودیکشتن"یرند که بگ" فتوا"تا از شیخ عبدالنبی 

در همان ایام، یک جوان یهودی به نام ... وؼارت می شود و عده ای، از جمله تعدادی از بچه محصلین کلیمی هم زخمی می شوند 
اما .  را بخواباندؼائله و مدعی وکالت مجلس بوده، از آشنایی خود با برخی رجال استفاده می کند تا داشته، روزنامه ای هم که" حییم"

 ای عده (شهربانی)" نظمیه" می شود سبب" حییم" پخش می شود و تالش شهر سطح در" االغ شیخ عبدالنبیتوهین به "مساله ی 
 ها کاری جز تماشای مهاجمین چالو به دست، لزاقاما ناظران در نهایت تعجب می بینند آجان ها و . آجان و لزاق به محل گسیل کند

 را" و تاسؾ انگیز عجیب  یحادثه"رسد و طی تلگرامی،  می " فیلدکرن"خبر به !  می کنندتماشاانجام نمی دهند، سیگار می کشند و 
 بر ضد بلوا" خارجه، سبب حیرت جناب سفیر می شود؛ وزارتپاسخ . گزارش می کند (آمریکا)به وزارت خارجه ی مطبوع خود 

 "! دنبال کنرابه موضوع اهمیتی نده و ماموریت خود .  برای آن که تو را از میدان به در کنند ساختگی،یهودیان، جریانی ست

.  می لرزاند هشت روز، محله های سرچشمه و چراغ برق و محله ی سرپولک را،" االغ عبدالنبیبهتوهین "مسلمانان بخاطر لیام 
ناچار بوده دستورات مرکز را رعایت کند، و برخالؾ میل باطنی،  هم"  فیلدکرن"یهودیان به سفیر آمریکا مراجعه می کنند، اما جناب 

 به ما مربوط ست، داخلی موضوع" همتای انگلیسی خود تماس می گیرد اما سفیر انگلیس می گوید؛ بایک روز . بماند" بی تفاوت"
  اختالفاتی" لممان نهورایدکتر" نمایندگی مجلس است، با رلیب خود داوطلب جوان،" حییم"به سفیر حالی می کنند که چون "! نیست
هشدار می دهند، رییس  (لوام) به نخست وزیر  میرزا یکی از وکالی آزاد اندیش مجلس به نام سلیمانو" حییم"اگرچه ...  ودارد

 نجم آبادی در اوایل مسجدی " ی سماخانهمعجزه"اما ناگهان ؼائله ی دیگری به نام !  را بخواباندؼائلهالوزراء با لبخندی لول می دهد 
 و یکی از کارمندان عالی رتبه ی سفارت آمریکا به نام بوده،"  ممدساتبهتوهین "خیابان آشیخ هادی اتفاق می افتد، که باز هم 

 کشوری که در آن به بهانه ی با" می رود و اعتراض که؛ السلطنه لوام نزد"  فیلدکرن"آلای .  لتل می رسدبه"  ایمبریماژور"
 اعتبارنامه و..." ی داشتبخش می خواهند یک اللیت چند هزار نفری را نابود کنند، نمی توان روابط اطمینان االغ،برگرداندن سر یک 

لضیه ی توهین . ی گردد و روابط ایران و آمریکا هم لطع می شودم باز اش را از آلای نخست وزیر پس می گیرد و به وطن
 حل می شود و کسانی که سینه جر می داده هم"  عبدالنبی شیخاالغ" توهین کلیمی ها به و"  ی آشیخ هادیسماخانه "به ها"ییبها"

 می لؽو"  تحمیلیلرارداد"چند روز بعد هم ...  اند هم، ناگهان از سطح خیابان ها محو می شوند وبوده" جهود پوست"اند و طالب 
یگر، با تایید د سال 60 با شروطی به مراتب بدتر از لرارداد لبلی، به مدت و" انگلیسی"شود و لرارداد تازه ی نفت، البته با شرکت 

 پایتخت را چراؼانی ،"استمالل" سالم و صلوات و فریادهای بادولت مشروطه هم !  می شودبسته"  آزاد و مستمل مشروطهمجلس"
سردار )" منجی کبیر" دولت آزاد و به"  ملیاستمالل" بابت این هم" الکی خوشحال"یوار را آذین می بندند و مردم دمی کند و در و 

 و"  شیخ عبدالنبیاالغ" که حتی از مفاد این دو لرارداد و تفاوت آنها، و رابطه ی لرارداد تازه با آنتبریک می گویند، بی  (سپه
 ! لضایای دیگر، با خبر باشند

 می شود، مرور کنیم؛ بعد از مدتی مربوط"  ملیاستمالل" هم که ؼیر مستمیم به را"  ی آشیخ هادیسماخانه" نیست داستان مشهور بد
 بر نفت و از آسیاب افتادن آب ها، دولت بعدی در صدد برلراری رابطه با آمریکا لراردادلطع رابطه ی ایران و آمریکا، و بسته شدن 

. می فرستند تا مثلن دلجویی کرده باشند (که کشته شده بوده)" یمبریا ماژور"ی بیوه و فرزندان برا" یهد"مبلؽی به عنوان . می آید
 کنید تا افراد بی گناه را این مردم است این مبلػ را صرؾ تعلیم و تربیت بهتر" دیه را پس می فرستد و می نویسد؛ اماهمسر ممتول 

می شود که به سرپرستی یک آمریکایی  (دبیرستان البرز بعدی) کالج آمریکایی  تاسیسآن مبلػ صرؾ"! طور وحشیانه به لتل نرسانند
و شریؾ ایران، از فارغ التحصیالن همین کالج  ملی اگرچه بسیاری از صاحب نامان.  به کار می کندآؼاز"  جوردندکتر" نام بهدیگر 

 دلیل به از رجال دوران پهلوی هم، از همین مدرسه ی البرز فارغ التحصیل شدند که البته  بسیاریبودند، اما بد نیست بدانیم که
 چاپیدن ثروت ملی و لربانی کردن همه ی به"  با چراغدزدان" نمی کردند، بلکه چون حمله" سرپولک"تحصیل کردگی، به محله ی 

 و" هاروارد" که تحصیل کردگان را احوال بسیاری از سیاستمداران آمریکایی شرح"  ایمبریماژور"ید اگر خانم شا. ملت پرداختند
 !شود می "لتل "و" تعصب "مانع" تحصیل" خیال نمی کرد که هرگزدانشگاه های بزرگ جهان اند، خوانده بود، 

 مردم و" مستمل" دست آوردیم، این بار وکالی به"  ملیاستمالل" و رفتن رضاخان، باز هم 1320 ها بعد، ولتی پس از شهریور سال
کشیدند که چرا امضاء کردی؟ ایشان که بر خالؾ لاتلین متعصب و بی  اخیه و روزنامه نگاران، امضاء کننده ی همان لرارداد را زیر

در دفاع از بی گناهی خود  ( تمی زادهحسنسید ) شخصی تحصیل کرده و سیاستمدار و دانشمند و محمك بود ،" ایمبریماژور"سواد 
ی کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مماومتی در برابر اراده ی حاکم برا"در نطمی در مجلس شورای ملی گفت؛ آن زمان 

 ام، جز آن که امضاء من پای آن ورله نداشتهبنده در این کار اصلن و ابدن هیچ گونه دخالتی ...  نه ممدور بود و نه مفیدمطلك،



 می شد، والع امضا می کرد و هیچ نوع تؽییری در آنچه والع شد و بهرحال رنحتمن یکی فو"...  من امضاء نمی کردم اگر..." است
نطك تمی زاده، دوره ی ).."  بلکه تمصیر عامل بودنبوداگر لصور در این کار و یا اشتباهی بود تمصیر آلت فعل ... موجب نمی شد

 هم امثال احمدی نژاد و روزالبد یک "!  فعلآلت"برای مدت ها نام تمی زاده را گذاشته بودند . (1327پانزدهم مجلس، هفتم بهمن 
 و ما  می آورد"فشار"یم، یک نفر آن باال بود"  فعلآلت" گفت ما خواهندهم ... شریعتمداری و حسینیان و طائب و جنتی و مرتضوی و

 ی گیتی صحنه از" واجبی" و بعدن با  نامیدند" بیگانهآلت "را" سعید امامی"همان طور که ! رفتیم و می آمدیممی " بی اختیار"
 ! کردند" تمیزش"

 می انجام"  استماللعدم"یت نها دست به همان الدامی زد که در ،"استمالل"می شود در نهایت .  دارد آمد نیامد"استمالل"ی، بار
 و"  مسلمحك"و دستیابی به  (البته با شکر و آرد)"کیک زرد"ین همه چراؼانی و تهیه ی اترسم این است که با ! دادیم، شاید هم بدتر

 کهتا اینجا .  چیزی بهتر از تمدید لرارداد نفت نشودهم" ی هسته ایانرژ "کار عالبت ،" ملیاستمالل"خیلی ادعاهای دیگر در مورد 
 !  بابت هر باخت و هر عمب گردی، کلی چراؼانی کرده ایم و کؾ زده ایم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  روزگارانبه

 

 اجازه باید کسب بریم، برای کار شوهر نمی تونیم سر اجازهتو چاردیواری خودمون له می شیم، حك نفس کشیدن نداریم، بدون ولتی "
 چطور میشه برای حموق برابر جنگید؟ من مثل مردا داد می کنیم،فیش حمولی مون را تمدیم کنیم، برای دیدن مادرمون باید کسب تکلیف 

برای لذت بردن از مردم .  دلتنگ میشم امنهولی شب برای تک تک خصلت های زنا...  من عربده می کشمبزنه،شوهرم که داد . زنم
 (خانمی جوان)..." نمشه می کشم

ست،  اجتماعی "اخالق"یک " یبرابر. "می کنیم وزن را" برابر "جهان ،"ینابرابر" دنیای یترازو هم با هنوز ما،از بسیاری 
 یا ضرری به تو وارد آمد، ،گوید اگر به تو ظلمی شد می "لانون" آن جزیره سال هاست در"! یؾوظا "و" حموق"مجموعه ای از 

یل جلویی خورد، چیزی در حد اتومبیل خانمی به سهو، به اتومب"  آبادسعادت "دریک روز .  پلیس و دادگستری مراجعه کنیبهباید 
 بایش پیاده شد، لفل را "زانتیا" لباسی مرتب، لفل فرمانی بلند در دست، از باآلای راننده ی اتومبیل جلویی . لرمزشکستن یک چراغ 

ی کاپوت ماشین زد و آن را به اندازه ی روتمام توان به شیشه ی جلوی اتومبیل خانم زد، شیشه را توی صورت خانم خرد کرد، بعد 
 اتومبیل از ، را همده شیشهخر داشت آن خانم وحشت زده ی گریان و پوشیده از بودند، نشده مانعیک وجب جر داد، و اگر مردم 

 یک لفل فرمان به هم هنوز اش، ظاهر مردانه و" زانتیا "با" آلا"آن !  یا شاید بکشدبزند،بیرون می کشید، تا البد با همان لفل فرمان 
 !  بیش نیستواژه یک ،"آباد سعادت "در" لانون "پس!  را ثابت کندبودنش" مرد"نیاز داشت تا 

 شدن،" برابر" نیست برای لرار و.  عربده بکشد"مردان" شیوه ی به بودن،" برابر"ی برا زنی  جامعه ی برابر، لرار نیستدر
آن که مرد، چیزی بیش از  بی رد را داخودش" حموق "زن ،در چنین جامعه ای. د کنار بگذاررا ش و ویژگی های زنانه اظرافت

 یک شبه اندیشه ای  نمی تواند"یک خط حرؾ"این . کرده طی را درازیخ تاراین خط یا جمله ی ساده اما، یک .  طلب کندخود" حك"
 برابر نیستند، ها"حك" ی برابر، تنها جامعهدر . یل متوسل می شود، دگرگون کنداتومب"  فرمانلفل" به لانون، به مراجعهرا که بجای 

 مردت رو بگرداند و از نیاز زنانه ی ، می کنیمبارزهات  انسانی "حموق "بهی رسیدن براولتی تو  نیست لرار.  برابرندهم" یؾوظا"
. ( حموق انسانی ات صرفنظر کنیازیا به عمب برگرداند تا )!  و سر جایت بنشاندکند" ادب"، تا تو را (بگذاردکم ) کند استفاده سوءتو 

 به دلیل روح واژه ی آنجا! شود" برابر" تا شود" مرد "و د، برداردست ش عشوه گری و طنازی و دلبری زنانه ااز زن نیست لرار
آنجا .  می شودمتوسل گری و لوندی عشوه به اشکال مردانه به و ، می کشدنمشه همسرش، از"  بردنلذت" مرد هم برای ،"یبرابر"
" زنیت"یا " یتمرد "از خواستن از خطا، پوزش.  بر دوش یک نفر سنگینی نمی کنندآن، در خانه و چه بیرون از چه ها،"یفهوظ"

 هید با بهم مرد ،"یبرابر" حضور در. تو آشپز نیستی و او میهمان"! صاحب"و او  نیستی "شیئی" تو دیگر آنجا. ی نمی کاهدکس
 لفل" است، لرار نیست از بجانب" حك" اگر و. ید باشدبامرالب خیلی چیزها . باشد مرالب نیازهای انسانی طرفش زن،اندازه ی 

 . کنداستفاده" فرمان

یک " پیش در یک جامعه ی هفتاد میلیونی تشکیل شده، هنوز هم سالبرای همین نهضتی که یک ! یمدار درازی راه" آنجا "تا ما
 شمار انگشت نصیب فعاالن کهدر حالی که مجموع روزهای بند و بست و بازداشت و محاکمه و زندانی !  جمع نکردهامضاء" میلیون

 در.  استکردن کنترلمبارزه برای برابری، عربده کشیدن نیست، عربده ها را !  می گذرد"یک میلیون" دارد از مرز شده،این نهضت 
 و به جان بپذیرد، نه بداند" برابر" و وظایؾ خود را بشناسد، خود را حموقیشه، اند به و تن به ابتداید با" زن"یره، جزآن 

 زنانه" حموق" تو به که آنی برا.  کندمتماعد" یبرابر" امتیاز بدهد، و نه عربده جویانه امتیاز بخواهد، تا مردش را به مستضعفانه
" حك "تنها.  نمی شودمحسوب" ینه ورزیک "و" دشمنی "خواستن،" حك. " کنیعبور تی جسد مردروات برسی لرار نیست از 

 همه و. ینه شودنهاد" یفهوظ" لانون و تای ما، مانده برا. اند حموق" توامان"یؾ هم وظا. یدآی نیست که با مبارزه به دست می برابر
 !  را درست کندکارها (یا خدا) تا خودش ماندن حضرت نه نشستن و منتظر ظهور ، کردنمبارزه است و رفتنی این راه، 

، زنی میانسال، صبح روز رای گیری، (بدهندرای ) بیستم، ولتی زن ها در دانمارک اجازه یافتند در انتخابات شرکت کنند لرن اوایل در
 خسته... ین همه راه برای دادن یک رایا"خبرنگار پرسید .  رای را، پیاده طی کردصندوقهشت کیلومتر راه، از خانه اش تا اولین 

و )یی برای هشت کیلومتر راه، در خانه بنشینم؟ گوزن گفت؛ بیست و سه سال از عمرم برای چنین روزی جنگیده ام، می ". نشدید؟
 1955 دسامبر درولتی . (! و هزار باره پخش شوددوباره"  اساسیلانون" تا هر سال، روز مانداین سوال و جواب، در آرشیو رادیو 

یچید و صندلی اش را برای نشستن یک سفید پوست، ترک نکرد، پاز دستور راننده ی اتوبوس سر  (زن سیاهپوست) *" پارکزرزا"
 دو دستی ،"حك" به عنوان را" صندلی"رزا اما ...  و محاکمه شد، زندان رفت، از کار اخراج شد وبازداشتطبك ممررات ایالت آالباما 

اگر امروز، اتوبوسی را که رزا در آن دست به عمل زده بود، به عنوان نماد . کردنگه داشت، تا پیروز شد، و سرزمین را شرمزده 
 رزا" با ده ها پارک و ساختمان در سراسر کشور، همراه کرده اند، ایستگاهی را که او سوار شده بود، حفظ"  برای برابریمبارزه"

 پارکز، گرامی می دارند، و روسای رزا" بزرگداشت" و روز اول دسامبر را، به عنوان ،"رزا" و سالروز تولد اند، نهاده نام" پارکز
 با افتخار روی صندلی ای که مربوطه،" اتوبوس"جمهور در دادن لوح یادبود به او افتخار می کنند، و بزرگان جهان هنگام بازدید از 

 رزا"به پاس آن سال هاست که ...  می نشینند، و عکس یادگاری می گیرندبرنخاست، نشست، و از جا 1955رزا روز اول دسامبر 
تاریخ هر ملت بزرگی، چندین و .  ها کشیدمرارت بود، و رکایافتن  این دادگاه به آن دادگاه می رفت، و شهر به شهر، در بدر از" پارکز
 و ولت"  رسیدنحك به. " فرش کرده استرا"  بشرحموق" هایشان جاده های برابری و استخوان که دارد،"  پارکرزرزا"چند 

 "! از صحبت سنبوسه و عیدشود تا سینی ما پر مانده. "طلبد می ینیسنگحوصله می خواهد، و هزینه ی 

ولتی در اوایل لرن بیستم، .  می کرد"حکم"بود، تکیه می داد و ...  مرد صاحب خانه و دکان و وسیله ی نملیه ودراز،یک تاریخ 
 درصد  در طالق و مرگ، میان زن و مرد نصؾ می کرد، و در حیات خانواده نیز، زن را پنجاهرازمزمه ی لانونی برخاست که ثروت 

 لانون، از یک تا دو به"  هازمزمه"یل این تبدملت های به اصطالح دموکرات، برای . صاحب رای می شناخت، مردها ساکت ننشستند



 دیگری که انسان و تظاهرات و مماله و کتاب و ؼیره، عبور کرده اند، تا مردان بپذیرند که بی وجود جدلدهه بحث و گفتگو و جنگ و 
 با آسایش  نمی تواند"آلا" را گرم و مهیا نگه می دارد، خانهدر خانه می روبد و می شوید و می پزد و از فرزندان مرالبت می کند و 

" صد "کهمردی . ینها شراکت در زندگی ست، و هزینه داردا.  بماند" یرونب" چرت بزند، و تا دیرولت، با طیب خاطر دکانخاطر پشت 
پس لرزه های این تحول، خانه ها ویران کرد، زندگی ! برسد" پنجاه "به" صفر" نگذشت، تا زن از ش"پنجاه" به آسانی از سر بود،

 آمدن از لحظه ی به دنیا ،"برابر" جامعه ی شهروندتا . داد" یبرابر" زن، و با" شراکت" به تن" مرد" پاشاند، تا همها از 
 ساله ی هشتاد سانتی متری که در جامعه ی هفت" سهراب. "د مثل راه رفتن و خوردن و خوابیدن، از حفظ انجام دهرا" یبرابر"

 می شوم و بینی اش را می گیرم خمولتی !  بهتر از پدر چهل و پنج ساله ی دو متری اش درک می کندرا" یبرابر"برابر بزرگ شده، 
دایی با ! ولتی پدر به تندی می گوید؛ پسرم! سوختهیرد و می گوید؛ خوبم مادر گو می گویم؛ چطوری پدرسوخته، او هم بینی مرا می 

 سهراب ؛ از خنده ببندم و نگویملب من ناچارم و تو نباید با او شوخی کنی، با تعجب و صادلانه می پرسد؛ چرا؟ کند،تو شوخی می 
گرفته اند یک مشت  ی ساده و صمیمانه ی تو، تنها یاد"چرا" این جوابنه تنها او، که پدر جد پدرت هم در . پدرت را خجالت نده! جان

ی "چرا" به صدالت و صمیمیت ،"چرا" تحمیل شده و هیچ کدامشان، هرگز فرصت یک آنهایل بدهند که نسل به نسل به تحو الطائالت
، هنوز  نیست"برابرتر"ین که در جامعه ی برابر، هیچ کس ا.  که چنین بوده، و چنین خواهد بوداند" یرفتهپذ" بلکه ، اندنداشتهتو، 

 ! در ذهن پدرت جا نیفتاده،"دموکرات"هم بعد از بیست و یک سال زندگی در جامعه ی 

 و" فاشیسم" که در گونه را تشویك و ترویح می کند، همان بودن" یک شکل "و" یک اندازه" جامعه ای که حاکمیت و نظام، در
 در یک لالب بریزد، در را ها" آدم"و تالش می کند همه ی  (حتی در لباس و رفتار) می کردند،  استالینی"کمونیسم "و" یسمناز"

احترام به .  نهایت، عدم یکدستی ستدر" یبرابر.  " نهادینه کردن برابری کار طالت فرسایی ست،*ها"پروکروست" ی جامعه
 کلفتی بازو و گردن و داشتن لمه و چماق و لفل و" زانتیا"آنجا دیگر .  هاآدم" کردنیکدست  "و" یکی شدن" نه هاست،"تفاوت"

 عمامه و کراوات در شکل تفاوتآنجا . فرلی هم نمی کند که این چماق در دست طرؾ باشد یا در تنبانش.  نیستندکنندهفرمان، تعیین 
 نخواهی با و شب یا روزی بی حوصله باشی اگر هم تو.  نمی شود"ممدس "و" محترم"ظاهری آنهاست و کسی با لباس یا شؽلش 

 تو هم باید به کار دیگری ندارد،" میل" اگر او کههمان گونه ! ید به احترام خواست تو برود یک دوش سرد بگیردبامردت بخوابی، 
 پاک ذهنت از" یبرابر" جهنم بهراسی و در عشك از عموبت ،" دیناصول" شنیدن  تا با، سیمای جمهوریپای بنشینی مثلن)بپردازی 

 ! ("یر کمیاب ترین نارون روی زمین، فمه بخوانیز"یا ! شود

ین و خشمگ ، مرگحد نمی کند، حتی اگر به استفاده"  فرمانلفل" گره ی مشکالت از کردن" باز" جامعه ی برابر کسی برای دری، بار
 این همه فراموش نکن که همه ی ما با!  استمشکالت حل" کلید"ی شهروندی "یفهوظ "و" لانون "و" منطك"آنجا . باشد" یمارب"

این روزها هم در .  می دانیم و می نویسیمکهاین همه را ما یک تاریخ است .  ایمزده" حرؾ"یک تاریخ است در هر زمینه ای خوب 
 زبان و للم برین همه که ا که به است آن امامهم ! یبنده و حسرت برانگیزفر مرگ بحدیم، هست ای دوآتشهکالم و لؽت، دموکرات های 

 ! کنیمعمل" یک لدم" درازای به ،می آوریم
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Procrustes 

Procrustean Bed 

 و اگر کوتاه تر بودند، آنمدر آنها  خوابانیدلربانیانش را روی تخت می. داشت"* تخت"یر یونان، دزدی بود که یک اساط در پروکروست
 ! در آینداو" استاندارد" شوند و اگر بلند تر بودند، پایشان را می برید، تا مطابك اوی تخت "اندازه"را می کشید تا 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ی رضوانروضه

 

 کوی و کدامچه می شود کرد؟ به اعتبار این که در زندگی گذرت به . بودم"  ی رضوانروضه" هم زمانی طلبه وار در جستجوی من
اؼلب می پنداریم کوچه .  و آوازهای متفاوتی می شنویهابازاری افتاده باشد، خانه ها و دکان ها و مردمانی دیگر می بینی و حرؾ 

 کرده اند، و تجربه یعنی که دیگران هم همین خانه ها و دکان ها و مردمان و حرؾ ها و آوازها را ست،های عبور ما تنها گذر زندگی 
هرکس ! همه چیز جهان اما این چنین سرراست و یک طرفه نیست!  رفته انداشتباه اند، یا کرده" اشتباه"می کنند، پس اگر نکرده اند، 

 و شنیدنی تر از حرؾ ها تر تجربه های خودش، دردهای خودش و حرؾ های خودش را دارد، حرؾ هایی که اگر مهم خودش،زندگی 
رنگ و لباره ی کوچه های گذر .  می ماند که از آنها عبور کردهجاهاهرکس به همان ! و تجربه های ما نباشند، کمتر هم نیستند

 و" بهتر"! " کسی بهتر می بیندچه" و نه این که ،"یندب کس می همه"مهم اما این است که .  می کنندفرق" او "و" تو "،"من"
گیرم دستت . حك با همه است!  با کیست؟ حك با حك استحك پس نگو حك با توست، و نپرس هست،" تفاوت"، تنها  نیست"یبدتر"

" آب"نه فکرها .  است بسیار"اگر "و" اما" های عمری که رفته ام به تماشا بچرخانم، جای کوچهرا بگیرم و با خود در کوچه پس 
 و" ِجرم"ید با" واحد"به این نتیجه ی  رسیدن برای!  می جوشند" درجهصد" تا بگویی همه در ،" ی جوشنمطه" و نه دریافت ها اند

، و همه شان را هم سطح دریا نگهداری و در یک زمان و یک نواخت و مشابه حرارت  کنی"یکی"ممدار ترکیبات همه ی آب ها را 
 "یکپارچگی "و" وحدت"می بینی که با آب هم که جامد است، به !  آیندجوش در یک زمان و در یک نمطه به همه" یدشا"بدهی تا 
 را دگرگون ها"داده"هر لحظه می تواند تمامی ...  و خرد وتجربه کار ناممکنی ست، چه رسد با انسان که فکر دارد و حرؾ و رسیدن

 کاری که در آن جزیره در تالش انجامش هستند، یعنی خدا یکی، یار یکی، فکر یکی، نمش یکی، حرؾ مردم،" یکدست کردن. "کند
 ! ی لالب گیری انسان هاست، که تنها سبب خنده می شودبراتالش مذبوحانه ... یکی، حرکت یکی، راه یکی

ین هللا نه من ب ناشی از محبتی ست که این مرد درد کشیده، همیشه با من داشته، و گرنه بینی و کرده، پدر از من برای تو تعریؾ آنچه
دیشب تا آخرهای شب با تو در همین گپ و ...  می پنداریماوآنم که او می گوید و نه گمانم که جهان چنان ساده باشد که من و تو و 

 ظهر، همه ی ازصبحی که آزاد شده بودم، تا چهار بعد .  از نیمه شب بود که در چاله ی خواب افتادمبعدفکر کنم ساعتی . گفتگو بودم
. بازگشتمرا بیست باری رفتم و ... و"  فرانسآناتول "و"  آذر21" های کوچه به اضافه ی کوچه پس را" شاهرضا "تا" امیرآباد"

 می دانم که دور و اطراؾ دانشگاه طواؾ می لدرهمین ! نپرس این خیابان ها حاال اسمشان چیست؟ نمی دانم، و نمی خواهم بدانم
 آمده" یرونب" و حاال که ،"تو" بیرونم انداخته بودند، بعد هم بردند ،" دارپرده" به  توهینچهار ماهی پیش از آن، به جرم. کردم

 نبوده ای و هیچ  نیمکدام خانه؟ ولتی چهار ماه و.  نمانده بودهم" ی خانه رفتنپا. " نداشتمهمبودم، اجازه ی ورود به محوطه را 
یک دو ریالی در جیب داشتم و یک شکم خالی زیِر شلواری که ...  ای وبوده" کجا"اجاره ای نپرداخته ای، صاحب خانه هم بداند که 

 !  بودشده" پلیسه"دور کمرم 

 برم آدم های بسیاری ودور .  خودم حرؾ ها زده بودم و سنگ ها واکنده بودمبا"  در سهدو" آن خلوت تمام این چهار ماه و نیم در در
 هوای متفاوتی از من زندگی کرده بودند و گذر و خیابان های وبودند، مثل خودم جوان با سری پر شور، هر کدامشان اما در حال 

این !  که حك با آنهاست و دیگران ناحك اندداشتند" یمانا"همه هم مثل من "! چپ "تا" راست"از . بودنددیگری از زندگی را دیده 
ین تلنگر را ا. یک تلنگر الزم بود تا این میوه ی رسیده را از شاخه بیاندازد.  بودم انگارینشستهبود که ورم کرده بودم، به بار 

. رفتم" مخبرالدوله"یر شدم و تا نزدیکی های سراز" ی شمالیسعد"مثل پاره ای از اولات ناامیدی، به طرؾ ! زد" عموحسن"
ساعت چهار بعد از .  نرسیده به مخبرالدوله، حسابدار بود،"دانش"آن سال ها در کتابفروشی !  جز در عکس ندیده ایرا" عموحسن"

 ... می رفت و دو ساعتی کارها را سر و صورت می داد و بعد کتابفروشی ظهر به

. گفت چیزی به شاگرد کتابفروشی پولی داد و. اشاره کرد که انگار همین دیروز دیده بودمش صندلی ی جواب سالمم را داد و بهطور
عموحسن نه از پدر ! یش رویم بود؛ از هر خوردنی لذیذترپی میز، رو" یخسرو"پنج دلیمه بعد یک فنجان چای و یک پیراشکی 

یش از آن هم کتاب پ. به روشنی معلوم بود که می داند کجا بوده ام.  و دانشگاه، و نه از هیچ چیز دیگردرسپرسید، نه از خانه، نه از 
 پیش روی حسینیه ی ارشاد مرا دید که سعی داشتم نشان دهم به دیدار همیک بار .  بصورت جزوه در دستم دیده بودرا" دکتر"های 

یک تر گذاشت و همان طور نزدولتی پیراشکی و چای را خوردم، صندلی را .  اما داناتر از این حرؾ ها بودعموحسن. دوستی می روم
تکرار کرد؛ . یعنی چه؟ گفتم" روضه"می دانی ! (میرزاعلی)  میزعلیکه به رفت و آمد در پیاده روی سعدی نگاه می کرد گفت؛

جای میوه و سبزی و طراوت و آب !  میزعلیاست،گفت باغ جای درخت و گل . می دانی باغ برای چیست؟ خندیدم!  آفرین،"باغ"
در تمام این !  حظی بردن، روح را جال دادن، و آن ولت، برگشتن سر کار و زندگیکردن،جای چند لحظه نشستن، پایی سبک . است
باغ !  هایم انداخت و گفت؛ میزعلیچشمنگاهش را از پیاده روی سعدی برداشت و مستمیم در . نفسی تازه کرد.  نگاهش می کردممدت

باغ اما زندگی ... به طول آواز یک گنجشگ.  اندازه ی کشیدن یک سیگاربهیک لصه است، یک نمل، یک حکایت، یک زنگ تفریح، 
ی زد، چیزی در جیب کتم لبخندبه ساعتش نگاه کرد، !  زمان است، شمرده و پر شتاب، حساب دو دوتا چهارتاستحسابزندگی ! نیست

 !گذاشت و از جا بلند شد

 همین با. تنی هفتاد ساله که روی دو پای چنبری لرزان، استوار و آرام می رفت. یش کردمتماشا از پشت، در پیاده روی سعدی مدتی
 مگر سال ها بعد که روزی در عبور از بود،همیشه رسیده ... پاها نیم ساعت دیگر، سر چهارراه شیخ هادی به خانه می رسید

. گرفتش نکبت"پدر گفت؛ .  و رفتکرداش گذاشت، در جوی آب کنار خیابان رهایش  زندگی خیابانی، راننده ای یک نمطه ی پایان بر
هر دو یک تصادؾ .  اما نه زندگی اش نکبت بود، و نه مرگشنبود، خدا بود یا با" عموحسن"نمی دانم دل "! هرگز دلش با خدا نبود

 !  بودند



. یندهآدست ها زیر سر در تماشای ستاره ها و در سفری دراز، از گذشته به .  صبح رساندمبه را روی نیمکتی در میدان فردوسی شب
صبح زود، اول به "!  سر چیزی نیستپشت" که  می دیدم حسن هم بود،عمو"  سبزپشت"همین طور که حواسم به جیبم و اسکناس 

 ،"سیروس خان" در آمدم، به دکه ی کهاز حمام . آب که بی حساب، روی پوستم می ریخت، لذتی داشت. رفتم" بزرگمهر"حمام 
 صاحبخانهبر خالؾ تصورم، . لوبیای داغ با یک نان سفید که از گلویم پایین رفت، یک راست به خانه رفتم. روبروی دانشگاه رفتم

نمی دانستم در این چهار !  ماهه را هم بخشیدچهارسخت مهربان بود، احترامم کرد، به شام شب دعوتم کرد و اجاره ی پس افتاده ی 
کلید را !  بودمشده" لهرمان" نکبت کالؾ می کردم، برای صاحب خانه و دوست و آشنا ،" در سهدو"ماه و نیم که در آن تنهایی 

دستی به مهربانی همه چیز را مرتب و تمیز، کنار هم چیده . ین روز، هیچ خبری نبودآخراز شوریدگی تفتیش . گرفتم و به اتالم رفتم
 .  همانجا ماندم بعد راروز شب و افتادم روی تخت و تمامی. بود

باید به فکر نان می . گذشت نیمی از روزم در دبیرخانه ی دانشگاه و نیم دیگر در پیدا کردن کار ،"باغ" بعد، به جای رفتن به روز
  !اگرچه گاه، سخت شیرین است! خربزه آب است. بودم
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  یت،اکثر" شوخ"

 

ین ایرانی جماعت و بباب شده رسمی "؛  اولتبا جمله ی"! یران و ایرانی را تحمیر نکنیما"یادداشتت را خواندم، امیرجان؛ 
 عاللمند شدم بدانم چه ،..." دلسوزی، به یادش بیاورند و نهاز سر تحمیر و ... که مدام صفات منفی این ملت را... روشنفکرانش 

در وهله ی .  اینوشته و چرا؟ متاسفانه به نوشته یا مطلب خاصی اشاره نکرده ای و همه چیز را به کنایه کردهکسی ملت را تحمیر 
یی، از تاریخ نمونه می آوری، آب سردی روی آتش پاسخگواول، من خواننده با تو همدرد و همصدا می شود اما ولتی در ممام 

 دفاعت اما دالیلی در.  حرؾ هایت تا اندازه ای می شود به مطالبی که تو را به نوشتن تحریک کرده، پی برداز.  می ریزیما" ؼیرت"
در جایی مثال لشنگی زده ای، نوشته ای؛ اؼلب ما از نگاه !  کنندهلانعآورده ای و به مواردی اشاره کرده ای که سخن برانگیزاند، نه 

 به ویژه ،"ما"انگاری .  معمولی می آیدحرؾبنظر "...  استخر پهناوری می مانیم که عممی سه چهار سانتی متری داردبه"اطالعات 
 استخرچه بسا هرچه پهنای آن .  آگاهی مان افزوده ایم، و کمتر به عممش اعتنا کرده ایماستخردر این چند دهه، بیشتر به وسعت 

متوسل می شویم که انگاری با  کلیشه ای در استدالل هایمان به یک سری جمالت. بیشتر شده، از عممش هم کاسته شده باشد
ها تا همین شصت آلمانی "مثلن همین که گفته ای؛ .  چه را؟ چندان روشن نیست،"می دانیم"پراندنشان در فضا، بخواهیم بگوییم که 

 سی چینی ها درهمین "یا  (تبعیض نژادی)..." یکایی ها تا سی سال پیشآمر"یا  (...لتل عام کولی ها و یهودی ها و).."سال پیش
" آنها" هم عمب نیستیم چرا که چندان" ما" ای که پس گرفتهبعد هم نتیجه ... و" ژاپنی ها"، یا (مصیبت انمالب فرهنگی)...سال پیش 

 باید برای ،"آنها" به برخی سوابك زشت استناد با" ما"یعنی ... لرن یا یک لرن پیش، هزار عیب و ایراد داشته اند و نیم  تاهم
 آنمدرها هم وضعمان بد که خود ؼره باشیم به"یم، کاله شرعی تهیه کنیم؟ یعنی این به آن در؟ پس باید داررفتارهای نازیبای خود، اگر 

  درست فهمیده ام؟  کرده؟" تحمیر" و اگر کسی به ایرادهایمان اشاره کرد، ملت را ؟"نیست

" ما"؟ منظور از  چیست"یتاکثر "و" اللیت" نتیجه، سوال برانگیزاند، مثلن ممصودت از به کبرا چیدن هایت برای رسیدن صؽرا
یوسته ملیت ها و فرهنگ هایی پیستند؟ یعنی به والع داریم با که مسابمه می دهیم؟ درون این مرزهای دائمن متؽیر، ک" آنها"یست؟ و ک

 در شمال، بحرین و عمان تا شبه جزیره ی عربستان در جنوب، عراق و ارمنستاناز آسیای میانه تا گرجستان و . آمده اند و رفته اند
 آن سوی ساحل سند، در شرق، در تا سواحل مدیترانه در ؼرب، و پاکستان و افؽانستان و بخش هایی از هندوستان آناطولی شامات و

یوسته اند، و گاه گسسته پ" پرسیا"ین مجموعه ی فرهنگی و سیاسی به نام ااین همه فرهنگ ها و ملیت هایی که در تاریخ، گاه به 
با تیؽه ی شمشیر و خون و جسد  همیشه پیوستن و گسستن این سرزمین ها و فرهنگ ها و مردمان،! خود خواسته بوده؟ نه. اند

 گردنه کشیده اند، و خون و جسدش از مردمانی بوده که در درازنای این سرهمراه بوده؛ شمشیرش را امیران و شاهان و دزدان 
یرم با نام و نشانی دیگر، هم گهمان ها که هنوز هم، .  گرم زراعت و گله داری و بدبختی های حمیر زندگی بوده اندجاتاریخ، همه 

 اند و درد کالؾ رشتهمردمانی که هر که بوده اند، و هستند، دائمن گرسنگی .  می کنند"آبدیده"چنان با خون خود تیػ سلطه و زور را 
  طول تاریخ، چندان هم یکپارچه و یکدست نبوده، بوده؟ در" ما"پس این . کرده اند

 ها"اللیت"یست و ک" ما" زور نگفته ایم و بدشان را نخواسته ایم، منظورت از ها"اللیت"یخ، به تارمی نویسی ما هیچ گاه در ولتی 
 و خوارزم و تاشکند می آید، از فرؼانه تا بحساب" ما" اسالم که از افتخارات تاریخی بعدازکدام اند؟ در چند لرن شکوفایی خراسان 

یا " بلوچ"یا " کرد"یا " ترکمن"یا " ترک" اند یا بوده" فارس"تا تبلیس و دربند و لفماز، همه ... سمرلند و بلخ و بخارا و هرات
 ؟"یتاکثر" یا ها"اللیت"؟  می تاخته یعنی چنگیز بر پشته های کشته ی چه کسانی؟"مسلمان"یا " کلیمی"یا " مسیحی "؟"عرب"

 یا همه با هم؟ البد باید برگردیم به تاریخ و ها"ترکمن" یا ها"ترک" یا ها"فارس" کسانی تپه می ساخته؟ چه" چشم"تیمور از 
و کرد و بلوچ و هرچه ی دیگر در ممابل  ارمنی  یعنی کلیمی واست،" مذهب "و" نژاد" اگر ؼرض تو از اللیت، نه؟سرشماری کنیم، 

 ،"یتاکثر"یا " ما" آن ولت اند؟ اند، و مانده بوده" اللیت" ی اینها در هر جای تاریخ ما، هم چنان همه یعنی ؟" مسلمان شیعهفارس"
 های متفاوت و رنگارنگ، و فرهنگوده از زبان ها و  سرزمینی ب"پرسیا"یک زبان است و " فارسی"یعنی فارس ها؟ تصور می کنم 

یت؟ اصلن اکثر اند یا بوده" اللیت"خوانده اند،  می "یرانا" را با عشك، شانفرهنگ هایی که سرزمین مادری . دائمن در حال تؽییر
 ؟"یتاکثر" کی باشد،" اللیت"هم می کند کی  فرلی  می کنی، مگرفکر" پرسیا"یا " یرانا"ولتی به 

 و"  سیناابن "و" نظامی "و" جامی "چون است، تکلیؾ کسانی بودن" ما"یا " یتاکثر"یا " فارس"یی دلیل گو" یفارس "اگر
 هزاران هزار دیگر چه می شود که و"  لاضیدمحم "و" رشید یاسمی "و" یارشهر  "و" ناصرخسرو "و" یرونیب "و" خوارزمی"

 ولتی صفویان ترکی سخن می اند؟ شده" فارسی" اما این زبان را اعتالء بخشیده اند و اسباب افتخار نبوده،فارسی زبان مادری شان 
بوده، طوری که سالطین عثمانی، صفوی ها را مسخره می کرده  فارسی یشتر،بگفته اند، زبان اداری دربار عثمانی برای سه لرن یا 

یان از تنگی شرایط، به دربار تیموریان سرا" فارسی"یان و گو" فارسی"در همان دوران صفوی که ! سخن می گویند ترکی اند که به
 شاعران و هنرمندان ایرانی شد، تا جایی که پناهگاه مامن و ،" زیباورنگ "و"  جهانشاه "،"اکبرشاه "دربارهند پناهنده شدند، و 

یزی و کلیم تبر گذاشته شد، و امثال صائب  بنیاد"ما"در آن سوی مرزهای شرلی  (مکتب هندی)مکتبی بزرگ از شعر و ادب فارسی 
 بر شبه لاره ی هند، یعنی حدود چهار لرن، زبان هاکاشی و بیدل دهلوی را به شعر و ادب فارسی بخشید، تا تسلط کامل انگلیسی 

ید؛ بگو   و هندو زبانان در کوچه و بازار، شعر فارسی زمزمه می کردند تا آنجا که حافظبود،فارسی، زبان رسمی دربار هندوستان 
 یا نیستند؟ اکثریت اند یا اللیت؟ در هستند" ما"اینها "! رودزین لند پارسی که به بنگاله می /  شوند همه طوطیان هند شکرشکن"

 شب ها ولتی کاروان ها در شامات، ی ابریشم، در پهنای آسیای میانه، از فرلانه تا سمرلند و ری و اکباتانه تا جادهسرتاسر 
 و ترک ولتی بودند؟" ما"اینها همه .  نماالن فارسی گوی، به خواب می رفتندنملکاروانسرایی بیتوته می کردند، مسافران خسته پای 

 در طرؾ دیگر، کی اللیت است و کی را" فارس"را یک طرؾ بگذاری و ... کرد و عرب و بلوچ و ترکمن و گرجی و چچن و ارمن و
 حساب آورده به" ما "را" گویانفارسی "یست؟ یعنی ک" اللیت "و" ما" ؼرضت از ،" اللیت کش نبوده ایمما"اکثریت؟ ولتی می گویی 

  یا چه؟ ،"اللیت" یا ،"آنها"ای و بمیه را 



 لباس و سنت و برخوانی شان، از شدت تحمیری که  می "اللیت"، اکثریت لاطع همین ها که  اخیر همین هفتاد، هشتاد ساله یدر
 یعنی در زابل و اردبیل و سنندج و گنبد و بهمنشیر و شان،فرهنگ و زبان و هنر و ادبیات و حتی مذهبشان باریده، در شهر و محله 

یت اکثر  نکند اینها هم به مصلحت روز، فارسی زبان و جزو. فارسی خوان شده اند فارسی گوی و گرگان و ارومیه هم به جبر،
نمی برد اما در  سهمی "یتاکثر"یا " ما"جور و ستم،  تمسیم در!  میل به بی انصافی داری،"تمسیم"محسوب می شوند؟ انگار در 

 نه؟ بیشتر تاریخ بعد از اسالم، سالطین و سلسله های حاکم در نماط مختلؾ است،یشتر ب" یتاکثر"یا " ما" انگاری سهم ،"افتخارات"
یش از دوران پبا این همه تا ... ، لاجاره صفوی، زندی...، ؼیر فارس بوده اند؛ ؼزنویان، سلجولیان، خوارزمشاهیان، سرزمیناین

" ما"این ! ما را استثمار کرده اند...  ها، یا لرها و افشاری ها ترکمن بر ما مسلط بوده اند، یا ها"ترک"رضاشاه، هیچ کس نگفته که 
حتی کلیمی و .  ایمبوده" ما" هم زیسته ایم و کنار تسامح بزرگ دوران خراسان بزرگ تا دوران لاجار، همه با هم و از" آنها "و

فکر نمی کنی با ! بشمارد سهم خود را داشته اند، بی جداانگاری، بی آن که کسی خود را اکثریت یا اللیت ساماندر این ... مسیحی و
 ،"یجداانگار "و" یجداساز"ی و حمایت نمی کنی، که داری زیر آتش جانبدار برخی فرهنگ ها، نه تنها از آنها خواندن" اللیت"

" یگرد"ید، یا به کیشی ؼیر از تشیع باور داشته باشد، یا لباسی بگوهیمه می گذاری؟ اگر کسی میل دارد با زبانی ؼیر فارسی سخن 
بداند و بشمارد، ...  یا ترک، یا عرب یا بلوچ یاکرد، مراعات کند، خود را را" یگرد"ی گوش کند و سنتی "یگرد"موسیمی  بپوشد،

ی تاکید گذاشته ایم، که "تفاوت "بر"  منشانهدموکرات" بخیال خود و" روشنفکرانه" با ژستی معاصر،ما اما در تاریخ . انتخاب اوست
 بظاهر" یتحما"فکر نمی کنی با این . یرانی، با هر ارزشی که وزن کنی، ایرانی ستااگر انسان، انسان است، و انسان . ظاهری ست

دانند، از حدود سنندج و سمز  می "کرد" که خود را آنهامتمدنانه، این شهروندان ایرانی را به گوشه های خود می رانیم؟ تا جایی که 
، در گوشه های ؼرب  می نامند"ترک"گذارند، و آنها که خود را می پا فراتر ن (بخوان مجموعه ی کردستان)یگر دو بانه و چند شهر 

مگر لرار نیست این به لول تو  ... و" سیستان "در" بلوچ" و ،"خوزستان "در" عرب" و شوند،می  بند تخته" یجانآذربا"و شرق 
 محسوب بلوچ چرا سرخس یا کرمان از آن کرد و ترک و عرب نیست؟ یا بلوچ در رضائیه و اصفهان، پس باشند؟" یرانیا "ها"اللیت"

 جماعتی، آنها را خواندن" اللیت" است که با منشانهنمی شود؟ مگر لرار نیست سرزمین از آن همه باشد؟ این کدام عدالت دموکرات 
 این خاک بدانند؟ این چگونه دموکرات از" بخشی" متعلك به و" اللیت"تا جایی که خودشان هم خود را برانیم آنمدر به گوشه ها 

   ؟"یتاکثر"جماعتی  و اند،" اللیت" کدام آمار؟ چگونه ثابت شده گروهی با" یتاکثر"منشی ست؟ 

از جایگاه لدر  ولتی  را بگذارید جای مردمان ایران ساسانی و ببینید چه دردی تحمل کردندخودتان" بسیاری از عباراتت نظیر؛ در
 را بگذارید جای این مردم ولتی از اوج شکوفایی التصادی فرو خودتان"یا " موالی اعراب بادیه نشین شدند (و)لدرتی دنیا جزیه بده 

 گرفتار شعارهایی شبیه آنچه در کنمفکر می "...  خاکستر نشینی بعد از حمله ی مؽول و تاخت و تاز تیمور گورکانیمؽاکافتادند به 
زیبا که در کتاب های تاریخ مدرسه ی دوران شاهنشاهی به  کلی گویی های انشاء های مدرسه می نوشتیم، شده باشی؛ یک سری

یخ ایران منحصر به دوران تار" عظمت "و" شکوه"، همان گونه که امروز در کتاب های آموزشی،  می دادندخورد شاگردان
یگاه جا" کدام ملت در و ورق بزنیم، سرگردان می مانیم که در دوران ساسانی کدام مردم را "بی ؼرض"اگر تاریخ ! شده" اسالمی"

 اسالم در" یبرابر" مالیات، چنان به ستوه آمده بودند که فریفته ی شعار کمرشکن داشتند؟ آنها که زیر بار لرار" لدر لدرتی دنیا
 بیاموزند و کودکانشان را به مکتب و مدرسه سوادشدند؟ اکثریت لاطعی که به دلیل ساختار کاستی و طبماتی ساسانی، اجازه نداشتند 

 رنج و شکنجه در" ینابرابر" در اسالم، سیاه حبشی و سید لریشی برابر اند؟ پس البد از بودبگذارند؟ همان ها که باورشان شده 
 سرزمین، گاه به بیگانه متوسل می شوند تا به لیمت نابودی سرزمین آن در" ی گمشدهآزاد"بودند، نه؟ مثل امروز که مردم به دنبال 

 سال را در یکی دو چهارصدالبته ساده تر آنست که تکلیؾ چیزی حدود . ی از مردم، از شر آخوندها آسوده شوندشمارو کشتار بی 
از اردشیر تا پایان کار یزدگرد سوم، ! ی تاریخ چهار لرن، برهانیمهاجمله بصورت کلی روشن کنیم و خود را از شر پستی ها و بلندی 

" دنیا " کرده ای، می رسیم، آنهم نه دراشاره تو که"  لدرتیلدر"به آن  (احتمالن) کوتاهی، آن هم از لحاظ نظامی بستنها دوره های 
اول و   شاپورتازه همین تصویر نظامی ساسانی، در دورانی کوتاه از سلطنت !  گوشه ی ؼربی آسیادر در همین منطمه ی خودمان که

 فتح سرزمین ها و للع و لمع یاؼیان و سرکشان، در داخل مرزها سبب به نظام،"  لدرتیلدر"اما همین . دوم و کسرا انوشیروان است
 لدرت، لدر" یانجهانگشا" بر مردم چمدر گران تمام می شد؟ در کتب تاریخ مدرسه نمی نویسند که سپاه این وچه نتیجه ای داشت، 

اصولن در . رفتند زور به جنگ می به" اربابان"، در ارتش اجیر می شدند، یا از سوی  ناچیز"مزد"متشکل از مردمی بود که بخاطر 
 کشته" ما"هرجا . است (بخوان لداره بندان) و سرداران و امیران پادشاهان؛ که بیشتر شرح احوال  نیست"مردم"تاریخ، سخنی از 

" تمدن"کرد، برای وحشی های عمب افتاده، سوؼات  دهلی  هند ودر"  کبیرنادرشاه"یم و سوزانده ایم و ویران کرده ایم، نظیر آنچه ا
 تمدن چندین ما،" لدرت "و" ثروت "به که به حسادت  نامیده ایم"یل وحشیلبا"یگران بر ما تاخته اند، آنها را د ایم، و هرجا برده

شاید بگویی آنها ! نادر و محمود را از تواریخ هندوستان بخوانیم" فتوحات" چطور است ... اندکردههزار ساله مان را ویران 
 نداریم؟" ما"دارند، و " ؼرض"

یم بود"  لدرتلدر" ما و، از خود بپرسیم؛ به راستی اگر همه چیر بر وفك مراد بود  سفارشی"یختوار"نیست از خواندن همین کافی 
 پیرو داشت؟ چرا مزدک نامی هست با آن عماید که اکثر تاریخ نویسان همهچرا مانی در دوران شاپور اول ظهور کرد و آن ... و
" زن"؟ تمسیم مال؟ و گیرم تمسیم  داشت همه خواهان و مریدآن" زشتسخیؾ و "پندارند، و چرا این عماید  می "زشت "و" سخیؾ"
 نمی کند که جامعه ی ساسانی در درون، روشن گونه ای که نوشته اند، و کریه نشان داده اند؟ کمی تعمك در عماید مانی و مزدک، به

یخ نویسان، شاپور اول به مانی رخصت می دهد تا به تبلیػ دین خود بپردازد؟ یعنی تاراز چه کمبودهایی رنج می برده؟ چرا به زعم 
 و امثالهم کجا رفته؟ چرا مزدکیان در دوران لباد و شاپور از کورش و پس" تسامح" پس این بوده؟" دموکرات" ساسانی شاپور

 دورانکه یکی از ننگ های بزرگ  (آن گونه که تاریخ مکتوب می گوید) کشتاری سبعانه ای افتند؟فرزندش کسرا، به آن روز می 
 لدرت؟ آن گونه که در تواریخ شاهنشاهی هوسساسانی ست؟ علل لیام بهرام چوبینه علیه خسرو پرویز، چه بوده؟ جنون؟ بیکارگی؟ 

تخت پای اند؟  می زده چوبینه این همه پیرو داشته که با جان و دل در رکابش شمشیربهرام" جنون "و" هوس"می نوشتند؟ پس چرا 
 از هیبت خود لرزانده اند، تا جایی که به خواهر بهرام متوسل می شود، را"  لدرتلدر"خسروپرویز را گرفته اند، و سال ها شاهنشاه 

 طعن و لعن بر سر مانی و همهسرداران همدست بهرام چوبینه، تا بر او پیروز شود؟ چرا در تواریخ رسمی، این  تطمیع برخی و
 علیه شاه و دربار و طبمه ی اشراؾ و روحانیون لیام کرده اند، و بهمین کهباریده اند؟ برای این نبوده ... مزدک و بهرام چوبینه و

 می شده؟ چه کسانی سبب متشکل  یروان و سپاهشان از مردم ستمدیده و حتی سرداران و افسران سرخورده از نظام ساسانی،پخاطر 



 عادی یا امیران خوارزم و خلفای بؽداد؟ چه کسانی تیمور را به حمله مردمحمله ی مؽول به ماوراء النهر و سپس تمامی ایران شدند؟ 
 به لول میالن کوندرا، ؟" لدرتلدر"یا امیران " یتاکثر"یا " اللیت "شدند؟"  اعرابتسلط" چه کسانی سبب به لول تو کردند؟تحریک 

 "! یستندکشده که خود مردم هم دیگر نمی دانند  (دستمالی)یخ بشر آنمدر بازنویسی تار"

 متمدنی "یتاکثر" عام نمی کنیم، لتل را ها"اللیت "چون" ما"ها را می کشتند، دلیلی دارد که  کولی  در آلمان نازی، کلیمی ها واگر
 باشند چون متشکر" یتاکثر "و" ما" هستند، و نفس می کشند، باید از ها"اللیت"هستیم، و باید به خود مؽرور باشیم؟ یعنی همین که 
ی برا" ما" شصت هفتاد سال پیش، سیاهان را لینچ می کردند، دلیل می شود که تامثل هیتلر لتل عامشان نمی کنیم؟ چون در آمریکا 

 از ها"اللیت"؟ می توانی دست کم برای نجات این  بتراشیم و حتی زن های خودمان توجیهها"اللیت"رفتار تبعیض آمیزمان با 
 فرهنگی "یمردساالر" است؟ اگر کسی از کدام" ما"یست؟ ک" یتاکثر" آدرس بدهی که از چه کسانی باید متشکر باشند؟ ،"یجهسرگ"

 بیکاری و ذلت هزاران انسان شد، توجیه خوبی ست برای ریختن ثروت سببگفت، ملت را تحمیر کرده؟ اگر انمالب فرهنگی در چین 
 لرآن تکثیر بودن،" ؼیر خودی" جرم بهیکاره، تا با محروم کردن میلیون ها جوان از کار و زندگی ب" یخود"ی معدودملت در جیب 

 دادن لدرتی زن و مرد، یعنی عدالت، یعنی تسامح؟ میلیون ها جوان بیکار و معتاد به بهای برابرکنند و به دروغ بگویند اسالم یعنی 
 آمد، نسل کشی کرد" اللیت" و ترکمن" اللیت" سر بربه بی مایگان سرسپرده و مزدور و مجیزگو؟ آنچه در سال های اولیه ی انمالب 

  باشند؟ متشکر" ما" پدرهایی که به دخترانشان تجاوز می کنند، دختران ما باید از هستندنبود؟ اگر 

 کوچه و مدرسه و محل کار در می یابیم، چیست؟ تحمیر انسان ها در"  پیشرفتهؼرب" ما بیشتر و بهتر از که"  زندگیروح" از منظور
 زندگی نیروی جوان در زندان ها و محروم کردنشان از تحصیل و کردنو حتی در خانه؟ توهین علنی به مردم در مالء عام؟ نابود 

التصادی و فرهنگی  هستی  ثروت ملت و زور گفتن به مردم؟ ترویج دروغ و ریا و تظاهر و تزویر؟ نابود کردنچپاولزندگی و شادی؟ 
تحمیر زنان به عنوان ...  به عزا و گریه و خودزنی وواداشتنشانو اجتماعی یک ملت؟ محروم کردن مردم از خنده و شادی و 

یعنی چند میلیون بسیجی و "! ما" نه ،"مردم" نه است،" یمرژ" تو می گویی کار که" ینهاا"نگو ! ی منخداشهروندان درجه دو؟ 
 ها و پسرعمه ها پسرخاله" ینهاا"سپاهی و تمام طایفه ی آخوند و وکیل و وزیر دستگاه جمهوری اسالمی را از خارج وارد کرده ایم؟ 

 و" ما" همسایه های خودمان نیستند؟ تنها می خواهم بدانم در لاموس تو، مرز میان وو پسر دایی ها و پسرعموها و دوست و آشنا 
مسووالن رژیم جمهوری پیشرفت التصادی شان را با کشورهای عمب  ولتی  و با کدام خط کش اندازه گیری می شود؟چگونه" آنها"

 در هر زمینه ای باید مامعنی اش این است که ...  و میزان جنایت در ایران را با میزان جنایت در آمریکا وکنندافتاده ممایسه می 
یل شویم؟ اصلن چرا باید درگیر چنین مسابمه یا ممایسه ی مضحکی نا" افتخار"خودمان را با بدتر از خودمان ممایسه کنیم تا به 

 کنیم و مالمت کشیم و خوش وفا" پس باید کرده؟" تحمیر"یم؟ و اگر کسی این عیوب را گوشزد کرد، معنی اش این است که ما را بشو
 همسایه و جهان که از ما رنجیده اند، و" یخود "همه این ؟"ی ست رنجیدنکافر "(نظری و نه در عمل)" یفت ماطر" در که ،"باشیم

 بحساب نیست؟ 

داریم از  سعی  مان از آنچه در وطمنان می گذرد، شرمنده ایم، و با افتخار تراشیدن از گذشته،کلهمی کنم ما جایی در پس پشت خیال 
 بشریم، ما دو هزار سال حموق" یه گذارانپا"ین که ما افکر نمی کنی برشمردن یک سری افتخارات جعلی نظیر ! امروزمان دفاع کنیم
 ایم؟ انگار همه جا خود را در دادگاه نکردهدفاعی ست مذبوحانه برای گناهانی که ...  ایم، وبوده"  لدرتلدر"یم، اپیش دموکرات بوده 

 هیچ توچرا؟ ولتی ...  زیر از رفتار ناشایست یک مشت بیکاره، از گناهانی که نکرده ایم وبهمی بینیم، ایستاده در پیشگاه تاریخ، سر 
 خود، افتخارات دروؼین بتراشی؟ گیرم حساب ازکدام از آن اعمال را تایید و توجیه نکنی، چرا باید سرشکسته باشی و در ممام دفاع 

 گورکسی را در . همه جا هست...  می گیری؟ لداره بند و چالو کش و خالفکار و خیانتکارگردندیگران را پای تو بنویسند، تو چرا به 
اکثریت و )" ما" ی فرهنگی و تاریخی گذشتهدیگری نمی خوابانند تا بخاطر اعمال نکرده، سرشکسته باشد؟ مایه های افتخار در 

" جمعی" کارنامه ی اعمال خودیم که برای ا"گله"مگر . یمندار" افتخار" تحریؾ تاریخ و جعل بهنیازی . کم نیستند (اللیت با هم
 شکافد فرهنگ و سنت و مذهب در شکم خود دارد، در اختالط های روزانه، ناگهان از هم می هایی که ده "ما"؟ چرا تدارک می بینیم

 ،"یتاکثر" می تکاند، و می شود خود  و ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و عرب و لر و سؽدی و ابخازی و تاجیک و همه را از
 انسان" چه کسی آورد؟ بار می به" تحمیر"یم، نباید گفته شود؟ و اگر گفته می شود، چرا حس دار اصلن چرا اگر عیبی ؟"پارسی"

" اسرارالتوحید"ست که به ابوسعید ابی الخیر نسبت می دهند؛ جایی در  لصه نی که ما وحشت داریم، نباشیم؟ این هماناست" کامل
از پشت شیخ، بر بازو جمع می کرد، چنان که رسم ایشان  (چرک) شوخ"دالک . روزی به حمام شدابوسعید ابی الخیر " که؛ آمده

مگر این "!  پیش روی او نیاریمرد،؟ شیخ گفت؛ آنکه شوخ  چیست"جوانمردی"در میان خدمت، از شیخ پرسید ... است (دالکان)
 ؟ می کنیم چشم خود و دیگران پنهاناز" چرک" که ست"یجوانمرد"ین چگونه ا؟  نیست"ما" تن از" چرک"

شاید !  کنند تا پشتمان نشکندباد بادکنک ها را بدهند،" امید" باید ،"نمد" می گویی همه، بجای که ننوشته ای اما چنین پیداست اگرچه
یم، بود" خدا"گیرم که ما در گذشته "!  زیرا رنج انسان ها را تمدید می کندبدهاست بدترین امیدواری"کالم نیچه پاسخ خوبی باشد؛ 

 خدایان وجود داشته باشند، دیگر چه چیزی برای اگر" دود کنیم؟ افتخاراین استدالل کافی ست که امروز به بالش تاریخ تکیه دهیم و 
 ها"اولین"یم که هنوز هم عاشك ادر هم پیچیده و گذشته ما اما آن چنان با سنت .  رو به آینده داردجهان" می ماند؟ بالی خلك کردن

 را انگار که بگوییم تمام متون ادبی و ؼیر ادبی جهان را آنها نوشته اند که الفباء. کردهستیم، اولین کسی که چراغ هر چیز را روشن 
 و" کتاب "و" جمله "و" کلمه" می خواند و به الفباء این خیال بودند که بشر تا انتهای تاریخ، بهنه گمانم آنها هم ! اختراع کردند

تا همین پنجاه سال پیش، چه کسی . ین هزار معلك زدهچنداندیشه و فلسفه هم از افالطون تا پیش پای من و تو، . ی رسدنم" زبان"
 برای کند، کم و بیش تحت تاثیر زرتشت بوده؟ و پیش از آن که زرتشت دین خود را ارائه افالطون،فکر می کرد که ساختار اندیشگی 

، پیش از هجرت آریاها در نجد ایران، تحت تاثیر  عیالمچندین لرن، مزداپرستی در ایران رواج داشته؟ و مگر شکوفایی امپراطوری
ین تا کجا از النهریان و تمدن های بین النهرین نظیر آشور و کلده و بابل نبوده؟ و تمدن های بین خداآیین ها و فرهنگ و اساطیر و 

و سفر ... و" یسمزروان"یر گرفته اند؟ و تاثیر زرتشت و مانی و مزدک از تاث یک ساختار دین باورانه ی ایرانی ست، که" زروانیسم"
 لرن پیش از مسیح، چگونه بر یهودیت تاثیر چنداز ایران  (...اورمزد و اهرمن، روشنایی و تاریکی و)"  گانه باوریدو "دراز

چگونه از مذاهب و آیین های ایرانی به کتب متاخر یهودیت راه ...  جهنم و بهشت ومرگ،گذاشت؟ و سفر باور به رستاخیز بعد از 



؟ حاال چگونه می شود به ... لرآن و اسالم وبریافت، و از آنجا بر تورات، عهد عتیك و سپس انجیل، عهد جدید اثر گذاشت، و از آنجا 
 کورش دورانیزان شد؟ آیا به درستی می دانیم همان چند کالم بر آن لوح کوچک، در سراسر جامعه ی آو حموق بشر منشور" اولین"

 و هخامنشی رعایت می شده؟    

 حمالت هادر این سال .  می شوند، می زایند، و متاسفانه تبدیل به نوعی هویت کاذب می شوندبزرگ های کاذب در تنهایی فرد، ارزش
یک هویت بتراشند تا دیوار دفاعی دور " اسالم "ازسیاست آلوده ی رسانه ها و برخی سیاستمداران ؼربی، سبب شده تا عرب و عجم 

 از ها را نه شکست   می تواند هویت شود؟ ولتی با سالح نامناسب از خود دفاع می کنیم، می شکنیم ومذهباما مگر . خود تعبیه کنند
. همین طوری ها می شود که نومید و افسرده به گوشه ی خود می خزیم!  می دانیم"تحمیر" که نتیجه ی مان،یعدم کاربرد سالح ها

؛ چون به سالحی کهنه و نامناسب مجهز اند، لادر  می شود"درویش مآبی "و "صوفی گری "،"دنیازدگی" نوعی رواجیک علتش هم 
یوسته در این پ، پس والعیت ها را طرد می کنند و با نگاهی منتمدانه و منفی به مظاهر جهان،  نیستندبه ممابله با حمالت رسانه ها

چرا باید شناسنامه هایمان !  به دلیل زنگ زدگی سالحمبارزه، سرخوردن از. خیال اند که نیروهایی در کار تخریب و تحمیر آنها هستند
یم و آرزو می کنیم؟ ما به پندار تخیل پناه بریم؟ به خود بباورانیم که آنچه هستیم، نبوده ایم و آنیم که می ورا پنهان کنیم و به رویا 

چرا باید جدا .  از استعداد و توانایی دیگران کمتر نداشته ایم، و نداریمحال،عنوان شهروندان جهان، هیچ چیز، نه در گذشته و نه در 
 دلخوش باشیم؟ هیچ فکر کرده ای برای خود، و پشت پنجره ها بنشینیم و با نماشی گذشته ای آرزومندانه برای ایل و تبار جهان،از 

؟ و نتیجه؟ چون می دانیم که دیگران در باطن به این هویت کاذبی که ما برای  می بریمحفظ این هویت کاذب، چه نیرو و توانی بکار
گیرم که عده ای به تبختر ! یشتر نفرین و سرزنش می کنیمب را" آنها" ساخته ایم، باور ندارند، در تنهایی مان فروتر می شویم و خود

 یافت می شود بؽلشآن که به والعیت آنچه بوده و هست باور دارد، آنمدر اعتماد به نفس در جیب و ! عبثاز باال به ما می نگرند، چه 
یگانه ب" والعی در گذشته و امروزمان داریم که نه نیازی به افتخارما آنمدر .  العمل های تند و تعصب آلود بی نیاز باشدعکسکه از 
 !"بیگانه پرستی"یم، و نه احتیاج به ؼلتیدن به لطبی دیگر؛ دارو بیگانه ستیزی " ترسی
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  دوستم دارندهمهولتی 

 

چه می گفتیم؟ فالگوش ... برویم توی پارک، روی نیمکت بنشینیم و مثل آن روزها. رودیم این طوری حوصله مان سر می گفت
 مردی با چوب های بلند پیاده روی، وزن .  سوری؟ لطرات باران دیشب را با دستمال از روی نیمکت بر چیدیم و نشستیمچهارشنبه

روی یکی .  در اتاق انتظاری نشسته بودم، چند کتاب آبی روی میز پیش روی مبل بودگفت" بانو. "شلنگ تخته اندازان می آمدند
یم توش وول بخوریم؟ ما به هم دار" اجازه"ی که مترمرد گفت؛ کدام؟ همین دو سه ! خوشم آمد"! زندگی یعنی همین" بود؛ نوشته

 هنوز توی حاال   که هست را بپذیرند،"همین" آره، مگر چه عیبی دارد؟ احمد گفت؛ اگر لرار بود همه خوبزن گفت؛ . نگاه کردیم
 گفت؛  منیژه.را" همین" بانو گفت؛ را؟" ؼار"پرسیدم؛ کدام را، . ندارند هم را" همین"بانو گفت؛ خیلی ها . ؼارها زندگی می کردیم

 دارند راضی باشند؟ یک دختر و پسر که" همان" یعنی ،"همین"پس باید به !  یعنی همان،"یعنی همینزندگی "خب، برای آنها هم 
 چرا مثل خر کار می کنی؟ ما دانشگاه؟برای چه می روی ! پسر گفت؛ پس بگیر در خانه بخواب.  دست در دست می آمدندجوان

. بهزاد گفت؛ لصه ی آن پینه دوز و شاه عباس را شنیده ای؟ همه ساکت ماندند. یدندخندآنها هم . پسر و دختر نگاه کردند. خندیدیم
فردا که به تخت می نشیند، دستور می . بوده   یک شب با لباس مبدل به خانه ی پینه دوزی می رود، بساط عیش و عشرتی به راهشاه

می پرسد؛ با فرمان .  مبدل می رود، بساط عیش و عشرت پینه دوز به راه بودهلباسفردا شب دوباره با ! دهد پینه دوزی مولوؾ
 به تخت می نشیند، فرمان می شاهفردا که .  چه کردی؟ می گوید؛ یک مشک برداشتم، پر آب کردم و در بازار آب فروختمشاهامروز 

احمد .. و.  پا می کرده و شب، بساط عیش و عشرتش تعطیل نمی شدهوخالصه هر روز پینه دوز شؽلی دست ! دهد آبفروشی مولوؾ
ی؟ دست کالنترگفت؛ یعنی صوفی گری؟ یعنی امشب را عشك است، هان؟ منیژه گفت؛ اگر دزدی زد و دار و ندارت را برد، نمی روی 

شاید هم افتاده بود روی لوز، گفت؛ خب، چه .  فکر کردبانویگر، نه؟ د" همین"روی دست می گذاری و شکایت نمی کنی؟ یعنی 
یکی از سه جوانی "! بابا کن جمعش. "عوضش خیالم راحت می شود. بردند که بردند.  هم یک بار شیوناشکالی دارد، مرگ یک بار،

 داد؛ فکر توی کله ات نیست، هرچه به زبانت می آید، می اندازی ادامهجوان اولی . که می گذشتند به دومی گفت، و هرسه خندیدند
یکی از سه جوان ایستاد و پرسید؛ با من بودین؟ بهزاد . من از دیروز تا حاال بهش فکر کرده ام. بانو گفت؛ اینطوری هم نیست. بیرون

به بن بست ! نشداحمد گفت؛ . سه جوان لحظه ای نگاه کردند، و رفتند!  با هم جفت شدند، ببخشیدهامانگفت؛ نه آلا، اتفالی جمله 
    .از یک جای دیگر شروع کنیم. رسیدیم

 سرو که از بار خوشای  ا/یر بارند درختان که تعلك دارند ز"در صفحه ی اول نوشته بود؛ . زدم گفت؛ یکی از کتاب ها را ورق بانو
. همه خندیدیم! موافمم" آرامبخش"بهزاد گفت؛ با !  بود، یعنی هستآرامبخشچند ثانیه ساکت ماند و بعد گفت؛ بنظرم "! ؼم آزاد آمد

 می خورد؟ من پرسیدم؛ چی؟ زن و  دردی بچه اش را صدا کرد، بچه که آمد دستش را محکم گرفت و به مردش گفت؛ خب، به چه زن
ینجوری هلو کجا پیدا می شد؟ زن دست بچه را کشید و مرد هم به دنبالشان راه ا! احمد گفت؛ درخت بی میوه. مرد نگاهمان کردند

 زمین کنند؟ منیژه لبخندی زد و سرگردانیا مثلن سیب کجا بود تا ننه حوا و بابا آدم بخورند و ما نوه و نتیجه ها را ویالن و . افتاد
 دوستش لدم زنان می گذشتند، پرسید؛ روسری و مانتو هم نداشت؟ ما به هم نگاه باآلای نسبتن مسنی که ! گفت؛ زندگی یعنی همین

 احمد گفت؛ البد حوری ها یک برگ هم هست؟راستی در بهشت روسری و مانتو هم . منیژه خندید و گفت؛ ننه حوا را می گوید. یمکرد
 جایی برای خانم ها نیست؟ آلای نسبتن چالی که یک لدم عمب تر از دوستش راه بهشت،منیژه پرسید؛ در این . روی سرشان می گیرند

گفتم؛ پس ؼلمان را برای چی در . یمگومرد گفت؛ خنده ندارد، جدی می . ما خندیدیم.  گفت؛ چرا بجان عزیزت، فت و فراوونرفت،می 
 و چرخاندمنیژه دستش را روی هوا ! من خودم ؼلمان تعیین می کنم!  اندکرده" تعیین"بهشت گذاشته اند؟ بهزاد گفت؛ نگذاشته اند، 

آلاهه گفت؛ به درک، بگذار برود .  می روم بجهنممن. ؼلمان هایی که ما خوشمان می آید، همه جهنمی اند. گفت؛ بهشت مال خودتان
 خیلی هامنیژه گفت؛ . دوباره از همین راه برگشته بودند!  بچه می گشت، شاید هم دنبال سگدنبالخانم الی درخت ها . گم و گور بشود

گفتم؛ ولی در بهشت هم درخت ها .  نشسته بودساکتاحمد گفت؛ حاال مثلن در بهشتی؟ بانو سرخورده و . جهنم را بیشتر دوست دارند
یک مثال است، یعنی بی تعلك، بی "  بی باردرختان"بانو با دهن کجی گفت؛ .  ممنوع استخوردنشمنیژه گفت؛ البد . بار و بر دارند

! احمد گفت؛ بی تعلك که نمی شود!  یعنی زن با دردسرهمبهزاد گفت؛ با این یکی موافمم، چون زن باردار ! وابستگی، بی دردسر
" سیمون دو بوار"نداشت،  تزئینی  که هیچ هدیه ای از کسی لبول نمی کرد و در تمام خانه ش یک شیئهم" سارتر پل ژان"باالخره 

 واینها همه تعلك اند دیگر، ؼم . البد برخی ؼذاها را هم به بمیه ترجیح می داد.  می پوشیدکت و شلوار هم.  دوست می داشترا
 نداشتن، بوی خوبی می دهد، ولی کمی هم تعلك بهزاد گفت؛ . دردسر اند، نیستند؟ شوق زندگی که باشد، هزار درد بیدرمان هم هست

. زدبهزاد گفت؛ داشت با موبایل حرؾ می .  اطراؾ نگاه کردیم، دنبال مخاطبش می گشتیمبه. آلایی گفت؛ فکرشم نکن! مرا می ترساند
ی "بار"بی بهزاد گفت؛ نشد، این دیگر "! نیستم گروهی  وابسته به هیچ حزب و دسته ومن"بانو گفت؛ خیلی ها با افتخار می گویند؛ 

 بهرحال، گفت؛  بهزاد. منظور گروه ها و حزب های موجود است! بانو گفت؛ هی هی.  تهش باد می دهدجملهاحمد گفت؛ این . نیست
 را" یگراند" را از هرچه هست باال بگیریم؟ همه خودمانمنیژه گفت؛ چرا اصرار داریم دامن . این یعنی من حزب خودم را دارم

 ترس برچسب چپ، شك راه از  افتخارش کجاست؟ احمد گفت؛! این یعنی هفتاد میلیون حزب یک نفره!  سرسپرده می دانندو" آلوده"
یکی از دو سه ! ست" کجیدهن! "این بی تعلمی نیست، تعلك وارونه است!  می شویم" و مژکژ"می رویم و از ترس برچسب راست، 

بانو پرید وسط که؛ تعلك ! ، همین نیستم"یگراند"یه شب" من"یعنی !  مدرسه ای که شوخی کنان می گذشتند، گفت؛ نخیرمدختر
. کردمی روبرو را نگاه  مستمیم و"!  مان بنده ی خداییمهمه"خانمی چادری، آهی کشید و گفت؛ .  بندگی نکردننداشتن، یعنی بردگی و

نه . یعنی پا در هوا. اما همه مان بنده ی خودمانیم. یریم، می گوییم بنده ی خداییمگدر تنگنا که لرار می . منیژه گفت؛ یعنی شله للمکار
 ...  نکردن، مبادا کسی ایراد بگیرد وانتخاب . بی تعلمی برای من اینجوری معنی می دهد؛ ایستادن سر دو راهی تا ابد. ین و نه آنا

نمی شود .  بنشینی داد؛ ولتی به عنوان اولین نفر وارد سالن می شوی، سیصد انتخاب داری کهادامهیادم نیست بهزاد بود یا احمد، که 
یک یعنی  و می نشیند، می کند" انتخاب"،  وارد می شودکههر نفر . تا ابد ایستاد تا بهترین و زبده ترین صندلی را انتخاب کرد

! ، تنها صندلی بالی مانده که دیگران برای تو خالی گذاشته اند می مانددست آخر هم یک انتخاب.  را از دست تو می گیرد"انتخاب"
 که  صندلی بنشینیآن انتخابش را کرده و نشسته، و تو که خواسته ای بهترین را انتخاب کنی، باید روی بد،هرکس، خوب یا 



 خوب، این چه افتخاری دارد.  هم ننشینی، یک عمر بی صندلی می مانیاگر.  برایت انتخاب کرده اند یعنی دیگران نکرده ای،"انتخاب"
 ...  انتخاب نکردمندادم،که بگویی من تن 

 کههمه مان انگاری در کلمات آخری . ی دامن آفتاب، سر شاخه های سبز را طالیی کرده بودهاآخرین چین . یکی های ؼروب بودنزد
همان زمان که خودمان را از همه جدا می ... یک نفر آرام، انگار با خودش گفت؛ اوهوم . به گوشمان خورده بود، ؼرق شده بودیم
به ... بعدشاید دیگران هم مثل من، جایی در تونل افکارشان لحظه ای ایستاده اند، و .  باشیمدانیم، تالش می کنیم همه را یکجا داشته

بنظر من کسی که با همه هست، انگار با ! ین ترسناک استابانو زیر لب گفت؛ . جهتی دیگر چرخیده اند، و راه تازه را ادامه داده اند
 که دنباله بودو شاید احمد !  داد؛ حاال عمب عمب رفته ای و داری از آن طرؾ پشت بام می افتیادامهمنیژه حرفش را ! هیچ کس نیست

ی حرؾ را گرفت؛ کسی که همه را دارد، آدم متظاهری ست، سیاستمدار است، یک متملب، کسی که می خواهد رای بیشتری داشته 
 کرد، انتخابباید .  گه گیجه می شودباعث"  برو، آسه بیا، که گربه شاخت نزنهآسه. " نیستکاری که در زندگی معمولی ممکن... باشد

 ی دنیا از تو خوششان نیاید، چه فرلی می کند؟ بهزاد همهگیرم . مثل همان ها که در سه یا چهار چیز توافك دارند، و نه در همه چیز
 انتخاب می راگفتم؛ ولی خیلی ها همین . بانو گفت؛ این کار دلمک هاست. ماسک داشته باشی میلیون ها خندید؛ برای داشتن همه باید

، اما برای کسی که به استفاده از ماسک ها  عجیب استاین برای کسی که ماسکی در جیب و بؽلش نباشد،. دلمک هم نیستند. کنند
. مثل راه رفتن، خوردن، خوابیدن، عادت که می شود، دیگر حسش نمی کنی.  سختی نیستکارعادت کرده، هر لحظه به رنگی بودن 

بانو !  ندارد، ماسک ها را می بیندماسکچون تنها آن که .  ریگ دروغ می گویی و همه جا هم ادعا می کنی رک و صریح هستیمثل
 همه را که روی نیمکت نشسته بودیم، نگاه کرد، لبخندی زد و پرسید؛ اینجا کسی کرد،از جایی که نشسته بود، باالتنه اش را خم 

  که ماسکی نداشته باشد؟هست
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  آینهبا

 

 یا گیج مانده ای، و چه کرده،" یجگ" این همه، تو را عوالب و ،" از آسماندور" ای و بسیار شده" زن" حس می کنی ناگهانین که ا
یک چیز "!  می گویدعطار" و نه آن که ،"می بوید"من آنجا نیستم که بدانم چمدر از آنچه می گویی، همان است که ! دانمنمی ... و چه

یا شاید "  بازیدانش"نوعی .  از ما در آن فرهنگ، بیشتر از آن که زندگی کنیم، فلسفه می بافیم بسیاریرا اما می دانم؛ این که
برای .  می تراشیمباشیم، یا خیال می کنیم هستیم، صؽرا کبرا می چینیم و علت و معلول می خواهیم مدام برای آنچه"!  بازیدانشمند"

، یک سری فلسفه می بافیم و از جمالتی که در این یا آن  بدهیمهر کار ساده ای که انجام می دهیم، یا نمی دهیم، یا لرار است انجام
همه مان اما مثل ...  می کنیمیی از کسی شنیده ایم، و خوشمان آمده، فمط برای آن که خوشمان می آید، استفادهجاکتاب خوانده ایم، یا 

 همان طور هللا بختکی و توکلت علی اللهی زندگی می کنیم و لربتن هامان،هم، مثل پدرها و مادرهامان، مثل پدربزرگ ها و مادربزرگ 
یا خدا انتمام مرا از او !  من گرفتشآه؛ اون آلاهه زنش افلیج شد، چون  می گوید"هفتگل"آن خانم پرستار در !  می میریمالی اللهی

 کسی را اما" تحصیل! "است" آسمان"ی که نگاهش هنوز به ا"کردهتحصیل "از  می کنی و تو تعجب... گرفت، یا چیزی شبیه به این
یا زنش، هر بالیی می آمد، " آلاهه"سر آن "! مرد "ها"پسر" و بشوند،" زن" با تحصیل، ها"دختر"خیال نمی کنم !  نمی کند"گنده"

 و آسمان خدا" انتمام" به شکلی به را یا هر جای دیگر، دلیلی داشت که لضیه ،"هفتگل" باز آن خانم پرستار در هم،یا نمی آمد 
 !  ربطی ندارد، همه چیز مستمیم به شمیمه مربوط استهمبه دکترا داشتن یا نداشتن . بچسباند

 را با خود مرور می کنیم؛ لرار روز آن سرزمین، صبح، فرلی نمی کند کدام صبح، از خانه که بیرون می آییم، برنامه ی در مان همه
ی کار دیگری با بهرام، لرار ساعت چهار برای کار سومی با جالل، در این براساعت ده برای کاری با الدس، لرار نهار، ساعت یک 

می رویم بازار "! یه چیزهایی" همیشه هم بخرم، باید هم" یه چیزهایی" هم باید به میترا بزنم، نان و عسل و لهوه و تلفنفواصل یک 
 چه پیش آید، که تعیین می کنند ما و و دکان ها و این که از کدام طرؾ برویم و چه بشود است"بازار"این . یمبخر" یه چیزهایی"که 
ید کنیم که هم خر" فالن"صبح، فرلی نمی کند کدام صبح، تصمیم گرفته ایم از فروشگاه ! یمبخریی الزم داریم، و باید ها"چیز"چه 

 کارهای دیروز و پریروزمان پا در هوا مانده، این ازکالفه هم هستیم، چون خیلی ... لهوه ی خوبی دارد، هم عسلش مطمئن است و
 .  بکنیم"یکار"است که امروز، هر طور شده، باید 

الدس اما ساعت ده و نیم . یدآ سر لرار با الدس، نیم ساعتی هم االؾ می مانیم، هم چنان امیدوار که الدس می  می رسیم دهساعت
لرار . کی؟ نمی دانیم، الدس هم نمی داند. می گوید؛ بعدن تلفن می زند! رسدزنگ می زند، با هزار معذرت، که به لرار ساعت ده نمی 

بور و بدترکیب از کافه بیرون می آییم و اتفالی داوود را !  می کنیم"هماهنگ"حاال که معمول است می گویند؛ !  می گذاریمرا" بعد"
 بهم زد و گفت تلفن ماهفته ی پیش هم لرارش را با !  دنبال لراری، کاری که البد دو سه باری بهم خوردهرودمی بینیم که دارد می 

ولت داری یک چای با هم -  می گوید، مثل من، مثل تو، مثل مامزخرؾ- می گوید؛ اتفالن داشتم به تو فکر می کردم. می کند، و نکرد
 جایی نرسیده بود، چون بهکاری که هفته ی پیش !  از نیامدن الدس، خداخواسته و خوشحال، با داوود می رویمکالفهبخوریم؟ ما هم 

نزدیکی های ظهر، بهرام زنگ می زند که پاک خراب !  سرانجامی می رسدداوود نیامده بود، حاال ظرؾ هورت کشیدن یک چای، به
 داوود درد دل می با  دلخور از دست بهرام و الدس و خسرو،! پس باشد یک روز دیگر.  ما را هم خراب کندروزاست، و نمی خواهد 

یاد میترا می . ، می گوید بابا خسرو این طوری نیست می گیردمی پرسد همین خسروی خودمان؟ داوود همین طور که شماره ای. کنیم
 این و فرصت نشده، تمصیر مهشید است، . نمی شود. یک هفته است که می خواهی به میترا زنگ بزنی! تؾ به این روزگار. افتی

داوود می گوید؛ سالم ...  این آمریکایی ها رامادر لعنت به انگلیسی ها، به روس ها، ... ترافیک لعنتی که ولت آدم را می گیرد و
چای دوم ...  وبنددتلفن را می . منتظرتیم!  ای که اینمدر دلخور است؟ همین حاال پاشو بیا اینجاکردهبا این دوست نازنین ما چه ! نامرد

 لرار بود با بهرام بخوریم، با داوود و خسرو صرؾ می کهنهاری . که روی میزمان می آید، سر و کله ی خسرو هم پیدا می شود
 خسرو .  دست کم در حرؾ  ی پیش و ماه پیش، با خسرو و داوود هم به سر و سامانی می رسد،هفتهدر این فاصله، کارهای . شود

 به جالل زنگ... کنار آب و جای خنک و للیان و. دارد یک رستوران می شناسم که کله پاچه ی شاهکاری ،"سربند"می گوید برویم 
 کله پاچه و و" سربند"بعد هم ! بعدن!  می کنیم"هماهنگ"یم و می گوییم بعدن تلفن می زنم، زنو لرار عصر را بهم می می زنیم 

. اما تا عصر و شب ولت هست...  به میترا می افتی و نوچ نوچ می کنیتلفندو سه باری هم این وسط ها یاد ... للیان و اختالط و
ی شب می کشد، و برگشتنا، آخرهابه ... کار چای و للیان و کله پاچه و اختالط و خاطرات و. یم، امروز نشد، فردادارهنوز ولت 

از یک بمالی کوفتی یک .  که دیگر بستههم" فالن"فروشگاه ...  نه نان وونه لهوه داری و نه عسل ! ناگهان یادت می افتد ای هوار
می گوییم باشد، فردا صبح هم ... لواش ی مانده می خریم و کمی هم پنیر لیز شده ی آبکی و یک بسته هم نان خمیر نسکافهبسته 

 هر ،"فالن"سال هاست در فکر عسل و یک لهوه ی حسابی از فروشگاه ... یم تا بعدخورهمین لواش کوفتی را با این پنیر لعنتی می 
ی خانه که می رسیم، سوت هم می زنیم و آوازی هم زمزمه می هانزدیکی ! روز نان لواش و پنیر لیز و نسکافه ی مانده می خوریم

 می انگور  ، عوضش داوود آمد، جالل را ندیدی، در عوض به خسرو رسیدی، خربزه نخریدی، عوضش الدس نیامدخوب،... کنیم و
 هان؟ لر بزنیم که چی بشود؟ باالخره کارهایی نشده،مهم این است که دست خالی برنگشته ای، خیر است، دنیا که زیر و رو . خوری

 هم می "هفتگلی"البد آن خانم پرستار .  اتفالاتی افتاده، گیرم نه همانی که می خواسته ایباالخرهولی ... صورت گرفته، گیرم تخمی
می . سه روز بعد هم، اتفالی الدس می رود زیر ماشین.  نرفته ایجالل؛ حتمن حکمتی در کار بوده که الدس نیامده، یا تو سراغ گوید

فکرش را بکن، حاال ... یم وبود ای وای، دیدی؟ خدا نخواسته بود، اگر پریروز آمده بود و لول و لراری گذاشته کهزنیم پشت دستمان 
! از سه روز پیش به دلم افتاده بود که الدس سر لرار نمی آیدها...  و نیامدخدا بیامرزدش که سر لرار... چه خاکی بسرم می ریختم؟

 چطوری جفت و جور می شود؟ کارهامی بینی .  مرا واداشت تا در آن لهوه خانه لرار بگذارم که سر راه داوود است یک چیزیاصلن
به جالل زنگ زدم که نشان بدهم لرارم  رویشان بخصوص پیش.  را نشکنمدلشانآن روز اصلن دلم کله پاچه نمی خواست، ولی گفتم 

 این که داوود و خسرو آدم نه... با این مردم نمی شود رو راست بود، خیال می کنند هیچی حالیت نیست...  زده امبهمرا بخاطر آنها 
 ... یده امندولی از صاؾ و صادق بودن هم خیری ! های بدی باشندها، نه



انگار .  شیره می مالیمرا  و در نهایت صافی و صدالت سر همدیگر...  و صادلیم، من، الدس، داوود، خسرو، جاللصاؾ مان همه
خدا خودش همه چیز را درست می کند، یا حضرت عباس، یا بابا، یا . باشدخودمان هم چندان تمایلی نداریم که زندگی در اختیارمان 

! توکلت علی هللا... ونانی می رسد، سمفی هست که زیرش بخوابیم . ننه، یا اتفاق، یا امدادهای ؼیبی، باالخره یه جوری می شود
برخی روزها هم از همان صبح که بر ... از اول سال...  برج آیندهاولاز ... از این شنبه... مدرکه را بگیرم... بگذار درسم تمام شود

ین که در ته وجودت از این یلخی بودن ابرای ... سرخورده ای، حال و حوصله ی هیچ چیز را نداری.  هستی" مرؼیان"می خیزی، 
  اختیار جایی برسد، از این تن به آب سپردن تا آب ما را ببرد، از این که هیچ چیز بهازو تن دادن به ماولع، این که بنشینی تا تمدیر 

دو روز بعد هم که خاله جان می میرد، می ... واما خیال می کنیم ابر است، هوا گرفته است . ما نیست، احساس بیهودگی می کنیم
دارد ، بستگی و نمی دانیم، هیچ کداممان، که روحیه و نشاط...  دارد اتفالی می افتد وانگار می دانستمگوییم از پریروز دلم گرفته بود، 

 کن، بیکاری؟ بعد از زلزله و میان ویرانه ها، ولش.. به یک هدؾ مشخص، و برنامه ای، و تالش برای انجام کارها طبك برنامه و
 هم بعد...  می گوید؛ بابا زحمت کشیده ام، کلی نشستم و برنامه ریختم و حساب کردم و مهندسشساختمانی محکم سرجایش ایستاده، 

 می زند و وسط زمین و هوا، شوتی می معلك  فوتبالیستی.. این که این مهندس رو دست ندارد و... مصاحبه و تعریؾ و شهرت و 
معلوم می شود فوتبالیستمان ... کؾ و هورا و مصاحبه و .  به سینه ی تور می چسبدبانکند، و توپ، مستمیم، از کنار گوش دروازه 

 باشد گاه" به هدؾ می نشیند؟ بار" یک "تنهاولی چرا این شامورتی بازی ...  صد و پنجاه سال پیش، تمرین کرده و حساب کرده و از
 و آنمدر کردم،" دانسته "که کرده، یا نکرده، فلسفه می بافیم یتمام مدت برای کارها ... و"  هدؾ زند تیریبربؽلط / که کودکی نادان 

 می ، حاشا می کند، تکذیب می زند"بلوؾ"عین این رییس جمهور تازه، که .  می شوددروغ را تکرار می کنیم که خودمان هم باورمان
 آلای احمدی نژاد، تصویر ما در آینه است، برای همین وهمه مان عین آلای احمدی نژادیم، ! است" لهرمان"، تحریؾ می کند، و کند

 ...  چروک هایمان را نشان می دهد  چین و هم مورد نفرت ماست، چون همه ی

 که یک روز صبح که بر بودآن ولت ها این طوری . خوب، دوره ی ما فرق می کرد..  مورد من چه طوری اتفاق افتاد؟درپرسی می 
 ما اما هم چنان همراه ! رسیده ایم"تکلیؾ"می گفتند به ... یدسؾمی خاستیم، وسط خشتکمان خیس بود؛ دخترها سرخ، و پسرها 

 چیزی افتاد توی گلویم، همیک روز ... ین طرؾ آینه فرو می رفتیم و از آنورش به در می آمدیم، با همان خشتک خیساآلیس، از 
 می "ی دریاییپر"هنوز هم روزها می رفتم کنار آب و منتظر .  امشده" بالػ"گفتند . صدایم مثل لولولی لولوی خروس شده بود

اینطور می !  امشده" مرد"، می گفتند  می گرفتند"رو"حاال دیگر زن ها از من . ، آنمدر که روی صورتم پشم و پیلی سبز شدماندم
تا یک روز .  می کردمپرواز شش ماهی از خوشحالی راه نمی رفتم، .  هم یکی از آن پری های دریایی را بردم خانهروزیک ! گفتند

 "شزم"روزها گاهی . یک بچه هم دارد به پستانش مک می زند.  شدهسبزمتوجه شدم جای دم بلند و لشنگ پری دریایی ام، دو تا پا 
 شش مرد"یکی دراز کشیده بودم، تارهمین طور که در . برخی شب ها تا دیرولت، خوابم نمی برد"... سوپرمن"گاهی ، می شدم

سایه هایی می . خانه کم کم شلوغ می شد.  و تا دیر ولت شب، با پری های دریایی بودمآبگاه می رفتم لب .  می شدم"میلیون دالری
 ها دور از آب، در اداره نشسته بودم، کنار ساحل با فرسنگمن اما، حتی ولت هایی که .  می کردندصدا" بابا" و می آمدند و مرا رفتند

اول هر ماه ... و"  آندرساورسوال "،" مارگرتآن "،" ولشراکوئل" حاال هرکدامشان اسمی داشتند؛ کهپری های دریایی سر می کردم 
 تا" سوماترا" از ، می رفتم"چین و ماچین "تا" سندباد" دور زمین می چرخیدم، همراه بارکه حموق می گرفتم، تا به خانه برسم، سه 

یک روز ... تا آن چند تومان در جیبم بود، جهان سر انگشت کوچکم می چرخید و. ی کردمم  سیر با کشتی بادبانیرا" یلنار"جزایر 
حاال از پشت هر پنجره، از سر .  باشداعمالم" ناظر" بود که نماندهیی "خدا"مدت ها بود دیگر .  شده امدور" آسمان" خیال کردم از هم

 حتی سیگار روشن کردنم را با آن چشم هایی زدنم،راه رفتنم، خندیدنم، حرؾ . یی مرا می پاییدندها"چشم"یوار، از هر سوراخی دهر 
 خانه پر از آمدم،یک روز که به خانه !  بودشده" آسمان"حاال همه جای زمین، ! یم می کردمتنظکه نمی دانستم از کجا مرالب من اند، 

 ها و نوههشتاد ساله شده بودم، با "...  پیریبابا" یکی ،"ییبابا"یم می کرد، یکی صدا" بابا"در آن شلوؼی، یکی . شمع روشن بود
 و پیپم کنار باؼچه می نشستم، با آلیس از آینه می لهوهگاهی عصرها که با ! پری های دریایی ام پشت زمان گم شده بودند... نتیجه ها

 لهوه و پیپ و فنجانیک روز هم .  هزار پری دریایی می دیدم که اسم هایشان هم به یادم نمانده بودها،گذشتم و میان گل ها و بوته 
آن طرؾ آینه بود که فهمیدم . ، جایی میان باؼچه، ُمردم آلیسیک لنگه کفشم را این طرؾ آینه جا گذاشتم و همان طرؾ آینه، کنار

دردسرت ندهم، االبختکی به دنیا می آییم، با تظاهر و ...  این سال ها با من آمده، آنجا هم از شر خدا آسوده نبودمتمام در" آسمان"
راستی به زنده ها .. ماسک و دروغ، الکی زندگی می کنیم، برای خودمان تاریخ و افتخار می سازیم، و یک روز هم تخمی می میریم 

 !سالم برسان

می ! چه زود پاییز شد... ین نفس هایش را می کشد وآخرگفتند رژیم دارد ! یمبود" سبز"ید؛ پارسال این مولع، چمدر همه مان گومی 
 بودم، ماندهو من پسر . یبود" دختر"پارسال این مولع، تو هنوز !  می کنم، در آینهنگاهشبینی؟ همین طور که حرؾ می زند، 

یک سال دیگر هم گذشت، با آلیس، با پری های دریایی، زیر همان ... یبود نشده" یجگ"تو هنوز ... کودکانی پنجاه شصت هفتاد ساله
 "... آسمان"

 ی ارؼوانبرا

 1389 مردادماه
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 یتی        حکا بی روزگار

  رضا لاسمی، انتشارات باران،" بابلچاه"ی به نگاه

 

 از بابت روند لصه و هم"  بابلچاه" های بسیاری که در این سال ها حول و حوش زندگی ایرانیان مهاجر نوشته شده، رمان میان در
ی پردازاینجا کمتر به زبانی صناعی همراه با تظاهر و زورآزمایی در والعه سازی و صحنه . استهم از نگاه زبان و ساختار، متمایز 

ی بوده، در سال های پیش از انمالب خواننده ی سرراه ساله، که کودکی 42َمندو، . رمان در چند الیه جریان دارد. بر می خوریم
 .مشهوری ست

 به ریسمان نامریی می کشید و با بود،  ، پا به دایره ی سحر می نهاد؛ افسون می کرد و از افسونیان هر که را میلشولتی می خواند"
 17 ص" خود می برد

در آنجا به .  می شوداعزام  یی خواندن را رها می کند، همسرش از او جدا می شود و مندوی سرخورده به جبهه ی جنگجا در مندو
به واسطه ی . ی تحریک احساسات جوانان استفاده کندبرا"  نعمت خدادادآن" می شود تا از صدایش، واداشته"  حدادبرادر"نام 
. این آشنایی به تمایلی دوجانبه می کشد. شودیؽامی از دکتر میریان که هم جنس گراست، در تهران با ناهید، همسر دکتر آشنا می پ

 می سپس مندو و ناهید را به جرم زنا دستگیر و سنگسار.  آگاهانه تن به تیر می دهدشده،دکتر میریان که شرایط برایش ؼیر متحمل 
 ساله، دوست دختر یک 25ی "فلیسیا"یس با پاردر . مندو اما از معرکه جان به در می برد و خود را به پاریس می رساند. کنند

 .یش، جایی در روسیه دیده استپدر اولین دیدار فکر می کند فلیسیا را دو لرن .  آشنا می شود،"آرنولده"نوازنده ی فرانسوی به نام 

 ". بودشده پیش مندو، مندو نبود، ایلچی مخصوص شاه بود که به دربار تزار الکساندر فرستاده لرن دو"

 تزار فرستاده شده، در هنگام دربار ایلچی که برای باز گرداندن بخش های از دست رفته ی سرزمین، از سوی لاجار به خان ابوالحسن
یادادشت های سفر ایلچی، حکایت سه سال ماموریت .  یک افسر روسی سر و سری داردهمسر" ینهگراؾ"الامت در سن پترزبورگ، با 

ی با الیه ی اول رمان، به پیش نگاراوست؛ به شکل موازی  (خاطرات پایین تنه ای)یجه در روسیه که بیشتر شرح شهوانیات نتبی 
 هجرت آمده، نیز سرگردان در ؼربت، گرفتار روی و مویی می شود و زمان بهمندو، ابوالحسن خان معاصر که خود خواسته . می رود

 : بطالت می گذراندوبه بیهوده گی 

 ". را بگیرددستت گرافینه خانم ... یلچی، بکن که از آن همه خاک تصرؾ شده ی وطن، مگر همین یک وجب پشما بکن"

فرشتگان چون گناهان .  بر دوش داردرا اساس افسانه ای مذهبی بنا شده که بار اساطیری روایت بر"  بابلچاه "رمانیه ی سوم ال
خطاب می رسد بزهکاری بشر از شهوت است و عدم .  را از آستان حك جویا شدندسبب"بشر و تمرب بسیار او را نزد خداوند دیدند، 

 زمین به" سه فرشته ی برگزیده را خواستپس خداوند ". چنین است که نیکی ایشان را پاداش بیش دهم.  در شما علت عصمتشهوت
 چهار از"خداوند آنها را .  برگزیدندرا" یلعزاز "و" یاعزا "،"عزا"فرشتگان ". یشان نهدابفرستد و تکالیؾ آدمی را به عهده ی 

 52ص ". خواستعزازیل از عالبت بیاندیشید و از این وظیفه عذر ... خدا، لتل نفس، زنا و باده نوشیبرشرک . چیز نهی فرمود

.  آمده و لصد جدایی داردتنگ  بر می خورند که از شوهر خود به (ناهید)، به زنی زیبا به نام زهره (هاروت و ماروت) و عزایا عزا
در . ناهید می پذیرد به شرطی که آنان با او شراب بنوشند.  می کنندموکولآنها فریفته ی او می شوند و برآوردن آرزویش را به وصل 

یبایی او طمع می کنند و به زآنها در . ید که از بدگمانی مردمش به تنگ آمده، شکایت به هاروت و ماروت می بردناهروایت دیگر، 
 . به هر چهار گناه تن می دهندفرشتگانباری . زور با او جمع می شوند، و پس او را می کشند

. مختار کرد عذاب دنیوی و اخروی را بین (هاروت و ماروت)حك تعالی آن دو بزهکار .  حیرت به دندان گزیدندانگشتملکوتیان "
 ی ستاره اسم اعظم بر زبان راند و به آسمان صعود کرد و به  نیز"ناهید. "گشتندسزای دنیا را برگزیدند و الی االبد در چاه بابل معلك 

 ". رب النوع عشرت و شادی و طرب مبدل گشت،"زهره"

را از سر می گذراند  (با زن نیست خوابگی هم جنس بازی که لادر به هم)نیز، تراژدی ازدواج اجباری و زندگی با دکتر ناهید میریان 
اما مندو محکوم به دربدری در .  نیز به هیات عروجی به آسمان در می آیداواما چون به عشك می رسد، سنگسار می شود، مرگ 

 .می شود ( چاه بابلدرمعلك )هجرت 

 باشند، آن هم معلك، در کردهمثل کسی ست که آویزانش ... ی این طور با هنرش عجین باشد، اگر نتواند کارش را بکندکسولتی "
 80 ص" چاهی تاریک

رانده می شود  (سرزمینش)از بهشت خود  (معصیت)فرشته ای ست که به اعتبار نافرمانی  (راوی؟)هنرمند .  استرمانین چکیده ی ا
 . کرده اند، پَر شکسته و گناهکارپرتابشو به زمین آلوده از شهوت  (بال هایش را از او گرفته اند)

 (39ص )."بود نمی خواست، بال می خواست، آن هم دو بال بزرگ و مندو بال هایش اره شده رفتنپای "...



 الکساندر در پاریس، مجسمه پلبال های طالیی مجسمه ی میدان باستیل، بال مجسمه های .  جا در یاد بال های از دست رفته استهمه
یی جادو کتؾ، بریده است و  میان " به لاعده ی دایره ای ده سانتیدرست" جایی از بال هایش را ،"کمال"ی آفریمایی فرشته که 

 .کشدکتؾ های مندو، تیر می  میان " به لاعده ی دایره ای ده سانتیدرست"

 که در این دامگه حادثه چون افتادم/  چه دهم شرح فراق لدسمیر گلشن طا

 آدم آورد در این دیر خراب آبادم/  فردوس برین جایم بود و ملک بودم من

فرشتگان به پرواز در می  هیات ی کلیسای نتردام که شبیه جانوران جهنم به نظر می رسند، با آوای سحرانگیز مندو بهها ناودان و
 !آیند

 یا سن پترزبورگ، حول لمماز پاریس امروز می گذرد، می توانست اما در ابتدای دوران لاجار، در شهری در ماوراء در ولایع اگرچه
 .و حوش زندگی ابوالحسن ایلچی باشی اتفاق افتاده باشد

یت اسالم، که ابراهیم به مسلخ رواآن فرزند، به )، اسماعیل (ماندنی آریا نژاد)مندو . یگری هم در پشت نام ها می گذردد های لصه
 ...(عزایا)، ماروت (عزا)، هاروت (زهره)ناهید ، (" هایشچشم"کمال الملک )، کمال (برد

 الماس آبگون در دریاچه دو" به که" یشها چشم"فلیسیا و ).  علوی ستبزرگ"  هایشچشم" بابل از یک نگاه، دوباره نویسی چاه
 های آلوده ی دست می رود اما در فراتر"  هایشچشم"یبایی کهن در مادینه ای فرشته گون، از زاین  ( می مانند"ی نا مسکون

گناه شهوت آلوده ای که به خود لول داده تا دیگر ) به خواندن وتمنای مندو با دیدن فلیسیا سر بر می آورد . زمینینان پَرپَر می شود
  46 ص ؟" معلمم کردیچرا. "دهدتن می  (مرتکب نشود

، (جویس)"  ی هنرمند درجوانیچهره"یادآور . یت جمعیتی ست از حرام و حرامزادگان در دنیایی از گناه و شهوتحکا بابل چاه
 بی آینده، توهین ومندو از نسل مهاجر گذشته باخته . (ماریو بارگاس یوسا)"  در کاندرالگفتگو"، (فالکنر)"  در ماه اوتفراؼت"

 کنم، برای من دیگرهیچ چیز تابو راحتت. " تابوها گریختهفشاراز نا به هنجاری ها، نبود ارزش ها و . شنیده و تحمیر دیده است
 چرا که خود عاری از بسیاری است،که می پنداشته  (163ص )"  آنمدر هم آسان نیستکار" بعدتر می فهمد که اما( 96ص )" نیست

 . فلیسیا را با تبی تند و تمنایی آتشین طلب می کندمتفرعن،مندوی مؽرور و . از ارزش ها و درگیر تابوهاست

 ی احتیاج به جای امنی داشتم می توانم خودم را در اعماق چشمانت ؼرق کنم؟روز اگر"

  بنظرت جای امنی می آید؟ـخندید فلیسیا 

 (63 و 62ص )" ی دنیاجا امن ترین ـ

 از دیگران پنهان می کند، رارابطه . تن می دهد، چندگانگی مندو در برابر بی پیرایگی فلیسیا درهم می شکند فلیسیا  همین کهاما
او را چون گربه . می تراشد تا او را لخت کند و کنار دیگران بخواباند دلیلی فلیسیا را تعمیب می کند، می آزماید، از هر حرکت فلیسیا

 زیرانداز پالسی تبدیل می کند که چنانرا به  (ناهید)مالیخولیای حسادت و شهوت مندو، فرشته . یند که روی آتش نشسته استبای می 
 ی شکنجهمندو پیش از این هم در خالص کردن ناهید از . هم بر جای نمی ماند افسوسی " دنیا ترین جایامن"چون می رود، از آن 

، صمیمیت و صراحت آرنولد نیز، تمابلی  سرزندگی.در خالص کردنش از شکنجه ی مرگ اما دست به عمل زد. زندگی بی عمل ماند
اما معصومیت فلیسیا با ظرافت، از مکری که ما معمولن به زنان نسبت می دهیم، . مندوست روشن در برابر پیچیدگی های متفرعن 

 .  نمانده استبرکنار

 عمل کند، مبارز و کهنسلی که پیش از انمالب می توانست بی آن .  به هجرت گریخته را آرام آرام می بلعدفلج،بیماری نوعی 
یا به شخصیتی تازه در سمت و سوی .  دو راه می ماندتنگنادر این . روشنفکر بماند، پس از انمالب، ناچار به موضع گیری ست

 اعدام شود و عاملکمال مبارز، در زندان می پذیرد تا .  یا جان خویش برداری و از معرکه به دربری کنی،انمالبیون، استحاله پیدا
 نوحه خوان می شود و در جبهه های نبرد، نمش امام آوازخوان،و مندوی  ( نفر381)رفمای محکوم شده را با جراثمال اعدام کند 

در .  خود می گریزندپس هرکدام در ممطعی، با بال های شکسته از بهشت. ی توجیه اما حد و مرزی هستبرا. زمان را بازی می کند
ی خرده ریزی چون کار شبانه در هتل، می پردازد و نادِر کارهاپاریس، کمال نماشی می کند، پرتره می کشد، مندو اینجا و آنجا به 

 در" تعلیك"هیچ کدام اما، مگر در شهوت، دست به عمل نمی زنند، و سرانجامشان .  زندگی می کندهاآرشیتکت، با تعمیر خانه 
 .تاریکی ؼربت، در چاه بابل است

 . با چنین دینی آسان نیستافتادن هیچ دینی به اندازه ی اسالم برای به کرسی نشاندن خودش مبارزه نکرده است، در ـ لوکنت روژه

  باید تسلیم شد؟  می گویید ـ یعنیکمال

 (83ص ). شما خودتان تسلیم شدید.  نمی گویم ـ منلوکنت

 نمادهای سنت و مذهب، تسلیم شرایط خورد در باشند، آنها اما پیچیده نشده" دینیچنین " و دیگران به ظاهر تسلیم مندوید کمال، شا
 . گودی مسلخ آنان شودکردندمولعیتی که تصور نمی . کننده ی ؼربت اند



 (44ص )"می چرخد اما نه برای او... که اینجا زماننمی دانست"

 و چند آپارتمان دیگر کجامحله ی باستیل، محل زندگی مندو، آپارتمان کوچک زیر شیرانی، راهرویی که معلوم نیست به مولعیت 
نشان دهنده ی روحیه ی مهاجری ست که ... زندگی می کنند وساختمانمنتهی می شود، چه کسانی در این راهرو و دیگر طبمات این 

ی نادر که با زن و سه فرزند حت.  دربدرو"  تنهاتوامان "ازفضای پریشانی .  ای از روابط سیر می کندبستهدر دایره ی کوچک و 
 .زندگی می کند، مجرد و تنهاست

ی پاها و نفس زنان پا و سینه یا َکپَل الؼم انگیزتر از منظره ی آدمی نیست که شب ِکز می کند گوشه ی اتاق، دست می برد هیچ چیز "
 می  ایرانی، چمدر عرب یا آفریمایی در این عرصات بیکسی از عشك بازی با خود تحمیرچمدرچمدر تامیل، ...زنی را در خیال می ِکشد

 (46ص )" شوند

 اینجا و آنجا گرم کاری ست و کهتنها فلیسیاست . ، هیچ کس برای روز بعد، حتی ساعت بعدش جاه طلبی ویژه ای ندارد نیستینده ایآ
 که دلیجانی از آدم های خسته و دلتنگ را در جهت عکس این سراشیبی مانداو هم اما به اسب الؼرویی می . به فردایی می اندیشد

 . می کشد، به همین دلیل هم به جایی نمی رسدباالزوال، رو به 

 بی حکایتی رخوتناکی، روزشان به شام می وست بلند بر روزمره گی روزگار نسلی از ایرانیان که در نامرادی  مرثیه ای "بابل چاه"
 با وجودی که روح.  جامعه ی میزبان، در زمانی از گذشته شان مومیایی شده اندسازمهاجرانی که بی هیچ اشتراک در ساخت و . رسد

سر انجام لهرمانان بشکلی رلت انگیز، در . یده می شودد است، ممَدَر پنداری در همه جا به عیان حاکم"  بابلچاه"بر رمان ضد مذهبی 
دهند و  جلوه می همه رو به زوال، جهان را ممصر می دانند، خود را لربانی. پیچیده شده است سنتی تار و پود ارزش های مذهبی و

و مندو به ولگردی کور در  ( اعدام؟381 تماصبه )کمال به بیماری سرطان می میرد . سرانجامشان نوعی مکافات مذهبی ست
ی جمهور چاه بابل در"  حدادبرادر"او در هیات .  ای الکلی امنیت می جویدفاحشهمتروهای پاریس تبدیل می شود که در آؼوش 

به .  با چالوی گاوکشی به سراؼش خواهند آمدکند،اسالمی دفن می شود با این تهدید که اگر راز این مرگ خود ناخواسته را آشکار 
از آن لحظه که پاره ی .  بی آن که به چالوی گاوکشی ایادی جمهوری نیازی باشد مندو خود عمل می کنداین وعده ی شیرین اما،

یجی مندو را تا مرگ و دفن در متروهای تدر سیمانی را بر سر ناهید می کوبد تا او را از شکنجه ی سنگسار برهاند، شکنجه ای جدول
 .پاریس همراهی می کند

 34ص ". ی خالی نوشابه به کمترین فشار می خمید و له می شدلوط مثل"

 که بی تولؾ روی ریلی  مرور می کند داده، ؼرق در تاریکی، با عینکی سیاه در ایستگاه بی مسافر مترو، لطاری رادستینایی از ب
. هم هست (379ص ) ها هستند، کمال و نادر، آرنولد و فلیسیا هستند و پدر خروس و در آن لطار، مادر هست، ،"می کشدسینه "

 . چاه بابلش را می سازدخودمندو 

  151 ص"  از آن بود که از ظلمت چاهی که در اعماق آن نفس می زد، بیرون آیدتر تلخ"

 هیچ لوچی از سوی خداوند باراین . بیا اسماعیل، با من به مسلخ بیا.  ماندن، همه جا عمر از تو طلب می کنندزنده ازای لذت در
 .فرستاده نخواهد شد

یی ست بر آمده از فرهنگی سنتی که با گناه زاده می هایت انسان حکا"  نوایی شبانه ی ارکستر چوب هاهم"مانند  نیز "بابل چاه"
یان زمینی و خدا می میرند و تا ابد، باید شرمناک از وجود و اعمالشان، اشک بریزند و در پیشگاه گناهشوند، با گناه می زیند و با 

مندو در آینه ی حضور !  کجایم و کجایی امگناهکار،مِن : پس همه شان درگیر آن پرسش بزرگ اند. آسمانی طلب مؽفرت کنند
 به امابا آرنولد سر می کند . فلیسیا دربدر عشك است. ینه هم چندان بی گرد و زنگار نیستآاما این . فلیسیاست که رویت می شود
او می خواهد آرنولد و مندوی سرخورده را به . اندهمه هاروت و ماروت  (ناهید)در آزمایشگاه فلیسیا . تمنای مندو هم پاسخ می دهد

ین همه اروزها کار می کند، شب ها ؼذا، چای، لهوه و نوشابه حاضر می کند و در فواصل . گردانددنیایی که به آن تعلك دارند، باز 
 بگیرد و سرخوردگان، به جهان زندگان و پا" دوئت"باید چون زن دو شوهره به پایین تنه ی هر دوشان هم خدمت کند، شاید این 

 شدن در معلك"به  اشتیاق با این همه زبان راوی تا حد. چاه بابل به شکل ترسناکی گناه آلوده است کابوسی فضای. مبارزان بازگردند
روایت به شکل وسوسه انگیزی مستند و . ین دنیای پر هول، هر دم فروتر شویاآنمدر که بخواهی در .  کننده استافسون" چاه بابل

سیاست مداری . ژ. و. ؾ. داردفلیسیا تنها شخصیت ؼیر ایرانی رمان است که ابعاد تا اندازه ای روشن .  می رسدبنظراتوبیوگرافیک 
. ؾ"آیا او )در هاله ی مرموزی پیچیده شده .  فرشتگان استمورد سالگی مشؽول تدوین کتابی در 70بازنشسته که درآستانه ی 

 که داشت"  لوشاتونوفل"در خلك  دستی  رئیس جمهور اسبك فرانسه است که در آخرین ماه های جنبش ایران،،"یسکاردستنژوالری 
همسرش ناتالی، الیزابت خدمتکار  ( و ماه ها بعد، افسار جنبش را در دست گرفت؟شدزیر یکی از درخت های سیبش، رهبری سبز 

با ) پیدا می کند، روژه لوکنت، اسالم شناس استحاله" یفانیت عمه"که ناگهان به نویسنده ی رمان موفمی به نام انگلیسی االصل آنها 
 مورد این خانم ها و دربه روشنی به ما گفته می شود که . چهره های بی رنگ لصه اند....، و(! و ایرانیاناسالمآن نظراتش در مورد 

 .نیستند (می خوانید) بیش از این که می بینید واینان موجوداتی نمطه چین اند . آلایان توضیح بیشتری نخواهید

همین که فلیسیا .  استنگهداشتهرابطه ی مندو ـ فلیسیا رمان را سر پا .  آزاد رمان است، پر شتاب و بی حوصلهسموط ی ششم، پاره
ین خیمه را به تنهایی سر پا نگهدارد، به سرعت در تاریک خانه ی مترو اگم می شود، رمان از هم می پاشد و مندو که لادر نیست 

 . و از پا می افتد می شود "معلك"



 که لکه هایی، اینجا و آنجا، یکدستی رمان را گفت، باید  بسیارانند" بابلچاه"ین نکته که بخش های زیبا، کم نظیر و درخشان ا تاکید با
 هستندبخش های کوچکی هم . یلچی باشی تا اندازه ای نابسامان و گاه بی ارتباط بنظر می رسندایادداشت های روزانه ی . می آشوبند

مثلن صحنه ی کشیدن پرتره ی روژه لوکنت توسط کمال . که نبودشان می توانست روایت را جمع و جورتر و شسته و رفته تر کند
، داستانی که کمال از 12، وصؾ زندان و شکنجه در پاره ی دوم بند ( اسالم؟موردبهانه ای برای برخی اظهار نظرها در )الملک 
یر مجله ای به نام سردب، پیش گو و مسایل حول و حوش او، مصاحبه ی تلویزیونی (64 و63ص ) خاطر می آورد بهپدرش 

یتو پاستور و کالغ ها، شوخی سوال و جواب اصؽر لاتل و رییس دادگاه انست داستان تفنگ بادی و محوطه ی ،"رستاخیز فرشتگان"
 ...، و(42ص )

 270 ای نوشتن چه معنایی دارد؟ ص زمانهدر چنین :  مطرح می کندگونه"کوندرا" جایی و از زبان الیزابت، پرسشی در لاسمی رضا

با اینکه . یات معاصر ما را پر کرده استادبیک جای خالی در "  بابلچاه" نیکی به این پرسش پاسخ داده است، چرا که به او خود اما
 نوشته، و کم کار نبوده است، من اما آن کارها را با دو رمانی که او در این سال ها نوشتهلاسمی پیش از این نمایش نامه هایی هم 

هنرمند در سیمای "یادآور آثاری چون "  بابلچاه "و..." شبانه نوایی هم"آزمودن این شکل از روایت گری در . ممایسه نمی کنم
ترجمه ی فارسی )"  در ماه اوتفراؼت"و  (" به گورگور"ی فارسترجمه ی )"  بستر مرگدر "،" و هیاهوخشم" جویس، از" یجوان

 و"  در کاتدرالگفتگو" دو اثر مهمش و"  یوسابارگاس"یژه واز ویلیام فالکنر و اخالؾ آمریکای التینی آنها به  ("یی ماه اوتروشنا"
 شخصیت به شخصیت سوم و صحنه ای دیگر در دوبه ویژه در گفتگوهای زنجیره ای که از صحنه ای میان ). است"  لهرمانعصر"

 ،" نورمان "به و است" فلوبر"لاسمی تا اینجا نشان داده است که از سالله ی  (یدا می کندپزمان و مکانی دیگر راه می یابد و ادامه 
یت از نگاه دانای کل تعریؾ می شود و از نظر ساختار، نسبت به روا. متنی عاری از شخصیت ها و بدون ماجرا، تمایل چندانی ندارد

..."  نواییهم"یش تر از پ تر و گامی به پس است، حال آن که درونمایه ی لصه و زبان روایت در اینجا لدمی ساده..."  نواییهم"
 مجموع، زبان نسبتن پالوده ای در"  بابلچاه. " و مصالح کارش بوده استمواد و نشان می دهد که نویسنده با وسواس مرالب ست
 :یمخورچندان به لملمه های زبانی بر نمی  (به چندتایی اشاره می کنم) و جز مواردی اندک دارد

 (62 )( چیزی ستچهمنتظر شنیدن .. )"  زد که انگار می داند منتظر شنیدن چه چیزی باید باشدلبخندی طور"

 یکی را که صفحاتش بود، وارد شدند به اتاق کار، روژه لوکنت از روی دسته ای کتاب که گوشه ی سمت راست میز کههمین "....
 (112 و111ص )" جابجا با کاؼذ نشان شده بود، برداشت

 !(بذر، خیش می کشد؟ )(140ص )"  مرگ که بذری شد و وجب به وجب خاک پیش پاش را به خیش می کشیدهراسبی "...

 سر میز نهار، بی اختیار، بود، مدت ها زیر پوستش، از نوک بینی تا پشت گوش ها و سر انگشتان، به همه جا نیش زده کهی پرسش"
ید با"  کردسرباز" از والعه ای ست در ماضی بعید، پس فعل آخر متاثرشخصیت در زمان ماضی  )(112ص )" سر باز کرده بود

 .(باشد، یعنی زمان ولوع حادثه، نه زمان ولوع خاطره

خوب بود اگر همه چیز . می ماند سلیمه پس به یک. یان بگویم که نمد، پنجره ای ست که نالد از پشت آن به متن می نگردپاو در ...
. باری اما، جهان چنان نیست که من آرزو می کنم (کسالت بار؟)  می نگریستنددر حال شدن نبود، و همه از پنجره ی من به جهان

کار .  حال شدن و جابجایی ستدریوسته در حال شکسته شدن اند، و الجرم آن پنجره نیز، تا هم چنان پنجره بماند، مدام پارزش ها 
من این تالش را از پنجره ی .  دهدنجات"  را از چنگ نامهربان لصه گولصه"الرسن گفته، آن است که . اچ. نالد، همان گونه که دی

 .ی دیگری به جهان می نگرندااگر نویسنده یا خوانندگان با من هم رای نیستند، بی تردید از پنجره .  داشته امخود
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جشن اعدام 

  

به او " درگوشی"لاضی حکم را . به اعدام محکوم می شود... ی، جان سختی، یکه تازی و"نفوذناپذیر"به جرم " سین سیناتوس"
ممررات زندان، مانند ممررات استفاده از اتاق هتل، روی یک لوح چرمی به دیوار سلول نصب شده؛ ترک زندان اکیدن . ابالغ می کند

پذیرایی از . لطفن بین ساعت یک تا سه بعداز ظهر، سکوت را مراعات کنید. فروتنی زندانی مایه ی افتخار زندان خواهد بود. ممنوع
مدیریت به . رلص و آواز و شوخی با نگهبان ها و کارکنان زندان، با توافك طرفین و تنها در روزهای معین مجاز است. بانوان ممنوع

زندانی . که با وضعیت زندانی مطابمت نداشته باشد، اکیدن ممنوع" رویاهای شبانه. "هیچ وجه مسوول گم شدن وسایل زندانی نیست
مهمانی با اعضاء خانواده و "، "گردش با دوستان"، "دیدن مناظر با شکوه"موظؾ است بهر شکل ممکن، رویاهای ؼیر مجاز، شبیه 

تخلؾ از . را در خود سرکوب کند"... برلراری روابط جنسی با افرادی که در بیداری میلی به نزدیکی با زندانی ندارند"، "فامیل
!  ممررات، تجاوز به عنؾ، للمداد می شود و متجاوز به شدت مجازات می گردد

. محکومین به اعدام اجازه دارند از همان ؼذای سرپرستان زندان استفاده کنند! اثاثیه سلول؛ یک میز، یک صندلی، یک تخت است
اما حتی مدیر زندان از این . سین سیناتوس می خواهد بداند حکم چه روزی اجرا می شود تا برای روزهای بالی مانده، برنامه بریزد

اینطوری، هر روز . اگر بدانم، می توانم کاری، ولو کوچک انجام دهم. شما مرا مجبور می کنید هر روز بمیرم. "مساله اطالعی ندارد
به شهر می رسد، به محله و خانه ی خودش " سین سیناتوس"در گردش در راهرو زندان، "! می گویم، کاش دیروز شروع کرده بودم

زندان به مفهوم عام، یک چهار دیواری ست که ! همین که در خانه را باز می کند، سر از سلول زندان در می آورد... می رود و بعد
ولتی انتظار هیچ کس را ندارد، . خلوت سین سیناتوس اما هر بار، ولت و ناولت، پاره می شود. زندانی می تواند با خودش تنها باشد

هیچ فکری چند لحظه . همه چیز در جهت اؼتشاش فکری زندانی است. کسی وارد می شود و چون انتظار می کشد، کسی نمی آید
سین خیال می کند زمان اجرای حکم است؛ الساعه . یک روز صبح مدیر وارد می شود و به سین تبریک می گوید. بیشتر دوام ندارد
سین نا امید، در تختش ! اما مدیر خبر می دهد که او دیگر تنها نیست، یک زندانی تازه در همسایگی او جا داده اند. حاضر می شوم
اما . به نوشتن متوسل می شود تا نظم فکری اش را حفظ کند. ، ماللات کند"مارت"فردا لرار است با همسرش . ؼرق می شود

با این که همسرش را دوست دارد، نظرش نسبت به او هم عوض می شود، و به فاسك . ، پیوسته نظم را در هم می شکند"ابتذال"
! در لگنی که زندانبان آورده، خود را می شوید و فکر می کند دیدار با مارت، یعنی که ولتش رسیده. فکر می کند" مارت"های متعدد 

!  فردا ماللات با مارت، و پس فردا سلولش خالی خواهد بود

زندانبان با نامه ای در یک سینی وارد می شود، سینی را پیش روی او می . روز بعد، دلگرم و امیدوار از رختخواب بیرون می آید
باید تا فردا . طبك لانون معلوم شد اجازه ی ماللات در آخر هفته ی اول، ندارید! یک اشتباه مسخره، با یک میلیون پوزش"گیرد؛ 

بهرحال من لدرتی . سین می گوید؛ هرطور میل شماست. و خود را با ظرؾ های ؼذا و چیزهای دیگر سرگرم می کند...". صبر کنید و
و مدیر، انگار که پشت در ایستاده، . اما سین سیناتوس دیگری در درونش فریاد می کشد؛ خواهش می کنم مدیر را صدا بزنید. ندارم

اما وظیفه دارم بعرض . شما می توانید شکایت کنید. "وارد می شود، پیش پای سین سیناتوس زانو می زند و پوزش می خواهد
سر ". منظورم را که می فهمید؟... و تا آن مولع شما. در پاییز تشکیل می شود (رسیدگی به شکایات)برسانم که جلسه ی بعدی 

که همسر من فردا خواهد آمد؟ مدیر درباره ی موضوعی دیگر صحبت می ... لولتان هستید؟ مدیر خود را باد می زند؛ لول؟ چه لولی؟
اما خودم را . من سی سال میان اشباح سفت و سخت، زندگی کرده ام، مثل سنگ! سین سیناتوس ناامیدانه می گوید؛ می فهمم. کند
سین با خشم او را بیرون می . مدیر، انگار که اتفالی نیفتاده، به حرفش ادامه می دهد... اینجا گیر افتاده ام. حس می کردم" زنده"

زندانبان می . ولتی دوباره باز می کند، آن دو نفر هم چنان کؾ سلول ایستاده اند. کند، و روی تخت می افتد و چشم هایش را می بندد
. خواهش می کنم ولتی ما گرد و خاک هوا می کنیم، به راهرو بروید. گوید؛ باید سلول شما را برای ماللات فردا، حسابی تمیز کنم

زندانبان همین طور که ! سین که سراپا از خشم می لرزد، فریاد می زند؛ بیرون! همه چیز باید مناسب جشن فردا باشد. طولی نمی کشد
وسایل و دمپایی سین سیناتوس را به دستش می ... به تسمه ی کمربندش ور میرود، می گوید؛ ببینید چمدر همه جا را خاک گرفته؟

زندانبان که سلول را بهم ریخته، فریاد می . سرپا لباس می پوشد، به راهرو می رود و روی یک چهارپایه می نشیند" سین... "دهد
همین طور که دور می شود، آزادی را حس . سین مطیعانه به راه می افتد. برو تا ته راهرو. نترس. زند؛ چه ؼلطی می کنی؟ راه بیفت

در ادامه ی گردش، به بازار شهر . سر پیچ راهرو، فکر می کند هنوز صحیح و سالم است و اشتیاق سوزانی به آزادی دارد! می کند
سنگفرش تازه آب پاشی شده، تلك تلك عبور چرخ دستی، . مردی زنش را تعمیب می کند. مارت را که خرید کرده، می بیند. می رسد

دختر " امی! "زنگ ساعت، و سین خود را در راهروی زندان می یابد... اسب های پیر و زهوار در رفته، فروشندگان دوره گرد و
را می بیند؛ " تامارا"داخل یک فرورفتگی شبیه پنجره یا آینه، باغ های ... رییس، با توپی بازی می کند؛ لرار نیست اینجا لدم بزنی

به امی می ... رنگ های باسمه ای درخت ها، خیابان ها و صنوبرهای تک و تنها، و آبی استخر، و تپه ها که پشت آن لوز کرده اند
... ناگهان می گوید؛ بابا داره میاد... گوید؛ لطؾ می کنی مرا به آنجا ببری؟ امی آرام، جاده های روی تابلو را با انگشت تعمیب می کند

در سلول، همه ! زندانبان جرینگ جرینگ کلیدها را بصدا در می آورد و به شوخی می گوید؛ لطفن برگردید به خانه. و ناپدید می شود
حتی عنکبوت همیشگی، روی تارهای تمیز و مرتب تازه، انگار که چند لحظه پیش تنیده باشد، . چیز صاؾ و صوؾ و مرتب شده

 .حاال از مهمان خجالت نمی کشید. زندانبان می گوید؛ می بینید، معرکه کردم. نشسته

صبح روز بعد، سین لباس مرتب می پوشد، زندانبان دسته گلی می آورد، به لباس و کفش سین سیناتوس ایراد می گیرد؛ خودت را 
مدیر با زندانی کوتوله ای که چند روزی ست در سلول کناری زندگی می کند، وارد می ...". بفرمائید،"صدای در می آید و ... و! نباز

روی " مسیو پی یر"! "دیداری که هر دوی شما مدت ها انتظارش را می کشیدید. خوش آمدید! معرفی می کنم، مسیو پی یر"شود؛ 
البته من او . شما چمدر شبیه مادرتان هستید... ؛ امیدوارم به زودی همدیگر را بشناسیم(پاهایش به زمین نمی رسند)صندلی می نشیند 

پی یر . تمریبن هم سن شما. چند سالتان است؟ مدیر؛ سی سال! را ندیده ام ولی مدیر لول داده اند عکسی از ایشان برای من تهیه کنند
مدیر از عضالت پی یر، از اندامش، از یک . که ادعا می کند عکاس است، عکس هایی از جیبش در می آورد و روی میز پهن می کند



مدیر تشکر می ! پی یر به سین می گوید؛ اگر می دانستم اینمدر ذوق زده می شوید، بیشتر می آوردم. یک عکس ها تعریؾ می کند
کتابدار وارد می . پی یر لطیفه می گوید و مدیر از خنده ؼش می رود؛ شما چمدر مجلس آرایید، و چپ چپ به سین نگاه می کند. کند

پی یر می ! شما مثلن مهمان دارید. مدیر؛ کتاب را کنار بگذارید. سین یکی را بر می دارد. شود، کتاب هایی را روی میز ولو می کند
دم . پی یر دست می دهد و اجازه می خواهد باز هم به دیدار سین بیاید. مدیر بر می خیزد؛ ولت رفتن است. گوید؛ راحتشان بگذارید

!  گل ها را از توی گلدان لاپ می زند و می رود. در، مدیر بر می گردد و با خشم به سین می گوید؛ از تو انتظار نداشتم

ولتی سین بکلی از دیدار مارت مایوس شده، سر و کله ی همسرش پیدا می شود، اما همراه پدر، مادر، برادرها، گربه، صندلی، کمد 
مرد جوانی هم هست که از مارت مرالبت می کند، معشوق؟ شوهر؟ سین که مبهوت صحبت ها و رفتارهاست، مدام خواهش می ... و

ولتی باالخره از میان آدم ها و وسایل خودش را به مارت می رساند، مدیر و مسیو پی یر پیدایشان . کند چند لحظه با مارت تنها باشد
روز بعد دوباره سر و ! سین می ماند و سلول. همه خداحافظی می کنند. می شود و مارت را با مبلی که رویش نشسته، بیرون می برند

پی یر سرزنش می کند؛ این چه طرز صحبت کردن با . سین خسته و دلزده است؛ برگردید به سلولتان. پیدا می شود" پی یر"کله ی 
فضا و . روزها می گذرند... بخاطر من؟ بله. سین کنجکاو، نگاهش می کند. یک دوست است؟ مرا به خاطر شما به زندان آوردند

هرکس او را ... چشم های افتاده، پوستی مچاله شده، موهای سیخ سیخ و. رفتارها روی شکل و لیافه ی سین سیناتوس اثر می گذارد
سین می نشیند، کتاب می خواند، روزنامه های کهنه، متون لدیمی . لابل تحمل نیستی. کمی بخواب! ببیند، خواهد گفت؛ سین سیناتوس

دراز می کشد، روی سمؾ و دیوارها . حوصله ی خواندن ندارد. کتاب هایی که در آزادی، نگاهشان هم نمی کرد... که دشوار است و
شده ام، آنها می " نرم"از این هم خسته می شود، به شکم می خوابد، فکر می کند چمدر ... جانوران تؽییر شکل یافته ای می بیند

!  توانند با یک کارد میوه خوری هم کارشان را انجام بدهند

هیچ کاری نمی ! روز بعد از زندانبان می پرسد؛ فکر می کنی یک ماللات دیگر به من بدهند؟ زندانبان عصبانی می شود؛ خجالت بکش
کنی، یک نفر به تو ؼذا می دهد، با مهر و محبت به تو می رسد، به خاطر تو فرسوده می شود، و تو تنها سوال های احممانه می 

حوصله ی این ! روز بعد، رییس بی خبر وارد می شود و با احترام می گوید؛ ماللاتی دارید؟ کی؟ مادرتان آمده!... آدم ناسپاس. کنی
زنی کوچک اندام، فین فین کنا ن وارد می شود، از اتاق ایراد می گیرد، تخت را . در عمرم یک بار بیشتر او را ندیده ام. یکی را ندارم
مهم نیست، . اینها در اصل مرتب اند، منتها به سلیمه ی زندانبان! چشمش به کتاب ها می افتد، سین می گوید؛ گوش کن. مرتب می کند
مسیو پی یر با یک صفحه . ولتی باالخره به حضور مادرش عادت می کند، ساعت بزرگ زنگ می زند، ولت تمام است. بهمشان نریز

چیزهای سرگرم کننده برایت آورده ! بنشین رفیك. شطرنج پیدایش می شود؛ مهمان داشتید؟ مامانتان به دیدنتان آمده بود؟ عالی ست
سین گوش می دهد، کم کم خوشحال می شود، امید پیدا می کند، . شب از پشت سلول صدای تك تك می آید... بنشین. شطرنج، ورق. ام

برای مارت نامه می نویسد؛ فکرش را ... شادمان دور سلول می چرخد و. با صندلی به کؾ سلول و بعد به دیوار و دور و بر می کوبد
مارت، خواهش می کنم یک ولت ماللات دیگر . ما زندگی وحشتناکی داشته ایم... الزم نیست گریه کنی. می خواهند مرا بکشند! بکن
بعد مسیو پی یر با . زندانبان وارد می شود. شاد است. روز بعد نزدیکی های ظهر بیدار می شود... اینجا پر از ابتذال است... بگیر

پتیاره ها والعن به من . شطرنج؛ بازی می کنید؟ نامه برای خانمتان نوشته اید؟ چه زن زیبایی؟ می دانید؟ زنها عاشك من اند
پی یر می رود، امی، دختر ده دوازده ساله ... سریع بازی کنید. نوبت شماست. از عضالت مردانه ی من خوششان می آید. عاللمندند

من ! فردا چی؟ می میرم؟ نه! از سر و کول سین باال می رود؛ آرام باش، فردا. دور سلول می چرخد. ی مدیر با اسکیت هایش می آید
میان صحبت، مدیر با یک . می گوید" اروس"مطالب ادبی در مورد عشك و . بعد امی می رود، باز مسیو پی یر می آید. نجاتت می دهم

پی یر از سین . از حرؾ های مسیو پی یر تعریؾ می کند. چهار پایه وارد می شود، می نشیند و به پی یر اشاره می کند ادامه بدهید
در دل خوشش می آید، . مدیر با اولات تلخی می گوید؛ همیشه مخالؾ است! می پرسد نظرت چیست؟ یک مشت اراجیؾ، مثل همیشه

! اما به روی خود نمی آورد

مسیو پی یر و مدیر، خاک آلوده، کؾ . جایی از دیوار، ناگهان ترک بر می دارد، فرو می ریزد. روز بعد تك تك ها نزدیک می شود
. پی یر خوشحال، سین را به چای دعوت می کند، و سین را که مات ایستاده، به زور از تونل به سلولش می برد. سلول می افتند

امی سر می رسد، دستش را می گیرد و از لب دیوار للعه . هنگام بازگشت از تونل، سین به فضای بازی در بیرون للعه راه پیدا می کند
مدیر و خانمش و مسیو پی یر سر میز شام نشسته اند، از دیدن سین . از پنجره ای داخل خانه ی مدیر می شوند. دنبال خود می کشد

روز بعد مسیو پی یر، با مدیر و وکیل، بی خبر . ولتی سین به سلولش باز می گردد، سوراخ را با گچ و آجر گرفته اند. حیرت می کنند
می دانید؟ آن زمان ها گذشته که محکوم در لحظه ی اعدام با جالد خود ! وارد می شوند، پی یر پوزش می خواهد؛ من جالد شما هستم

با هم صحبت کردیم، شطرنج . من با شما دوست شدم. آشنا می شد، مثل عروسی که در شب زفاؾ به دامان مردی ناشناخته می افتاد
دستش را دراز می کند . انجام می شود" میدان وحشتناک"اعالم می کند مراسم، پس فردا در .. بازی کردیم، از همه چیز حرؾ زدیم و

ولتی هر سه نفر خارج می شوند، ! مسیو پی یر می گوید؛ شاید دلشان نمی خواهد! مدیر فریاد می زند؛ دست بده. و منتظر می ماند
اصلن حوصله ی ! سین می گوید؛ می دانید که من پس فردا اعدام می شوم؟ کتابی در مورد خدایان می خواهید؟ نه. کتابدار می آید
. خواندن ندارم

پس از شام و شراب، به افتخار او، . برند در حضور بزرگان و روسای شهر؛ سین را به ویالیی میان باغ های تامارا می شام مراسم
، مدیر، در بازگشت !"موفك باشید "؛ین سیناتوس و مسیو پی یر را می بوسندسهمگی . باغ ها با چراغ های رنگی روشن می شود

از سرما یخ کرده، از وحشت آرام ندارد و از این که ترسیده، .  نمی بردخوابشسین سیناتوس ... بی تابانه منتظر است؛ چطور گذشت؟
 و حتی سالمتی ، مرگ بی خطر استکهبه کودکی اش می اندیشد، به عشك، به خاطره ها، و خود را دلداری می دهد .  استشرمنده

مثل هر روز می آید، زندانبان . می شودن اما خبری صبح.. .می نویسد؛ یادداشت های سردستی مرا نگهداربه مارت ! بخش است
 ،دزنبعداز ظهر کمی چرت می . ، چیزی نمی پرسدسین فکر می کند باز فریب خورده... صبحانه می آورد، اتاق را مرتب می کند

بند جورابش را که پایین . چند شاخه گل آورده.  به هم ریخته، وارد می شودلباسبا گونه های برافروخته و موها و " مارت"ناگهان 
می پرسد؛ چرا سین .  جمعیتی بودچهامروز صبح در میدان ! ناچار شدم کمی با آنها کنار بیایم. ی دادندنمافتاده، باال می کشد؛ اجازه 

 های مارت جمع چشماشک در . می دانی؟ جمعیت اصلن نمی خواست برود... یده اند ونخوابمراسم را بهم زدند؟ گفتند همه خسته اند، 



. زنندمردم در باره ات حرؾ های وحشتناکی می . تو خودت را در مخمصه انداختیآخر سین می پرسد؛ چرا گریه می کنی؟ . می شود
؟ فکر کردم از ؼمگینیچرا  .باشدگفت می ترسد تحت تعمیب ، ید خل و چل بوده باشدبا. پریروز خانمی ریزه میزه می گفت مادر توست

سین می گوید، ! ینجا وارد نیستم ولی اگر بدجوری احتیاج داری، زود دست به کار شوامن به ممررات . دیدن من خوشحال می شوی
یرمرد لك لموی همسایه، یادت پراستی، اون ... مارت می گوید؛ خوب، فکر کردم آخرین ماللات ماست! مسخره است! برداردست 

نه شور است و نه .  مزه می کند،سین یک لطره اشک را بر می دارد. یر می شودسرازاشکش . هست؟ از من خواستگاری کرده
مارت به . اصرار می کند" انگشت. "نبودمارت چانه می زند؛ لرارمان این . انگشتی از الی در به مارت اشاره می کند! یرینش

به دستت رسید؟ ی من می گردد؛ سین می پرسد؛ نامه باز  ربع ساعت بعد سه!... دشومی خارج شوهرش می گوید؛ فمط پنج دلیمه، و 
تو . یک جرم بودهشرگفتند با زنش .  خواندند همه جا رادیو ورداز رویش کپی گرفتند و . ی شود؛ پاک مست بوده ایممارت عصبانی 

حتی اگر . توبه کن. شوعزیزم، منکر . راه انداختیچه افتضاحی برای من و بچه ها . حك نداری چنین نامه هایی برای من بنویسی
به دیگر ؛ خیالت راحت، می گویدمارت ! دیگر تحمل ندارد؛ خداحافظ مارت سین. دهندمردم مرا با انگشت نشان می . سرت به باد برود

 با شوهرم بگذار. مارت می گوید؛ خیلی خوب، هل نده.  دستی پشت مارت می خورد!راضی شان کردم. این زودی ها سراؼم نمی آیند
...   راستی بچه ها برایت بوس فرستادند.. خداحافظی کنم

برای عنکوت هم زندانبان . برخی سطرها را سیاه کرده اند.  داردهمراه با عکس رنگیاعدام، ، خبر مفصل فردا صبحروزنامه ی 
... ، تك تك ها، امی، مارت امیدهاوعده ها،. ، سین می نویسد؛ همه چیز تمام شدهبعداز رفتن او! پروانهؼذای حسابی آورده؛ یک 
...  کردم میتمام اگر از اول می دانستم چمدر فرصت دارم، دست کم کاری می کردم، کاری را .  پر کردهراپوسیدگی روزنه های تنم 

 ؼیر آنمدر !تعظیم می کند؛ درشکه آماده است لربان، بفرمائید.  می شود، شاداب و تر و تمیز، با مدیر و وکیلیشمسیو پی یر پیدا
 ولی حتمی نیست، ! کجا؟ کجا؟ می رویم برای لیمه لیمه کردنآورد؛است که سین می پرسد؛ کجا می رویم؟ پی یر ادا در می مترلبه 

آخرین ...  به لانونبنامی گیرد؛ از وکیل فهرستی . شما سه هفته ولت داشتید!  مندوستپی یر فریاد می زند؛ . ؟ من آماده نیستمهست
ی  گیالس شراب، یک دور کوتاه در توالت، نگاه اجمالی به کارت پستال های زندان، یک نامه ؛یکی را انتخاب کنید! آرزوها

به وکیل؛ تو این خط را اضافه کرده ای؟ کاؼذ را پرت می کند؛ حالم خوش نیست، ماهی گندیده  با عصبانیت ...برای مدیرسپاسگزاری 
دیگر تحمل نمی . هم انجام دکار تمیزدارند  آن ولت تولع ، بی احترامی می کنندآورند،به من می دهند، فاحشه ی نفرت انگیز برایم می 

مسیو پی یر کمی آرام ... لطفن ببخشید. احممانهده، یک شوخی اشتباه ش. ؛ لربان می کندیل چاپلوسیوک ...خودتان لصابی کنید. کنم
سین از الی لب ها چیزی می گوید؛ فمط سه دلیمه ! از سین می پرسد؛ انتخاب کردی؟ زودباش. بخشیدم. ست کافی می گیرد؛ چاپلوسی

 می دهد دستوردیگر به دو نفر ... سه دلیمه، خیلی خوب، زورگو، لبول... تخفیؾ بده دوست من. تا حاضر شوم... خواهمولت می 
 را پاره عنکبوتدیگری تارهای . می کند پخش و پال باد کاؼذها را. کندمی یکی پنجره را از جا . سلول را آرام و بی صدا تمیز کنند

یوار د. لفسه را به زور از دیوار جدا می کنند.  نصؾ می شود، از وسطمی کشندکه میز را !  عنکبوت را در جیبش می گذارد ومی کند
 پنجاه و هشت، پنجاه و نه، شصت، و شمارد؛مسیو پی یر می . سلول کم کم متالشی می شود... ترک بر می دارد و فرو می ریزد و

نگار روی یخ راه می رود، از سلولی با لدم های نامطمئن، اسین . ی کیؾ داردسوارروز محشری ست، درشکه . لطفن بلند شو. تمام
مارت روی بالکن ایستاده و دستمال تکان . ی خانه ی سین سیناتوس می گذردرو از پیش کالسکه.. .که دیگر نیست، خارج می شوند

 ی کارها را خودش داوطلبانه انجام همه. ی به میدان و سکوی اعدام می رسند، سین بدون کمک تا روی سکو می رودولت. می دهد
. مردم همه جا ایستاده اند! دراز می کشد، سرش را روی تیؽه می گذارد" خودش"و  "...خودم تنها"؛ مدام تکرار می کندمی دهد، 

 نمایشگاه فردا بعرض می رسانم که از .فمط چند لحظه ولتتان را می گیرم!  شهرداری روی سکو می رود؛ خانم ها، آلایانمماملائم 
با موفمیت کم نظیری در تاالر شهر، روی " سمراط ها باید کم شوند"ی کمدی اپراامشب ... مبل و اثاثیه در خیابان اول برلرار است

... یدآصحنه می 

همه چیز ... بازار، تیاتر، مهمانی. و زندگی می کنی! به دنیا می آیی" مراسم گردنی زنی"زیباست، مثل زندگی، اینطور نیست؟ برای 
بعد لاشك، و بعد؟ یک چنگال، یک روز کارد، یک روز . بی خبر، ؼیر مترلبه، درگیر اتفالاتی می شوی که انتظارشان را نداشته ای

یاد می ! یک روز بشماب هم نیست. پوزه ؼذا را هورت بکشیباید با . دست هایت را هم از پشت بسته اند! روز هیچ کدامشان نیست
، آنچه انتظارش را داری، هر روز. بدون دخالت تو ساخته می شوند، و شکسته می شوندلواعد .  از روی زمین جمع کنیراگیری ؼذا 

می شوی تکه گوشتی زندگی ات کنده می شود، لخت تر می شوی، سبک تر، یاز از پ یک برگ !از تو دریػ می شود؛ اؼتشاش فکری
از !  هم سپاسگزاری که از این بیهودگی، از این ابتذال خالصت می کند"جالد"در انتها از ! آماده برای ذبحمنتظر مرگ، بی مصرؾ، 

این . ، داوطلبانه روی سکو می روی، و گردن به تیػ می سپاری"اؼتشاش فکری"برای رهایی از !  اعدام باشیهر روز منتظراین که 
 ! " نباکوؾوالدیمیر "اثر، *"دعوت به مراسم گردن زنی"؛  است"مرگ"مردن نیست، دعوت به 

ترک ساختمان زندان ممنوع، : ممررات سلول! ابالغ می شود؛ اعدام" درگوشی"ی، جان سختی، یکه تازی، حکم "نفوذناپذیر: "جرم
. مدیریت، مسوول گم شدن وسایل نیست. روزی دو ساعت سکوت، آواز و شوخی با نگهبان ها با توافك طرفین، و در روزهای معین

، و تخلؾ از ممررات، تجاوز به "مهمانی با خانواده و فامیل"، "گردش با دوستان"، "دیدن مناظر با شکوه"رویاهای ؼیر مجاز؛ 
! خدایا شکرت! سپاسگزار باشی" جالد"باید از ! عنؾ محسوب می شود

* 
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 یران بین دو انمالبا

 

را مؽایر با اصول  (این پیشنهاد)نماینده ی دیگری . یندگان پیشنهاد کرد به اللیت ها حك انتخاب نماینده اعطا شودنمایکی از "... 
یی جا "داد؛ حمله لرار مورد"  خارجیآشوبگران" سوی از"  ای الحادیتوطئه"را به عنوان  (آن)شریعت دانست و نماینده ی دیگری 

یم، دیگر چه کسی می تواند در پشت چنین خواسته ی ظالمانه ای اکه بیش از هزار سال این چنین رفتار خوبی با اللیت هایمان داشته 
 ."باشد؟
 پلیدشان اهداؾ" کسانی که عنوان طرح موضوع کناره گیری روحانیون از سیاست و هجو آنان به با" یلصوراسراؾ" ی روزنامه ..."

را به  اساسی نویسندگان لانون (روزنامه ی دیگر)"  المتینحبل. " بزرگی به پا کردجنجال ،"را با موعظه های عالی پنهان می کنند
علل انحطاط خاورمیانه را  (حبل المتین) همین روزنامه کههنگامی ... دلیل لید کمیته ی عالی بررسی مشروعیت مورد تمسخر لرار داد

 کرد، ؼوؼای اعالم پافشاری آنها برای دخالت در سیاست و"  نظری، علم ستیزی و دگماتیسم علماءکوته، خرافه پرستی، نادانی"
یحیی میرزا، سلیمان میرزا و ) ی اسکندری خانوادهتاسیس یک مدرسه ی دخترانه و یک انجمن زنان توسط . دیگری به پا شد

"  اسالمیضد "،"یالحاد"یندگان محافظه کار و برخی از میانه روها چنین سازمان هایی را نما. نیز سر و صدایی بلند کرد (همسرش
 ." شودجدا" یعتشر"ید از با" دولت" این عمیده بودند که لوانین برلیبرال های جسور .  نوعی بدعت دانستندو

". ی خود طرفدار جمع می کنندبرابه آرامی از بین طبمات پایین شهری مرتجعین " انگلیس در ایران می نویسد؛ مختاریر وز ..."
شیخ فضل هللا خواست تا برای دفاع . را جلب کردند، به خیابان ها ریختند... ینورسلطنت طلبان به محض این که نظر شیخ فضل هللا 

 طالب، درباریان و مستخدمان، به ویژه ازجمعیتی .  در میدان توپخانه جمع شوند،"کافر"یعت در برابر مشروطه طلبان شراز 
 فضلشیخ !... لاطرچی ها، خدمتکاران و شاؼالن رده پایین لصر سلطنتی تشکیل شد...  سلطنتیی مسلح، دهمانان اراضیها"یلوط"

 کرد که لیبرال های مجلس همانند ژاکوبن های فرانسه به سوی اعالمو ... خواند"  خارجیبدعت "را" یبرابر"هللا در اعالمیه ای 
یی بسر داشت، به عنوان اروپاجماعتی که تحریک شده بودند، به هر عابری که کاله .  و نیهیلیسم می روند آنارشیسمسوسیالیسم،

 "...یورش می بردند"  خواه بی دینمشروطه"
 هزار 7 از جمله تن، هزار 100 ی اصناؾ در پشتیبانی از مشروطه، اعتصاب عمومی بر پا کرد، بیش از جامعهی که هنگام ..."

 (دمحمعلی میرزا)شاه . ی دفاع از مجلس شورای ملی آماده شدندبراداوطلب مسلح از انجمن آذربایجانی ها و انجمن فارغ التحصیالن، 
 به مشروطیت سوگند نسبت  لول داد اوباش و درباریان تظاهر کننده را تبعید کند و بار دیگر...  شوندپراکندهاز پیروانش خواست تا 

 هزار پوند در اختیار شاه گذاشت و 10 در مجلس، وامی به مبلػ بودجهیکی از ثروتمندان از هراس از تصویب ... وفاداری یاد کرد
روسی، مجلس را به  لیاخوؾ ، شاه دستور داد بریگاد لزاق به فرماندهی کلنل1287در خرداد .  ها تمسیم کردلزاقشاه آن را میان 

مجلس و دفاتر مرکزی انجمن های گوناگون و منازل ... شدندمشروطه طلبان در یک خونریزی بزرگ، در هم شکسته . توپ بست
 "... کردندؼارتمشروطه طلبان برجسته را 

 مجلس شورای ملی ممنوع،انجمن و گردهم آیی، از جمله مراسم عزاداری .  به حکومت نظامی تهران منصوب کردرا لیاخوؾ شاه،"
لاضی لزوینی، لاضی .  و جهانگیرخان صوراسرافیل خفه شدند ملک المتکلمین.را منحل و سی و نه تن از مخالفان را بازداشت کرد

ینده ی لیبرال تبریز، هنگام فرار نماسید حاجی ابراهیم آلا .  مسموم شدند،" المدسروح" العلماء، سردبیر سلطانبرجسته ی لیبرال و 
آیت هللا . جمال الدین اصفهانی به همدان تبعید، و بطور مشکوکی درگذشت. سپردیحیی میرزا اسکندری در اثر شکنجه جان . کشته شد

 سابك ارتش، دو روزنامه نگار، شش افسرنوزده نفر دیگر؛ چهار تاجر، یک توتونچی، یک خیاط، دو . یی در خانه زندانی شدطباطبا
 ."نیز به زندان محکوم شدند.. مستخدم دولت و

 در اصفهان، رشت سپس تصرؾ سلطنت طلبان و محافظه کاران لرار گرفت، اما داوطلبان مسلح نخست در تبریز و در تهران اگرچه"
داوطلبان مسلح در اطراؾ دو .  و درگیری در تبریز روی دادجنگشدیدترین . و سرانجام در اکثر شهرهای دیگر از انمالب دفاع کردند

.  تصرؾ کردندرا" ماراالن "و" خیابان "،"امیرخیز"و محله های ...  و بالرخان گرد آمدندستارخانلهرمان محلی به نام های 
 را نسبت آنهاین در خاطراتش می نویسد؛ روحانیون محافظه کار، مردم عادی را فریب می دادند و مجاهداسماعیل امیرخیزی یکی از 
!  تبدیل شد و محالت متوسط نشین به سنگر انمالبارتجاعمحالت فمیر نشین و پر جمعیت، به مراکز . به لیبرال ها بدبین می کردند

 و سه ارمنی مسلماندر رشت چهار روشنفکر .  می دانستند"مرتد" مشروطه خواهان را شاهزادگان،فمرای شهری مانند آخوندها و 
یپرم خان رشت را تصرؾ کرد ... یل دادند وتشک" ستاره" نام کمیته ی به، یک کمیته ی مخفی  ارمنی"یپرم خان"رادیکال به رهبری 

 ."نیروهای خود را به سمت تهران حرکت داد (سپس)و 
ی تهران حرکت سوبا تصرؾ اصفهان، نیروهای خود و داوطلبان اصفهانی را به ... (بختیاری) السطلنه صمصام اصفهان نیز در"

در کرمانشاه مشروطه خواهان، سلطنت .  دست گرفتنددردر بوشهر و بندرعباس، شوراهای محلی، امور اداری و اجرایی را . دادند
 اعالمیه ای مجاهدین.  بازار به اعتصاب دست زدند و حکمران سلطنت طلب را دستگیر کردنداصناؾدر مشهد . طلبان را بیرون راندند

ی از طریك پارلمان، دادن حك رای به همه ی برابرمنتشر کردند و در آن دفاع از مشروطیت، دستیابی به عدالت اجتماعی و 
 آزادی بیان، انتشار، تشکیل سازمان، انجمن و حك اعتصاب، ایجاد مدارس رایگان حكشهروندان بدون توجه به مذهب و طبمه، 

 سلطنتی به دهمانان بی زمین، هشت خاندانی، بیمارستان و درمانگاه های رایگان برای فمرا، فروش روستاها و امال ک اضافی عموم
  ".خواستار شدند... ساعت کار روزانه و

شاه می خواست جواهرات سلطنتی را در ممابل وام، به روسیه و انگلیس . شد تضعیؾ مولعیت سلطنت طلبان در تهران به شدت... "
 تیرماه، یپرم 22سرانجام در ... کردند بانک های خارجی هراسان از واکنش انمالبیون، از پذیرش این پیشنهاد خودداری امابفروشد 

 رسیدند، داوطلبان مسلح شهری با گشودن دروازه های اصلی، به یک پیروزی تهرانخان از شمال و صمصام السطنه از اصفهان، به 
یک گروه پانصد نفری از .  شدپناهندههنگامی که سلطنت طلبان پراکنده شدند، دمحمعلی شاه هم به سفارت روسیه .  یافتنددستزودرس 

"  عالیمجلس"یگر، بازاریان و آزادی خواهان، به سرعت در تهران گرد آمدند و دنمایندگان مجلس، نیروهای بختیاری و مبارزین 
 خلع کرد و فرزند دوازده ساله اش رااین مجلس که بطور مولت جانشین مجلس شورای ملی شده بود، دمحمعلی شاه . یل دادندتشک

 سرسخت ویژه ای برای محاکمه ی سلطنت طلبان اصلی تعیین شد و پنج تن از مخالفان دادگاه...  به سلطنت گماشت ورا" احمد"
در این لانون چهار کرسی برای اللیت های . شدلانون انتخابات جدید تصویب . مشروطیت، از جمله شیخ فضل هللا نوری اعدام شدند



  "...  نظر گرفته شد ودرمذهبی؛ زردشتی، کلیمی، ارمنی و آسوری 
 1357یت و مشروطیک اثر پژوهشی از یرواند آبراهامیان، است که تاریخ بیش از هفت دهه میان دو انمالب " یران بین دو انمالبا"

شناسد و اصولن معتمد نیست که در جامعه ی ایران  نمی "طبماتی"آبراهامیان هیچ کدام از این دو انمالب را حرکتی . را بررسیده است
 دارد که کشمکش های باوراو .  ای یا گروه صنفی وجود داشته که گرد منافع طبمه و صنفش متمرکز شده باشدطبمهتا کنون، 

یی مولتی و هابه عبارت دیگر تشکل . بنا بر شرایط روز، تؽییر می کند...  وها"یفهطا" و ها"دسته"اجتماعی در ایران، بر منافع 
در جوامع شهری درگیری هایی بین دسته های ...  ومرتعلرزان که بیرون شهرها برای دستیابی به آب و لنات یا تصاحب زمین و 

 این دو انمالب  بنیادینآبراهامیان تفاوت فاحش و.  اؼلب بر کینه های لدیمی و خانوادگی استوار استکه ست،"حیدری "و" نعمتی"
 پیروزی هرچند کوتاه روشنفکران مدرنی بود که از ایدئولوژی شاهدتاریخ معاصر ایران را چنین توصیؾ می کند؛ انمالب مشروطیت 

ی سنتی بار دیگر مولعیت از ها، گروه 1357، لیبرالیسم و سوسیالیسم الهام می گرفتند، حال آن که انمالب  ناسیونالیسمهای ؼربی
 مذهبی حضور خود را در جامعه تضمین کردند، محاکم شرع را کاملندست رفته را بچنگ آوردند و با تدوین یک لانون اساسی 

 اخیر پدیده ای ست انمالبدر والع .  کردند، و مفاهیمی چون آزادی و دموکراسی را ؼربی و الحادی دانستند عرفیجایگزین دادگاه های
یدئولوژی های ؼیر دینی، بلکه روحانیون سنتی مجهز به منبر و ابی همتا؛ نه یک گروه اجتماعی جدید مجهز به احزاب سیاسی و 

 می  آبراهامیان. عملکرد همه ی آحاد مردم، و یک ایدئولوژی کلی گوی و آرمان گرا به لدرت رسیدندبرمدعی حك الهی در نظارت 
 و با نامه های سرگشاده ی حموق دانان، لضات و داشت، که بیشتر محتوایی اجتماعی، التصادی و سیاسی 1357پرسد؛ چرا انمالب 

 کردند،آؼاز شد، تظاهرات را دانشجویان آؼاز ... ، و تشکیل انجمن های حموق بشر و دموکراسیروشنفکران در طلب آزادی و
 کشور را فلج ساختند و گروه های چریکی که اؼلب التصادکارگران یمه سپید به ویژه کارکنان بانک ها، کارمندان و کارکنان گمرک، 

 بررسی جوامع با تکمیل کردند، به انمالبی ایدئولوژیکی و مذهبی و آرمانگرا استحاله پیدا کرد؟ و رادانشجو و جوان بودند، انمالب 
 .    اجتماعی تاریخ معاصر، به این پرسش پاسخ می دهد

 لدرت شاگردان و دنباله روان خمینی تالش بسیار برای حفظ میراث او دارند، اما از آن اگرچهدر انتها می نویسد؛ آبراهامیان 
جمهوری . ی مختلؾ اجتماعی بهره می جویندهابرخوردار نیستند و الجرم از نیروهای امنیتی و سپاه برای به اطاعت واداشتن طیؾ 

با این همه پیشرفت بکلی متولؾ شده، اوضاع التصادی و .  را تکرار می کنندشاهاسالمی و دنباله روان خمینی دارند روش های 
 گروه ها و احزاب امکاناتاگرچه نفوذ سپاه و نیروهای امنیتی تمامی .  به ویرانی و مملکت رو به ورشکستگی سترواجتماعی 

یرواند !  مدتی می تواند به پایداری جمهوری اسالمی کمک کندتنهاراست و میانه و چپ را از میان برده، این خالء لدرت اما 
 تاریخ مشروطه منتشر شده، خاطرات مورد تمریبن از تمام کتاب ها و اسنادی که در ،"یران بین دو انمالبا" تالیؾ آبراهامیان برای

 که در این دوره از ایران دیدن کرده اند، روزنامه ها و یادداشت هایی که در  خارجیانیرجال دوران لاجار و پهلوی، سفرنامه های
ی انگلیس و آمریکا در این دوره، به عنوان ها پادشاهان لاجار و ولایع دوره ی لاجار نوشته شده، و باالخره اسناد سفارتخانه مورد

 در عین حال و جامع ترین اثری ست که تمریبن به شکلی روایت گونه ،"یران بین دو انمالبا. "منابع و ماخذ استفاده کرده است
این کتاب برای شناخت نسبتن .  پرداخته است1357 و انمالب مشروطه ولایع سیاسی و اجتماعی دوران میان انمالب به" آنالیتیک"

 شهریور از، ( سال19)، دوران رضاخان ( سال14)1299کاملی از چهار دوره ی مهم تاریخ معاصر ایران؛ مشروطیت تا کودتای 
. ین اثری ست که تا به حال خوانده امگرانمندتر، ( سال25)1357و باالخره از کودتا تا انمالب  ( سال12 )1332 تا کودتای 1320

 فعالیت های  یک تاریخ تحلیلی و بی طرفانه از اوضاع سیاسی و اجتماعی این دوره، به ویژهخوددکتر یرواند آبراهامیان با تمام تالش 
توده ی ایران، گسترش و محبوبیت آن در میان  تاسیس حزب دو فصل بلند این کتاب به شرح کاملی از. گروه های چپ ارائه کرده است

  . مثبت حزب، در تاریخ معاصر ایران، مربوط می شودوطیؾ های مختلؾ و تاثیرات منفی 
.  نتایج متفاوتی برسدبه" انمالبیران بین دو ا" خواننده با هر سن و سال و مولعیت اجتماعی، با خواندن هرتصور کرد که می توان 

بنظر می رسد جامعه ی !  ولایع مشابه و تکراری ست، آن هم در طول هفتاد سالازاما دریافتی که گریز ناپذیر بنظر می رسد حیرت 
 دستان نا الیك مشتی بی سر در نسبت به دوره ی لاجار، نه تنها تفاوتی نکرده؛ که پس رفته است و سرنوشت مردم و کشور ماامروز 

مردم نیز، هم چنان همان ساده دالن اند که به آسانی فریب .  استتظاهرو پای للدر است که تنها هنرشان تهمت زدن، دروغ گفتن و 
 که ما از تجربیات  عمیك بالی می ماندبرای کسی که دلش ذره ای برای ایران و ایرانی بتپد، این تاسؾ...  می شوندرهامی خورند، و 

  !تلخ این هفتاد ساله، چه درسی فرا گرفته ایم
 ها و نهضت و بررسی 1357 تا انمالب 1332 دوران پس از کودتای بهکه  (ایران معاصر) سوم کتاب بخش ترجمه ی فارسی، در

 فارسی با اصل کتاب به زبان انگلیسی، هم متنفرصت ممابله ی کامل . مماومت های مخالؾ شاه می پردازد، مشکوک بنظر می رسد
مترجمان نیز در ابتدای متن فارسی بطور .  بلندی این فصل، جزو ممدورات من نیستلحاظاز نگاه زبان علمی و تخصصی و هم از 

باری، بی طرفی نویسنده در ترجمه ی ! نداردیحی اشاره کرده اند که برخی از جاهای متن ترجمه شده، با متن اصلی همخوانی تلو
 .  اؼراق، برجسته شده استحدفارسی مخدوش شده و نمش مذهبیون، گاه در 

 

 

 

 

 

 



 یات معاصر ماادب بانوان

 

 اولین کسی ست که دانشورسیمین . یات معاصر فارسی، تمریبن تا اواسط دهه ی چهل شمسی، نویسنده ی زن نداریمادب در
و البته در حد یک شروع؛ مجموعه ای از خاطره و حکایت و .  می کندشروع به معنای معاصرش در ادبیات ما را" یسندگینو"

 دلیل به" سووشون. "است"  اثرتک"سیمین دانشور مانند بسیاری از نویسندگان معاصر ما، نویسنده ای .  یا رمانلصهاختالط، و نه 
 جاذبه با شده، دارای شخصیت هایی نسبتن زنده و چند بعدی است، روایتی لابل لبول و حکایتی نوشتهآن که بر اساس خاطرات والعی 

آنجا بوده اند، در ویترین خاطرات ... وهای خاص خود، چرا که شخصیت ها بی زحمت تخیل و گفتگو سازی و صحنه پروری 
 در جاهایی که به یاد داشته، لرار داده و حرؾ هایی را که در یادش مانده، از زبان ونویسنده، او هم یکی یکی آنها را انتخاب کرده 

با این همه نباید فراموش کرد که پیش . است بیان کرده است، و چندان نیازی به تخیل و ساختن ابعاد مختلؾ شخصیت ها نداشته آنها
 معمول نبوده هم،" جین ایر"یا "  بواریمادام"یرانی، با ارزش های ادبیات معاصر، مثلن ااز دانشور، سنت نوشتن در میان زنان 

یسندگی و شاعری و اصولن ادبیات و هنر را زیبنده ی زن نمی نوعلت اصلی و بنیادی اش البته فرهنگ و سنت است، که . است
با این همه اما در ادبیات . (!نبوده"  محترمزنان" داشته و شایسته ی نام" مطربی" خوانندگی که وبه استثنای رلص )دانسته 

 دختر"  السلطنهتاج" از نام های برجسته اند، و در نثر، شاید تنها فرخزادمعاصرمان، در زمینه ی نظم، پروین و سپس فروغ 
 اند اما با محدود بودن روابطش در دربار، در نکردهین شاه را داریم که با وجود شاهزاده بودن، در تاریخ، از او به نیکی یاد ناصرالد

که ... یرانی ا آن لدرت، آن هم از سوی یک زن با" یث نفسحد" و روشن بوده است؛ یک بازیادداشت های روزانه اش بس جسور و 
 . خود وصؾ جداگانه ای می طلبد

این است که . ماست نثرنویس نه چندان نام آور، به تمریب، سیمین دانشور اولین لصه نویس زن ادبیات معاصر چندؼیر از 
بمیه ی .  تا رمان به معنای جهانی، هنوز فاصله ی زیادی داردو ،"یوگرافیکاتوب"یک رمانس بلند است، کم و بیش " سووشون"

ی نمطه چین و هایک بحث دراز سیاسی بین شخصیت " یره ی سرگردانیجز"یت هایی معمولی اند؛ حکانوشته های خانم دانشور 
 ی آنجا چیده شده اند تا نویسنده حرؾ هایش را به همه. نامشخص است که با وجود اسامی مختلؾ، رفتار و گفتاری یکسان دارند

 که همه رفته اند، زند این نکته دور می بر"  کی سالم کنمبه"تمامی حکایت بلند . ی وار بگویندطوطنوبت در دهانشان بگذارد و آنها 
" ی چون بهشتشهر"، یا  نمی آورد" ؼربتؼم" کن که اصلن خستهیک نوستالژی . کسی یا چیزی نمانده که راوی به او سالم کند

 دارد، اما چون انتظاری را بر نمی  بسیار نیست، و مثل بمیه ی آثار دانشور، درازگوییرمان"  جاللؼروب" وجودی که با... و
ی معنا به" رمان" وجود تحصیالتی در همین زمینه در خارج از ایران، چندان به باخود نویسنده هم . انگیزد، لابل لبول تر است

رمان یا داستان باید شاد، محرک و شوق .  داریمؼمما به حد كافی . من از پایان ؼم انگیز بدم مى آید".. معاصرش معتمد نیست؛ 
"... یا ." رمان باید شکوه و زیبایی را به یاد مردم بیاورد.  پر از لتل و مصیبت بدم مى آیدوانگیز باشد و من از رمان هاى سیاه 

 درک مناسبی پیدا کردند، می توانند به سراغ کارهاى مردمولتی . وظیفه ی من به عنوان نویسنده ی ایرانی، جذب توده ی مردم است
 که آرام و لشنگ و تمیز ببارد و ما است" باران"مثل این که بگوییم؛ باران ولتی  (مصاحبه با روزنامه ی شرق)."بروندانتزاعی هم 

 باران نیست، ست،این شرشر و بعدش هم سیل و خرابی و گل و شل و اینها، کثافت کاری .  نشسته باشیمتماشادر امان سمؾ ایوان به 
  باره ی خانم دانشور نوشته ام؛درجای دیگر ! ، من اصلن خوشم نمی آید نمی کند"جذب"مردم را 
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 که در مجموع، سر  شهرنوش پارسی پور سیمین دانشور، دو سه نفری پیدا می شوند، گلی ترلی، مهشید امیرشاهی واز نسل بعد در
 روان و ظریفی برای نمل داشته و اصولن خاطرات نوستالژیک را با زبانخانم ترلی از دیرباز . و گردنی از خانم دانشور فراتر رفته اند

یش داشته و بیشتر به حکایت گرابا این وجود، و جز در کارهای اولیه اش، کمتر به ادبیات داستانی .  روایت کردهنرمزبانی شیرین و 
 کار دومثل تمامی زنان هم نسل خودش، یکی .  داشتنی انددوست"  های پراکندهخاطره "و"  دنیادو"در بین کارهای اخیرش . پرداخته

به همان خاطره ... ید یک نویسنده ی پر توان را می دهد و بعد نو"  زمستانیخواب "و"  هم چه گوارا هستممن"کوتاه اولیه اش؛ 
روایت کرده اند، و تا انتها هم از  شیرین ترلی و مهشید امیرشاهی بهترین خاطرات و حکایت ها را با زبانی گلی .نویسی افول می کند

یک و نرم، و مهشید امیرشاهی با زبانی مهاجم، طنزی شیرین و هم چنان نوستالژگلی ترلی بیشتر . خاطره نویسی فراتر نرفته اند
نوید یک  ( روز آخربعدازو )"  بی بی خانمسار"هم در  مهشید امیرشاهی . زبانی که بیشتر نماینده ی زن معاصر ماستنوشته،زنانه 

 نمل ها و بلکه  نیستند"رمان "اما"  سفردر "و"  حضردر. "یزدانگنویسنده ی پر لدرت زن را می دهد، و انتظاری شکوهمند بر می 
یت دوران حکا"  حضردر. " راوی اتفاق افتاده انداطراؾروایاتی شخصی از ولایعی هستند که در دو دوره ی تاریخی پیاپی، دور و 

.  اتفاق می افتدتهران" یباالشهر"، که البته در محدوده ی خانواده های 1357 در تهران پیش از انمالب سلطنت،چند ماهه ی انتهای 
 انمالب باز می گردد که کجروی و نارسایی و نابسامانی های پس ازبسیاری از گفتگوها و داوری ها به دوران ده پانزده ساله ی پس 

 تا لاطع بگویند بودند،یه خود را نشان داده، و محملی بوده برای آنها که در حول و حوش انمالب دچار تردید کراز انمالب، چهره ی 
در این صورت این !  کمی دیگرگونه تر رخ می داد، روشن نبود حك با کی بودانمالبیعنی اگر ولایع پس از "! یدید حك با ما بودد"

  فریبندگی داشته باشد؟ توانست همین شکل و شمایل، هم چنان می با"  حضردر"که آیا آثاری نظیر  می آمد سوال پیش

 ؼربت و عمدتن در پاریس و لندن می در"  بختیارشاپور" به زندگی گروهی، باز هم محدودتر، در حول و حوش اما" سفر در"
ی نویسنده، و البته ولایعی که تعدادی انگشت شمار، ناظر و شاهد آن بوده انحصارحکایتی زاییده ی شرایط خاص، و از دید . پردازد
بلکه "! رمان" و نه است،" یختار"زبان هم چنان شیرین و روایت هم چنان جذاب است، اما نه .  نگاه یکی از این ناظرانازاند و 

 شناختی بی آن که منکر برخی داوری ها و نگاه های جامعه.  در یک جرگه محدود در ؼربتروابطروایتی ست شخصی از یک سلسله 

http://www.ali-ohadi.com/global/index.php?section=guest&module=mehmoonkhooneh&lang=fa&group=naghd&id=63
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 تاکید من بشوم،" یتروا" در این دو بورژواز،زیبا و در عین حال مستند در مورد جامعه و فرهنگ جرگه ی نخبگان سیاسی و خرده 
 به حك"بی خطا نمایش می دهد که همه جا  لهرمانی ،"ی کلدانا" است که نویسنده یا راوی را در هیات اثر" داستانی"تنها بر بعد 

آخرین کار ، تا اینجا " و دخترانمادران"ی " گانهسه"، و ” پارسی پورشهرنوش "از"  زندانخاطرات"درست مانند . است" جانب
 ونوشته شده،  (اشرافیت انتهای لاجار، تا پیش از انمالب)بر اساس خاطرات خانوادگی  نیز " گانهسه"این .  ستخانم امیرشاهی

هر جلد ) مشاهده و تجربه کرده است زندهروشن است که بسیاری از شخصیت ها حضور عینی داشته اند و نویسنده آنها را بصورتی 
در اوج ) مهشید امیرشاهی مهاجمی شیرین، ویژگی للم طنزروایت ها از  زبان (. شدهبه چند تن از این مادران و دختران هدیه 

 تا کشیده می شوند "خاطره" نویسنده اند، و همه جا به فضاها و مکان های بندبا این همه، شخصیت ها، تخته . برخوردار اند (پختگی
عروسی و عزا و مهمانی )در مورد سنت ها  حاشیه ای یرند؛ با انبانی از توضیحاتبگ"  یادگاریعکس"با نوستالژی های راوی 

 و کمد تابلو و گفتار و شکل و شمایل، دکوراسیون خانه و اتاق و دفتر و باشگاه و لالی و رفتاروصؾ وسایل تزئینی و لباس و  (...و
ی و بیرونی، با بیان تصنیؾ ها و ضرب المثل های اندرونو ظرؾ و ظروؾ، روابط کلفت و دده و نوکر و ارباب و رفت و آمد در 

 کلی تاریخ و وصؾ... و (در برخی جاها با لهجه ی لزوینی شخصیت هایی نظیر هاشم آلا) ها"یپت"لدیمی بر زبان شخصیت ها و 
کنار تابلوها، شخصیت ها واداشته می شوند ...  وتهران (فعلی)و مرکز  (آن زمان)جؽرافیای سه چهار دهه ی اول این لرن شمال 

نوستالژی های نویسنده، بایستند و آنها را به ...  و مؽازه داران وهاخیابان ها، میادین، مجسمه ها، مؽازه ها، کافه ها و گارسن 
 ماه "و"  لدم خیردده "،"عروسی عباس آلا"ی مادران و دختران، سه لصه ی کوتاه؛ "  گانهسه. "کنندسیاحانی از نسل تازه، معرفی 

 اند، آمده" کش" هزار صفحه تا ،"فرعی"، و گریزهای دائمی به خیابان و کوچه ی "مخلفات" این وصؾ که با هستند" عسل شهربانو
یادداشت هایی که بیشتر !  شده اندگور کوتاه مانده اند، و نه به رمان رسیده اند، بلکه جایی، نه میان این دو، گم و داستانو الجرم نه 

 .     به درد موزه ی مردم شناسی می خورد

 کارهای تحسین برانگیزی آثارش، مانند گلی ترلی و مهشید امیرشاهی با خاطره نویسی شروع نکرد، و اولین شهرنوش پارسی پور
اما از جایی به . دارای آن کشش هستند که فکر کنی دارد اتفالی می افتد نیز "شب و معنای طوبا"بخش هایی از ابتدای رمان . بودند
 یعنی درست ،" و زمستان بلندسگ "،"مردانزنان بدون “پارسی پور بعداز .  کتاب را می خوانی برای آن که تمام کرده باشیبعد،

 می پس از آن، انگاری. یسنده ی زن دارد متولد می شود، ناگهان صمیمیتش را از دست می دهدنوهمان جا که فکر می کنی یک 
 دارد که هیچ جایش تو متظاهرانه"  زندانخاطرات" مانند گاهآثار بعدی پارسی پور، زبانی تصنعی و . ام"یسندهنو" تا بگوید من نویسد

یدا می شود و مدام پهرجا می خواهی خودت را در فضا گم و گور کنی، سر و کله ی نویسنده .  که حمیمی ستکندرا متماعد نمی 
مخلوطی از . ست"  آبیعمل" پارسی پور، در بودناوج تظاهر و ؼیر صمیمی ! خودش و عمایدش و حضورش را به رخت می کشد

 ... و (سهروردی)"  سرخعمل" و فلسفه ای نیم خورده از  صوفی منشانهیک سری تفکرات نصفه نیمه ی

پیش از همه . هستیم فارسی  ی پنجاه شمسی شاهد جهش های بزرگی در نسل تازه ی نویسندگان زن در ادبیات معاصردهه ابتدای از
 و دارند و به لصه فاصله" یتحکا"یسی نمی پردازد و آثارش از همان ابتدا با نو که تمریبن هرگز به خاطره است"  ی علیزادهؼزاله"

 صحنه های خشن، زبانی ظریؾ و زنانه رعایت شده، وصؾ حتی در ،" ی ادریسی هاخانه"تا آنجا که در . داستان کوتاه نزدیک تر اند
. به زبانی دیگر شخصیت ها سیاه و سفید تصویر نشده اند.  انسانی، دوست داشتنی اندضدو برخی شخصیت ها با وجود رفتارهای 

های لصه های زنانه تمریبن  از ناپختگی  میان تخیل و والعیت سیالن دارد و کمتر جایی وصؾ روایت از کشش تهی می شود وفضا
 ازاشاره کرد که سر و گردنی از نویسندگان زن پیش  (" ؼرقاهل"به ویژه ) پور،پس از علیزاده باید به منیرو روانی . اثری نیست

 تا همین جا هم از بسیاری ه،ی معدودی که از او منتشر شدکارها علیرؼم که" یا پیرزادزو"خود باالتر ایستاده و در انتها می رسیم به 
 . استشدهاز آثار مردان نویسنده ی ما، باالتر ایستاده و به حك در حد یک داستان گوی زن در ادبیات معاصر ما ستایش 

، بجز چند اثر خانم علیزاده و  نیست نوشته شده در ادبیات معاصر ما توسط زنان نویسنده، اگرچه آثار خوب، به راستی کمآثار میان در
 خانم سالم"، (فرخنده ی آلایی)..."  کوچک و راز"، (فریبا وفی)"  ی منپرنده"خانم روانی پور، می توان به عنوان شاخص ها به 

 ی ادریسی خانه"با این همه و به گمان من . و چند اثر دیگر اشاره کرد (یرزادپزویا )"  می کنیمعادت"، (چیستا یثربی)" جنیفر لوپز
از نگاه زبان، تکنیک و  (زویا پیرزاد)"  را من خاموش می کنمها چراغ"و  (منیرو روانی پور)"  ؼرقاهل"، (ؼزاله ی علیزاده)" ها

 .  داستانی معاصر ما هستندآثارروایت، از بهترین 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی گمگشته"آرزو"

 

 افت ،*" ها را من خاموش می کنمچراغ" نسبت به ،"یا پیرزادزو" رمان دوم خانم ،*" می کنیمعادت"گفته و نوشته اند که بسیاری 
 اول خانم پیرزاد، رمان گمان من اما اگر به . رمان اول نویسنده باشداز" یباالتر "حدو انتظار داشته اند رمان دوم، در . بسیار دارد

 ها و ارزشی در خواننده بر می انگیزد، رمان دوم او را هم باید با همان "انتظار"حاکی از هوشمندی نویسنده است، به گونه ای که 
 دیگر این ماییم که احتمالن از رمان دوم خوشمان نیامده و آن زبانبه ! خودمان" انتظارات"در همان سطح هوشمندی سنجید، و نه با 

نویسنده .  ارتباط چندانی به توان نویسنده نداردکه" لیاس مع الفارق"ی سنجیم؛ گونه ای م "ضد نمد" و ای"رویه "را با ارزش های
 ساده انگار و بی مباالت در رمان بعدی اش، اینمدر  آن گونه که برخی پنداشته اند،  نمی تواند..." را ها چراغ"ی رمان هوشمندانه ی 

..."  ها چراغ"اگر نویسنده ی .  در الیه ای دیگرست،..." ها چراغ" به نوعی ادامه ی همان سیاق و سخن ،" می کنیمعادت. "باشد
 در سطحی دیگر در رمان مهارت و خم داستان نویسی آشناست تا بداند والعه را چگونه بپروراند و روایت کند، این چم لدر به آن

. از روی آن عبور کرد" ساده انگارانه"، نباید نباشد لبلی به جذابیتدر ظاهر بعدی اش نیز، حضور دارد، حتی اگر رمان بعدی، 
این اما افت نویسنده نیست، .  نمی آیدبنظر..."  ها چراغ "حدود نگاه اول از بابت زبان و فضاسازی در حد و در"  می کنیمعادت"

 تضاد" و هر دو اثر در روایت پرداخته، من خانم پیرزاد در دو اثر، با دو سبک و سیاق متفاوت، به دو بعد فرهنگ ما گمانچرا که به 
.   هستنداعتنا آثاری هوشمندانه و درخور ما،" فرهنگی

... "  ها چراغ"در  درونی  یک سری صحنه ها و گفتگوهای کلیشه ای تشکیل شده که با شکل گفتاراز" عادت می کنیم"که می پذیرم 
امری که از عنوان . یت می شود، تکرار کلیشه ای گفتگو و رابطه را طلب می کندحکااما این اثر با توجه به روایتی که .  استمتفاوت
و بیرونی، دوگانگی گفتار و رفتار در  درونی "تضاد" هر دو اثر، به در" یا پیرزادزو"تصور من این است که !  می شودآؼازرمان 

 ها را چراغ "رماناگر دو . ین تضاد فرهنگی را با ظرافت زنانه ای، در دو شکل متفاوت ارائه کرده استافرهنگ ما توجه داشته و 
زویا پیرزاد، ابعاد درشت رفتار .  بودند، ادبیات معاصر ما چیزی کم داشتنشده نوشته ،" می کنیمعادت "و" من خاموش می کنم

لهرمان هر دو رمان، زن . کرده را به شکلی مینیاتوری در دو مجموعه ی کم حجم، و با دلتی ستایش برانگیز نماشی مافرهنگی 
 و به شکلی ،"ی کلدانا" با زبانی زنانه روایت شده، بی دخالت حالایرانی ست که ابعاد شخصیت اش گسترده، چند بعدی و در عین 

. یسنده، کم نظیر استنوویژگی هایی که در آثار ادبی معاصر ما، به ویژه نزد زنان .  داستان گونهوار،نمونه 

او به .  زندگی کرده استآرتوش سال ها در یک نواختی با است،" وفادار"یس که نمونه ی یک همسر ایرانی کالر ،..." ها چراغ "در
درونی پیدا می کند؛ کشش تبداری که تنها در نهان کالریس زاده می  کششی امیل، دوست خانوادگی که گهگاه از آنها دیدن می کند،

حتی .  حتی در خلوت و با خود می کند، و همانجا هم می پژمرد، بی آن که کالریس شهامت بیان آن را داشته باشد،رشدشود، همانجا 
 ترس از سنت و ،"هست" است؛ برای کالریس امیل جایی در شهر زندهروزهایی که امیل نمی آید، فکر نبودنش در ذهن کالریس 

، حتی اگر مسیحی باشد، فکر به  زنی شوهرداربرای!  بیرون از ذهن خود لمس کندرا" بودن"مانع می شود که این  اجتماعی اخالق
 می کند، مثل تظاهر بودن" یعاد"از همین رو ولتی امیل هست، کالریس به . ست"ییرسوا"مردی دیگر، ممنوع و مردود است، 

کالریس تنها شب ها، دلایمی . یی از حضور امیل برپاستؼوؼاهمیشه و هر روز، می رود، می آید، صحبت می کند، اما در پنهانش 
 و" شوهر "حضور می یابد تا بی دؼدؼه ی اخاللی و فرهنگی به امیل بیاندیشد؛ لحظاتی که ؼوؼای فرصتپیش از رفتن به رختخواب 

 کردن خاموش"و لحظاتی به بهانه ی ! ؛ چراغ ها را من خاموش می کنم می گوید. به امیل را در ذهن او نمی آشوبدفکر"  هابچه"
، گرفتار  نیز" اسکوالاتوره "از"  بخصوصروز آن"شخصیت زن در فیلم زیبای .  روشنایی فکر به امیل تنها می ماندبا" هاچراغ 

 مرتب وی شب، در خلوت کوتاهی پیش از خزیدن در بستر کنار شوهر، به بهانه ی شستن ظروؾ انتهاعشمی ممنوع می شود و در 
 بیدار شده، مردی درون پنجره ای آن سوی اوکردن آشپزخانه، همانجا می ماند، کنار پنجره می نشیند و با کشش بلندی که در 

.    ساختمان را تماشا می کند

 دستان مردی که زیر پر و بالشان را به دوستانی که دؼدؼه ی التصادی ندارند تا ؛"شیرین "و" آرزو "زن؛ دو"  می کنیمعادت "در
...  خانواده است و چون شیرزنی می چرخد، زمین و زمان را به هم می دوزد وآور، خود نان (آرزو)بگیرد، نیازمند باشند، یکی 

 او و مردان دیگر را طعن و ش،"اسفندیار" از بیزاری و بی نیازی اش به مردان می گوید، در ؼیاب که" شیرین مساوات"دیگری؛ 
  سیر"امیل"ی عشك به "آرزو"حتی ولتی چون کالریس، تمام روز در خیال و . یش اندخوهر دو اما تخته بند فرهنگ . لعن می کند

 آؼوش به می برند و در نهایت کسالت، پناه" عادت" به دامان مادر ،"گناه" اژدهای و" بی عفتی"می کنند، شب از ترس گرگ 
ی گردن اوسا می کند، دیوار پارک" یش بزیر"بهتر از آن  ماشین را "آرزو. "یشب و پریشب می خزندد" تکرار" همان ،"مجاز"

با همه الدرم بلدرم هایش، عاشمانه به سنت وفادار ... و (! می گویم"من"دیوار را اینجا بساز که )کلفت را با کلنگ ویران می کند 
 که" مرد" و رهبر نیست، شاهگیرم ) می کند و تزیین دیوار دفترش، لاب عکس پدر است کار" پدر" ملکی معامالتدر همان . است
 ذهنش از" نفرت" اش پیدا می شود، گمشده" یاراسفند" از مردان، ولتی سر و کله ی نفرت با همه ی هم" شیرین مساوات. "(!هست

، و از شادمانی اشک می ریزد؛ مثل من، تو، او، ما، شما،  می کند را می بخشد، با آؼوش باز از او استمبالمردش" گناه"می گریزد، 
! و ایشان

 به تحرکی تازه می رسد، و از این حس زیبا ،"امیل "به" دلگرمی" نیست، با خرسند" آرتوش" با نواخت زندگی یک از" یسکالر"
 ها و بچه  ولی تنها در لحظات کوتاه خوابیدن... ، لهوه اش سر می رود، لیوانش می شکند می سوزدتلو تلو می خورد، دستش

 در وبا این همه در همین آشپزخانه .  به خود می دهدرا" گناه "به" یشیدناند" اذن ،" کردن چراغ هاخاموش"شوهر، به اندازه ی 
، به "سنت اجتماعی"کالریس زیر فشار آوار .  ذبح می شود"سنت "و" عادت" سایه ی مخوؾ در" نیاز! "خانه ی آرتوش می ماند

. افتخار ما همین ارزش هاست.  استانباشته"  کهنهاخالق" های ارزشسینه ها از !  پاسداری می کندی پوسیدهها"بند "ناچار از این
 سالگی جرات نمی کند به ۴۱در! یش بیاویزد"پژو" بال به ماشین دفعدهد تا برای  می "شیرین "به" نظر لربونی "و "ُکجی"آرزو، 



" لربونینظر "(مدرنیزم؟)یش "پژو"یل اتومبی برااین اما شیرین نیست که !  بگوید برای شام با مردی لرار دارددخترشمادر و 
که مانع او می شوند تا از رابطه ی تازه اش با یک مرد، حك بی  نیستند "آرزو"طلب می کند و این مادر و دختر  (یعهد بوقبیمه ی )

"  امروزیزن"این .  سایه افکندهشان هستی  که برست"آرزو "و" شیرین"این حجاب درونی .  پرده برداردتنها،چون و چرای زنی 
ی گردن کلفت، جلویش "بنا اوسا" و ؼرب تهران را به هم می دوزد و از محسن مفنگی، کارمندش تا شرق و  می کند" مردانکار "که

 طاق ضربی های گچ بری شده و اشیاء لدیمی و یادگارهای نمناک، به ولنگ می اندازند، از درون به جایی در همان زیر زمین ها 
!   تماشایشان می کند، تعلك دارد شیفته وارعکس های در لاب که

 از خواستن، بی حوصله سبب می شود تا کالریس و آرزو و شیرین، خسته و بی  اخاللی"لیود" ی مالحظهی سنت و ها"بند"ی پروا
 اگرچه ساکن خیابان سپه هم" سهراب. " هاشان بپیوندندبزرگزخم تالش، در اولین کوچه ی فرعی بپیچند و به مادرها و مادر 

یادگار اولین سفر "اما درشکه ی ...  و همخوان دارد ومناسبی ا"یرهدستگ" جاگوار سوار می شود و برای هر دری است،" امروز"
بعد پدر .  کردوارد"  لفلویره دستگ"جدم اولین کسی بود که از خارج ).  در حیاط پشتی مؽازه نگه می داردرا" جدش به فرنگ

 یک ،"فرنگ سفر" کرده، و یادگار سهراب از وارد"  و دستگیرهلفل" آنجا ازجدش به فرنگ رفته و . (!بزرگم، بعد پدرم، حاال هم من
اتاق من در للب شهری در ! ی حضرت عباس می شود"یمهب" نظرلربونی باپژوی شیرین نیز "!  پشتیطیاح" در است" درشکه"
 می کنم، گوش" معین"یک نوستالژبه آهنگ های ...  است از سفره ی للمکار و لاب خاتم و گلدان نمره و گلیم بختیاری وپر ،"فرنگ"

 می خرم "مشکل گشاآجیل  "و" یک و یک" آبلیموی " ایرانسوپر" می کنم، از تماشا" لارون گنج"از تله ویزیون ماهواره، فردین و 
 در جمع ایرانی راشب یلدا و چهارشنبه سوری ...  می روم"حافظ" رستوران به"  بادمجونو کشگ "و" میرزا لاسمی"و به عشك 

سالی یک بار هم با بلیت رفت و برگشت ...  می گیرمجشن"  ی تهرانکاباره" و نوروز را با کنسرت گوگوش در  می نشینم"چله"ها 
 که با خود به جایی در اروپا یا ست" هاسال "هماناین خانه ی ...  یکی دو ماهی در والیت می گذرانم و،"وطن" مسافرتی آژانساز 

گیرم پزشک جراح هم به وطن بازگردم، یکی هستم چون دکتر محمودی .  امشده" یزفر "هم"  سال هاهمان"در . آمریکا منتمل کرده ام
گرسنگی که آمد، از هر سوراخ سمبه ای شده، . یل نشدهتبد" نیاز"آنچه در طلبش آه می کشیم، هنوز به یک . (!بدون دخترم، هرگز)

 می کنند، فکر به افك های  سیر"گذشته"جایی که خانواده، همسایه ها و همه ی شهر در . یر می آوریم تا به سك بکشیمگتکه نانی 
!   البته چیز بدی نیست، به شرطی که پاهایش روی زمین باشدخودآرزو در نفس .  می ماند"آرزو"تازه در حد 

به فکرمان هم نمی !  سطل آشؽال می ریزیمدریش را ها"یبد" سوا می کنیم و را" مدرنیته"ی ها"خوبی" سفارش روشنفکرانمان، به
 مفاهیم به گونه ی ،"مدرنیته"می سنجیم، وگرنه در ترازوی  (سنت) را هم با ترازوی خودمان  مدرنیته"یبد "و" خوبی"رسد که 

 سنگ پشت ویترین تماشا کرده، از" یآزاد" عاللمند است، چون رلص را هم مثل رلصزنی که به . دیگری تاویل و تفسیر می شوند
 شوهرش به" خیانت"، ذهنش آلوده و پریشان  می رلصد"یبهؼر"ها را با خودش وا نمی کند تا ولتی با لذت میان دست های مرد 

 به گونه ای دیگر تعبیر و تفسیر را" خیانت" نشده تا بداند آن که رلص را علم کرده، او" آن" آرزو مانده، از بصورت" رلص. "نباشد
 نمی محسوب" فاحشگی "کرده، جهانی که این پدیده را خلك در" یبهؼر"یوی دو تکه زیر نگاه مردان ماتن به آب سپردن، با . می کند

 زن ناسزا گفتن به مردها و لربان صدله ی اگر" فمینیسم! " به هم نمی رسندهرگزو سنت و مدرنیته دو خیابان موازی اند که . شود
ی وطنی در خانه ی مردشان به عینه مادر ها"فمینیست" از  بسیاری!اند" فمینیست" پر لنداق از" یانآلا"ها رفتن بود، که خیلی از 

با لر و .  به مردشان یادآوری کرده باشندرا شان" پایمال شدهحموق"گهگاه لری هم می زنند، متلکی می پرانند تا . کنندمن رفتار می 
لاسم !  می کردمسعود رفتار با سیاهان در آمریکا را مسخره! باشد"  مسلمحك"ید، حتی اگر آلند و آه و نفرین اما حمی به دست نمی 

 خانه بیاید؟  به" ی شامبرا "*"سیدنی پواتیه"پرسید یعنی برای تو فرلی نمی کند اگر یک شب آبجی لدسی ات، دست در دست 

 و لفل" بیستم که پس از سال ها، زندگی در فرنگ را رها کرده و به ایران بازگشته تا لرن، این صوفی (عادت می کنیم) سهراب
به ... یش روی همه ی درها هست وها"یرهدستگ" هم وپدر را اداره کند، هم دیزی و هم استیک را می فهمد،  فروشی "دستگیره

دهنی که ... یجا، نه بازپرسیب فضولی می کند، نه سوال نه. " تعلك داردخور"  و پیازنان" عیاران عهددوران یعموب لیث صفار، به 
 بیماری دیگران از" دانشکده ی پزشکی را در اروپا رها کرده چون نمی خواهد که" یریاث"مردی "! همیشه برای لبخند آماده است

 عالله وجود عشك و با"  ایرانیمرد"عجیب تر آن که این . (! کردن می اندازدشوهر هم به هوس مرا" آرزو"این مرد )" ارتزاق کند
 زنی که در رمانش خاطرخواه مردی شده، به بخاطر" یعموب یادعلی"جایی که ! چه بهتر). به آرزو، حتی هوس بوس و بؽل هم ندارد

ی بهشت درها"؛  می شد سنگسار،"آرزو" البد خانم پیرزاد بخاطر اندیشیدن سهراب به بوسه ی شود،یک سال زندان محکوم می 
.  ("مردم همه می جهنمیدند/ بسته می شد 

" یدادر"در نوشته ها و گفته هامان از . ی دو رمان خانم پیرزاد، خود را در آینه می بینیمهابا مرور شخصیت .  سرایداران سنتیمهمه
 جلویی را رانندهو در بنز کوپه، پشت چراغ لرمز، .  داریمتعلك"  مدرنپسا" لول می آوریم، یعنی به عصر نمل" یوبورد "و" فوکو "و

 روی سنگ های مرمر کؾ سالن خانه ی یک میلیاردی مان و! که دو ثانیه دیر تکان خورده، با یک کرور فحش چارواداری می نوازیم
سهراب و آرزو از مستمندان )!  می کنیم" مساکیناطعام "را" مستضعفان"، و  می اندازیم"ام البنین"در ولنجک، سفره ی 

نفرمانی " و یک دوز و کلک از دادن مالیات، سر باز می زنیم، و اسمش را ارو به هز"! امام سهم"یعنی  (! می کنند"یریدستگ"
"  های کهنهعادت" زبان ها را بجان بخرد و یخ زخم منتظریم تا یکی جرات کند، چراغ اول را بیافروزد، (توجیه) ! می گذاریم"مدنی

 ،"دگرگونی"و تؽییر  باشی، نشسته" سنت"تا برایشان هورا بکشیم؛ ولتی در پیله ی ...  چهارمی وو بشکند، و دیگری و سومی را
هیچ . زیادی گنده است، نه؟ هی در حال عوض شدن. هنوز هم می ترسم...  می ترسیدم که بودم از دریابچه! "ترس و توهم می آفریند

خواستن آنچه نداریم، !  استسهمناک" تؽییر(. "۷۸عادت می کنیم، ص )" چند ثانیه بعد چه شکلی شده، نه؟ نیست ولت معلوم
 پشتپذیرش و نخواستن اما عین دراز کشیدن در گرمای آفتاب .  دست آوردنش ابتدای هراسبهسرآؼاز تشویش است و تالش برای 

دست هایی به . ی خود پابرجا ایستاده اندجاسنت ها چون للعه ای محکم و امن، سر . پنجره ی زمستان است، رخوتناک و خواب آور
ما را از سوز سرما و  (سنت)آؼوش مادر!  ِگرد تن جوجه ها تنیده اندمطمئنامتداد آؼوش گرم مرغ، حلمه شده به محبت، حصاری 

 و بلند راه رفتن روی پای خودشان پست پریشانی های ،" ی مهربانیبسته"جوجه ها میان این ! در امان می دارد زندگی تؾ گرمای
 بادر همان محدوده ی بسته، "! گوش ها تیز و پشت خم کرده/  بین که دم علم کرده را گربه "؛"می شنوند"را تنها از زبان مادر 



دهانی سرشار از جمالت لصار که همه جا ریخت و پاش می ، بزرگ می شویم و همانجا هم می میریم، با  می بالیم"دشمن"هراس از 
"!   می کنیمعادت"عادت کرده ایم، ! و عمل" رفتن"ناتوان از و دست و پاهایی کنیم، 

 که ما می  تمامیتیاین.  و حماسه تا اینجا همخانه ی ما بوده، دلی به وسعت الیانوس می خواهداسطوره از این سنت دیرپا که از کندن
تن ما انباشته از وهم ترسناک جدا شدن از مادر "! آرزو"یه یک شب ،"یارو" مثل یک ست،" زرجوسهراب"طلبیم، چیزی شبیه 

 به این دلخوشیم که تنها در فاصله ی اندک میان خواب بچه و  می سازیم"آرتوش"این است که مانند کالریس با همین . است" سنت"
امیل می رود و . روندملخ ها می . (تشویش؟)ملخ ها هجوم می آورند . امیل می آید.  خلوت کنیمآرزوهامانها و خاموشی چراغ ها، با 

! خوانده"  تموابا"آلای منتمدی کالریس را ).  تماشا می کندرا" ابر صاؾ، بی لکه ای آسمان"کالریس دوباره روی تاب می نشیند و 
به امیل بگوید؛ " خدای ناکرده" و یی بلؽزد"بی تموا"به  تمام مدتی که رمان را می خوانده نذر و نیاز هم کرده مبادا کالریس البد

. ("! دارمدوستت"

 همجنس مدرنیته  ؼیر این اعوجاج و اؼتشاش فکر و رفتار؛ تمابل دو روش متفاوت و*" شکستهنگاه"یوش شایگان در فصلی از دار
 سنتی نمی خواهد کهنه را رها کند و در عین حال می خواهد نو انسان آنجا که از"؛ (نمل به مضمون)و سنت را چنین وصؾ می کند 

این دو یک آشتی برلرار  میان  مفاهیم تازه را به شکلی و از جایی به سنت و گذشته ربط می دهد، برای آن کهتمامرا هم داشته باشد، 
آنچه .  می شود"بی یال و دم و اشکمشیر "کهنه با وصله پینه ی مفاهیم نو، . بماند تا نه از آن یکی بگسلد و نه از این یکی وا ،"کند

ی جامعه ی درگیر در سرتاپا"شایگان ادامه می دهد؛ . استدر رفتار و گفتار انسان درگیر در این معادله مشاهده می کنیم، اؼتشاش 
یخی، در دو جؽرافیای تارو مثال می آورد از دو اندیشمند، در یک دوره ی ".  عامی دچار این اؼتشاش اندتااین دوره، از روشنفکر 

 ( پشت سر گذاشترا" گذشته"از لول هگل؛ جهان با دکارت، ) بنا می گذاشت رادکارت در اروپا بنیاد تازه ای از تفکر ولتی "متفاوت؛ 
 آرایش رواق شکوهمند اسالمی سرگرم پاراگرافی تازه با ارزش هایی تازه آؼاز کرد، همدوره اش مالصدرا در این سوی جهان، و

 گذشتهدر تمام دورانی که اروپا از . (!عین دکتر شریعتی معاصر) سفیداب می مالید سرخاب وسمه می گذاشت و را" گذشته "؛"بود
 آؼاز مشروطیت از خواب سیصد ساله درو ما ناگهان . اش دور می شد، جهان اسالم، سرگرم بازخوانی و بازسازی گذشته بود

این همان اعوجاج و کج رفتاری .  خواب سیصد ساله را یک شبه جبران کنیم می خواهیمو. برخاستیم و با جهانی تازه رو برو شدیم
 مالصدرا به این سو، ما در حالی از  .ست که ناگهان از اتاق ترمه پوش و گرد گرفته اش، لدم به جهانی عریان می گذارد سنتی انسان

می شده، شیفته و اسیر لصرهای کهنه و زلم  (گذشته) و نیرویمان صرؾ عمب حواس،  می رفته ایم" جلوبه"که به خیال خود 
 در ما"به بیان شایگان، "! پشت"هم چنان حماسی زندگی می کنیم؛ رو به جلو با نگاهی شیفته به ! یخی مان بوده ایمتارزیمبوهای 

".  برده ایمبسراین سیصد سال در یک تعطیالت تاریخی 

ین می اندیشند که ا تنهایی، هنگامی که روی نیمکت نشسته اند و به آسمان بی ابر نگاه می کنند، به کوچک این جزایر ها،"یسکالر"
" یگراند"جزایر کوچک به هم بپیوندند، شاید ! برسانند" جمع" به را" ها- تن"فردا با خانم نوراللهی تماس بگیرند و به شکلی این 

 درد "و دعوی و دعوا نکشد به" جمع"اگر کار )".  ها را خاموش کنندچراغ" یک شب در میان ،" کنندعادت" بپذیرند، بی آن که هم
 چمدر"آرزو به پدرش می گوید؛ . (! نوراللهی به بن بست نیانجامدخانمی فردی گم و گور نشود و تشکل ها" منممن" میان "مشترک

 دوست"راستی فرق ".  کجاست؟فرلش. شاید هم می ترسم. ، دوستش دارمنمی ترسم"پدر می گوید؛ "!  می ترسی؟ ماه منیراز
ی دیوار، نشانه ی روی ها"لاب" کالریس از آرتوش می ترسد، یا دوستش دارد؟ این  چیست؟"ترس از روی مالحظه "با" داشتن

 یا مالحظه و ترس؟  است" عشك"

 هیچ ،"یا پیرزادزو "تا" احتجاب شازده"از .  و ظرافت ما را نماشی کرده، کاله از سر برداریم گستردگیی خانم پیرزاد که به اینبرا
 از خنده ی هراسناکی پر وجودم"( آرزو "دختر" یهآ"مثل لسمت هایی از وبالگ )برخی جاها ! بودمداستان ایرانی را دوبار نخوانده 

واال . فمط در مورد مامانم. فمط یک کمی عوض میشه! نه.  خیلی عوض میشه هاازدواجدر ضمن فکر نکنید بابام بعد از "... می شد؛ 
یخی به زن حرؾ میزنه که من هم که تار های دیگه هنوز هم در باز می کنه و پالتو میگیره و همچین لشنگ درباره ی ستم خانمبرای 

"!  میدونم داره خالی می بنده، اشک توی چشمام جمع میشه

 و نه  بکشانیم،"یندهآ" در چمدان های بسته، وبال گردن و با احترام، همراه خود به  نه می شودین تاریخ بلند و سنگین را،ا
.  بیاندازیمشآپاندیسیت است که با یک عمل ساده، یک شبه ببریم و دور

      ***

". یا پیرزادزو" دو رمان خانم ،" می کنیمعادت "و"  ها را من خاموش می کنمچراغ "*

".   بزن چه کسی برای شام می آیدحدس"، هنرپیشه ی سیاهپوست هالیوود در فیلم سیدنی پواتیه *

* Le regard mutilè فارسی برگردانده شدهبه"  شکستهنگاه" شایگان به زبان فرانسه که توسط بالر پرهام با عنوان آثر  .
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صادلی و ساعدی 

 

افتاد، با همان طرح و شکل و شمایلی که از انتشارات امیرکبیر " الفباء"روی یک میز ساده و میان ده پانزده کتاب فارسی، نگاهم به 
آنچه بیشتر از دیدن چند کتاب و مجله ی فارسی و الفباء . این یکی اما چاپ پاریس بود، و سالی از انتشارش می گذشت. به یاد داشتم

می شناختم؛ " الفباء"، هیجان زده ام می کرد، نامی بود که از سال های پیش از انمالب، با "علیگر"روی میزی در حیاط دانشگاه 
همان . و حاال آن طرؾ دنیا، در پاریس یافته بودمش! انگار چیزی را بی آن که هرگز یافته باشم، گم کرده بودم! ؼالمحسین ساعدی

چرا که می دانستم در آوارگی هیچ چیز ثابت ! شب در اتاق مسافرخانه ای در محله ی پارسی های بمبئی، برایش نوشتم و بی امید
آدرس دوستی در دهلی نو را نوشتم، و روز بعد، نامه . درد ولتی بیشتر بر جانم نشست که آدرسی نداشتم تا پشت پاکت بنویسم! نیست

نامه ای کوتاه از چند اشاره به آن تک لحظه هایی که دکتر ساعدی را در طول سال ها دیده بودم، تا . پست کردم" الفباء"را برای 
آن پیکر سفت و َجلد، و آن صورت فشرده با نگاهی از عمك کاسه ی چشم ها، آن موهای سیاه پرپشت، و . شاید مرا به یاد بیاورد

تکه موزائیک هایی که پیش چشمم کنار هم می نشستند؛ چه می ... طنزی که همیشه ی خدا در کالمش بود، همراه لبخندی دردآلوده و
راوی و اجتماعی،  بازتاب پریشانی ،(دهه ی سی شمسی)ی پس از کودتا ادبیات سال ها... کرد؟ چگونه بود؟ و از این لبیل سوال ها

 ؛درخشیدندبیشتر نسل، دو تن بیش از همه این یان نویسندگان مدر .  با روابطی بیمارگونه آدم هاست،بیهودگی و سرخوردگی
اگر صادلی بیشتر به .  مرگ و دلمردگی، گسترده است خاکستری دو سایه ی هردر آثار".  صادلیبهرام "و" ین ساعدیؼالمحس"

ین اول .یر داردچشمگ تولیداتی ... وی اما در زمینه های مختلؾ نمایشنامه نویسی، رمان و داستان کوتاهساعدداستان کوتاه پرداخته، 
، یک لحظه  بعدهمان زمان تا بیست و هشت سال و از .منتشر شده بود،  داشتبیست و دو سالفمط ، هنگامی که 1336 در شاثر

 بازی، تک نگاری ها و الل از داستان های کوتاه، نمایش نامه، رمان، فیلم نامه، داستان کودکان، اوآثار منتشر شده ی . آرام ننشست
که بسیاری از آثارش از ایده های بکر و و نوشته اند . عجول بوداند ساعدی گفته . حتی ترجمه ها به تعدادی اعجاب آور می رسند

 ساعدی به آثار گمان من اما به. ، از آب در می آمدندندهست که  که اگر با حوصله پرورانده می شدند، بهتر از آنبرخوردارندخوبی 
با این همه فکر تازه، می توان درک کرد چرا . خاللیتی جوشانتوام با ،  اند حرؾ ها و فکرهای تازه از هم، سرشارهستندصورتی که 

 فرصت نشستن و بازی کردن با ، کوتاه پنجاه سالهعمرشاید می دانسته که در .  پروراندن بهتر اندیشه هایش را نداشتهفرصتساعدی 
 . و همه چیز پیش از آن که به خود بیایی، از دست رفته استو پروار کردن زبان نیستفکر و ایده 

از بمبئی به جنوب شبه لاره رفتم، و از ساحل شرلی باال آمدم، تا بنارس و کلکته، تمام سه ماه تعطیلی ام را میان معابد و معابر و 
آنجا چه می "در بازگشت به دهلی، میان نامه ها که از دلخوشی های بزرگ ؼربت اند، نامه ای هم از دکتر داشتم؛ . ممابر پرسه زدم

شده "  سال7باضافه ی "نه انگاری که همه چیز ...".  از آنجا بنویس، از هم وطنان آواره در هند، بنویس و... کنی؟ یوگی شده ای؟
هرچه بود، و هست، و هرچه . می گوید، می نویسد و به کیفیت کار هم توجهی ندارد. هنوز هم امان ندارد، سر جایش بند نیست! است
دل "باعث " رژیم"من پزشکم، می دانم که ... خوب نیست" مردم"رژیم برای معده ی ... نام دارد، به مزاج دکتر نمی سازد" رژیم"که 

ساعدی فرمولی ندارد، همه چیز برای او در دو جمله ساده می شود؛ آنچه ... می شود، سالمتی را بخطر می اندازد" بهم خوردگی
".   گوهرمراد"هست نباید باشد، و آنچه باید باشد، یک آرمان است، برای آرامانگرایی به نام ؼالمحسین ساعدی، 

ها، با بچه ها و مردم عادی کار تیاتر می کردم، در "طرد شده"، منطمه ی (خارج از محدوده)" یاخچی آباد"اوایل دهه ی پنجاه، در 
تلفنی . را با چند نفر از اهالی یاخچی آباد کار کرده بودم" زاویه"و " دیکته" بود شاید، 54سال . مدارس، و پارک ها مثل پارک خزانه

 کیلومتر رانندگی کنید و با مردم جنوب چهارصد دستگاه نازی آباد، نمایش نامه های خودتان را 24پرسیدم فرصت و حوصله دارید 
یکی از روزها بعد . ای محترمانه گذاشتم"نه"تماشا کنید؟ خندید؛ سفری به این درازی برای شنیدن حرؾ های خودم؟ این را بحساب 

پیشمان ماند و در . همه را یکی یکی بؽل می کرد و می بوسید، و اشک می ریخت. از ختم نمایش، دکتر را میان بازیگران دیدم
بعد به . مان، که سواد درست و حسابی هم نداشت، شوخی می کرد"زاویه"با پیرزن . نهارمان؛ تخم مرغ و نان و سبزی، شریک شد

انسان و " مسالمت آمیز"چشم هایش از دیدن همزیستی . خانه ی یکی دو تا از بچه ها رفتیم، یاخچی آباد را گشتیم، و آن للعه را هم
با اؼلب مردم محل به زبان خودشان، ! زیر لب پرسید؛ اینجا کجاست؟ گفتم تهران، پایتخت ایران. حیوان، روی لپ هایش افتاده بود

. گلویش ورم داشت، چشم هایش سرخ بود و نمدار. با وجود او میان مردمی که سال ها می شناختم، بیگانه بودم. ترکی سخن می گفت
که دوبار " گوته"، و شب های 56تا سال . و رفت، همان گونه که آمده بود... یکی دو کالم بیشتر نگفت؛ خسته نباشی و از این لبیل

...  ، آنمدر گرفتار بود که به سالمی و لراری گذشت و"انستیتو"دیدمش، در آن اتالک انتهای حیاط 

 گمان من بهترین اثر به" یلب عزاداران"ی نمایش نامه اند، اما داستان های کوتاهش، از بهترین آثار او هستند، و ساعدیشترین آثار ب
بی جهت نیست . انتشار چنین مجموعه داستانی در ابتدای دهه ی چهل شمسی، در ادبیات معاصر ما کاری ست شگرؾ. ساعدی ست

  نیز" لرزو ترس "و"  های بی نام و نشانواهمه" مجموعه ی دیگر او؛ و د"!یش کسوت مارکز استپساعدی "احمد شاملو گفته که 
نمایش نامه های او ، از بهرین  نظر نمایشی هم از نگاه طرح و هم از،" های ورزیلدست به چوب. "جزو بهترین کارهای ساعدی اند

 به دلیل همان اما .اشاره کرداو  عنوان کار برتر به" یهزاو "و" یکتهد"در میان تک پرده هایش نیز می توان به .  می شودمحسوب
ی علیرؼم بی توجهی نسبی به زبان فارسی، که در ساعد. خصیصه ی شتابزدگی، رمان های ساعدی از زمره کارهای خوب او نیستند

 میان آثار خوب ساعدی باید در . برخی از داستان ها از روانی و ساده گی زیبایی برخوردار استدرنثرش بود،  دومش عین حال زبان
 هرسه توسط موسسه ی که" هوا اهل "و" یلخچیا "،"یا مشکین شهرخیاو " اشاره کرد؛ هم (منوگرافی)به تک نگاری هایش 

 . تحمیمات و مطالعات اجتماعی چاپ و منتشر شده اند

، با زنانی "عزاداران بیل"حتی عنوان آثارش برای گریز از سانسور، نمادین انتخاب شده اند؛ . آثار ساعدی سرشار از تمثیل و نماد اند
، با شخصیت هایی پر از کابوس و "ترس و لرز"است، " حرامیان"سیاه پوش در روستایی که از درون و بیرون درگیر مصیبت 

، حامیان روستا که از خون مردم تؽذیه "چوب به دست های ورزیل"، با شخصیت های پریشان، "واهمه های بی نام و نشان"هراس، 



لصه ای " توپ"، "گور و گهواره"، "شب نشینی با شکوه"، "آی بی کاله، آی با کاله"می کنند و هراس و ناامنی بیشتر می آفرینند، 
و " بیل"روستای دیگری چون " دندیل"، "تاتار خندان"، "چشم در برابر چشم"بلند از آنان که برای مشروطیت و آزادی جان باختند، 

در احوال دو دانش آموز، یکی مطیعانه هرآنچه دیکته می کنند را، می " دیکته"، "فصل گستاخی"، "ؼریبه در شهر"، "ورزیل"
جماعتی از اعماق در زاویه ای حمیر " زاویه"و اطاعت تن نمی دهد، " دیکته"می رسد، و دیگری هرگز به " رستگاری"نویسد و به 

وای بر "بر سر چیزی که نصیبشان نشده، مشاجره می کنند، و چون فرصت گفتن به دست می آورند، زبانشان از حرکت می ماند، 
، حکایت جماعتی که با دروغ و ریا و فریب، به منظور لربانی در ضیافت بزرگ، پروار "پرواربندان"، "عالبت للم فرسایی"، "مؽلوب

سایه ی یک روشنفکر در طبمه ی دوم بیشتر آثار ساعدی، به چشم ... و" عافیتگاه"، "ما نمی شنویم"، "مار د ر معبد! "می شوند
ساعدی اما تالش می کرد تا کؾ کوچه . می خورد، کسی که بهتر می بیند اما زبانش برای مردم این پایین، کؾ کوچه، نامفهوم است

  !   بماند، مطبش هم در یکی از کوچه های چهارصد دستگاه ژاله بود، و کلینیک او و برادرش پایین سی متری، کناره ی میدان لزوین

... بودم، شروع کردم به نوشتن، از آؼاز حرکت، از زیر زمین خانه ی پدری، و تمامی سفر گریز، تا شمال هند" ِهی"انگار منتظر یک 
چهار ماه بعد را در کشمیر بودم، و چون به دهلی بازگشتم، نامه ای از دکتر نداشتم، . همه را برایش نوشتم و همان روز پست کردم

ما از زنده بودن آدم ها کمتر . اما این سنت نا میمون فرهنگ سرزمینم، خبر او را در اولین ساعات رسیدن به دهلی نو، به من رساند
خبر داریم، همین که رفتند اما، خبرشان با تمام جزئیات، همراه با شایعه و افسانه، صاعمه وار می پیچد و خود را به گوش و تن و 

همه ی ایرانی ها می دانستند که دکتر . خبر را همه ی رادیوها گفته بودند، و همه ی روزنامه ها نوشته بودند. بدن همه می رساند
ؼالمحسین ساعدی را در دو مرگ، درشت و ستبر به یاد . ساعدی در پاریس مرده است، حتی آنها که زنده بودنش را نمی دانستند

هر دوبار، جمعیت بی ! داشتم؛ مجلس ترحیم صمد بهرنگی، در کنار آل احمد، و سال بعد، در ختم جالل آل احمد، کنار سیمین دانشور
، و تا کنار هدایت، چند نفر بوده اند؟ باران هم می "پرالشز"، تا "گوهرمراد"و حاال، در تشییع جنازه ی . شمار بودند، و چه هیابانگی

این اگر دق نیست، چه بالست !  ساله، در بستر بیماری درگذرد50چگونه می شود مردی ! باریده، آسمان هم به حالمان گریه می کند
می افتد؟ و تا پرالشز بدرله اش می کند؟ از بس که با صدالت حرص خورد، لب گزید و " گوهرمراد" ساله مردی چون 50که به جان 

به گمانم هوشنگ گلشیری . بر سر عمیده جان داد" پایمردی"در این . باکی نداشت کجا می گوید و چگونه، ولی می گفت. جوش زد
سابك " گوهرمراد"چه بالیی بر سرش آورده بودند، دیگر آن  (؟55 یا 54)جایی نوشته یا گفته که؛ نمی دانم در این زندان آخری 

زبان آن ی بیافریند با  دیگر آثار بسیارتوانستمی هم هنوز . رین و ممارست در نوشتن، ساعدی بدهنگام درگذشتبا آن همه تم. نبود
بی پیرایه  عشك . نمی بخشید ماندنش در ایران بعداز انمالب هم، عمری بیش از آنچه در ؼربت داشت، به اوداشت،او  که یتیز و تند

که گفته به راستی مصداق آنهاست او . رسیدمرگی نابهنگام ، تا به بردساعدی به مردم و سرزمینش، او را در ؼربت به سرعت تحلیل 
  ".ند دق کردؼربت در"می شود؛ 

ابتدا داستان ها و نمایش نامه هایش در . ظهور کرد" گوهرمراد"، دهه ی شکست، با نام مستعار 30ساعدی در اواسط دهه ی 
و از ابتدای دهه ی چهل، مجموعه های داستان و نمایش نامه هایش منتشر شدند، و . منتشر شدند" صدؾ"و " سخن"مجالتی نظیر 

، "گاو"داستان . در اواسط دهه ی چهل، به عنوان یکی از دو سه تن نمایش نامه نویس برتر ما شناخته شده بود. روی صحنه آمدند
... ساخته ی داریوش مهرجویی و" دایره مینا"ساخته ی ناصر تموایی، و " آرامش در حضور دیگران"ساخته ی داریوش مهرجویی، 

. فیلم نامه هایی هستند برگرفته از آثار ساعدی، که اؼلب خود در بازنوشتنشان همکاری داشته است

 و شکست جنبش ملی، بار دیگر تالش برای ایجاد استمالل و بنای آزادی و دموکراسی در ایران با شکست 1332پس از کودتای 
مسایل متعدد جهانی پس از جنگ دوم سبب پاگرفتن  (1320 ـ 1332)از آنجا که طی دوازه سال پس از سموط رضا شاه . مواجه شد

نهادهای دموکراتیک در جامعه ی ایران، و رشد آنها شده بود، عوامل کودتا به پشتیبانی آمریکا تالش کردند تا نهادهای اجتماعی و 
نه تنها استبداد و خفمان در سطوح مختلؾ اجتماعی گسترده . فرهنگی را تا سطح پیش از جنگ و دوران دیکتاتوری به عمب برانند

شد بلکه از طریك محاکمات و زندان و شکنجه و ایجاد هراس در جامعه، لدرت حاکم به ترور فکری و فرهنگی دست زد و سعی 
با وجودی که این کار در ابتدا ؼیر ممکن بنظر می رسید، اما . داشت تا همه ی عناصر روشنفکری را در سطوح مختلؾ منزوی کند

می پراکند، تا اندازه ای موفك شد بر اوضاع " ساواک"رژیم به کمک حکومت نظامی و ترس و وحشتی که چند سال بعد از طریك 
. مسلط شود

 سال پس از کودتا، فضای اجتماعی و فرهنگی، سرد و سخت و سیاه بود و شرایط سهمگین زیستن، مردم به ویژه 7 ـ 8در طول 
در چنین فضایی، انبوهی از انسان های . روشنفکران را به گوشه های خود راند و همبستگی اجتماعی و فکری را بکلی از هم پاشید

از اخوان ثالث، وصؾ فضای آن سال هاست که تلخی و پریشان " زمستان"شعر کوتاه . بیم زده، کنار هم، اما تنها بسر می بردند
ادبیات این سال ها بازتاب این پریشانی و تلخی و تنهایی و بیم و دلمردگی ناشی از خفمان و . فکری بر جامعه و مردم حاکم شده بود

. ادبیاتی که از درون یک دوره بیهودگی و سرخوردگی با روابطی بیمارگونه سر برآورده. دلهره است

اگر از چنگ نتایج شوم کودتا، یعنی زندان و شکنجه و اعدام رهایی یافتند، به  (1322 ـ 32)بسیاری از نویسندگان دهه ی پیش 
این سال ها اما نسل خود را نیز . عموبت هایی نه کمتر شوم، گرفتار شدند؛ یا جالی وطن کردند و یا در گوشه ی انزوا بسر می بردند

دارد که کودکی و نوجوانی اش را در روزگار جنبش ملی و آزادی های نسبی و هرج و مرجی توام با امید گذرانده بود، و در جوانی و 
، دو تن (دهه ی سی)در میان نویسندگان نسل سال های پس از کودتا . آؼاز تکاپو، با کودتا و نتایج شوم پس از آن روبرو شده بود

، هر "بهرام صادلی"و " ؼالمحسین ساعدی. "بیش از همه درخشیدند و از چهره های شاخص و ماندگار ادبیات معاصر ایران شدند
در آثار این دوره ی هر دو نویسنده، . دو اولین آثارشان را در این سال ها نوشتند و در مجالت ادبی و فرهنگی آن دوره منتشر کردند

اگر . سایه ی مرگ و دلمردگی و درماندگی بر همه ی جهات زندگی گسترده است، و شخصیت ها اؼلب ناتوان، سر در گم و پریشان اند
چه ساعدی در زمینه های مختلؾ نمایش نامه نویسی، رمان و داستان کوتاه فعالیت داشت، صادلی اما به استثنای یک داستان بلند، 

زبان، تکنیک و محتوای آثار صادلی با ادبیات داستانی متداول پیش از او، بکلی متفاوت است و . بیشتر به داستان کوتاه پرداخته است
زبان آثار صادلی . به همین دلیل ظهور او در عرصه ی ادب معاصر ایران تا مدت ها برای مخاطبین و خوانندگان ناآشنا و ؼریبه ماند



طنزی برخاسته از . دور از زبان شسته و رفته ی معمول زمانه و اؼلب روزنامه ای و روزمره، توام با طنزی سیاه و نیشدار است
. فضایی تیره که رو به گندیدگی و از هم پاشیدگی دارد. خاکستری فضا، سرشار از هول و نادانی و تنگ چشمی و سر در گمی است

، دکتر حاتم از نظر جنسی ناتوان است و بیمارانی را که در اندیشه ی تمویت نیروی جنسی خود (ملکوت)در تنها داستان بلند صادلی 
شخصیت دیگر داستان، لاتل فرزند خویش است و جسد مومیایی او را چون . ل. م. هستند، همراه با زن ها و دستیارانش می کشد

او به عموبت لتل فرزند، دست و پای خود را به کمک دکتر حاتم لطع کرده و در شیشه ی الکل . صلیبی، شهر به شهر با خود می کشد
در داستان . فضای داستان، بیمارگونه است، به نحوی که گاه به فضای داستان های پلیسی ـ جنایی نزدیک می شود. نگاه می دارد

مردی برای دریافت عکس خود به عکاسخانه می رود اما پس از تالش بسیار، نه عکاس و نه صاحب " کالؾ سر در گم"کوتاه 
مشتری مدعی ست که چون نمی تواند لیافه ی . عکس، لادر نیستند عکس اصلی را از میان عکس های حاضر در عکاسخانه پیدا کنند

باالخره هر دو به . مطمئن نیست که سبیل دارد یا کاله به سر می گذارد. خودش را بخاطر بیاورد، نمی داند کدام عکس متعلك به اوست
طنزی سیاه، تا حد تردید در تمیز . عکس یک بنای تاریخی می رسند و پس از گفتگو معلوم می شود که این هم عکس مشتری نیست

نه تنها عکاس، بلکه خود مشتری هم بی آن که حواس پنجگانه شان دچار اختالل شده باشد، از ! آدمی از یک ساختمان کهنه و لدیمی
درماندگی آدمی در . در داستان های بهرام صادلی به ظاهر گرهی نیست، اما گره ی محکم تری هست. "عاجزند (خود)تشخیص عکس 

 (ؼالمحسین ساعدی، در باره ی بهرام صادلی)" از دست دادن نه تنها هویت وجودی، که هویت حضوری... شناختن تصویر خودش

همان هایی که در آن سال ها در عمك سر در گمی و . شخصیت های داستان های صادلی اؼلب از طبمه ی متوسط شهری هستند
تردیدی مبهم، روز را به روز دیگر می دوختند و در پوسیدگی و افالس، در دهلیز مرگ بسر می بردند؛ کارمندان، آموزگاران، آدم 

های تحمیر شده و ورشکسته، دلزده و آشفته، همه در فضایی دلزده و یاس آور، تصاویری ست کامل و بی عیب از زمانه ای که در 
آن انسان ها معنایی برای زندگی نمی یابند و حتی عشك، رابطه ای ست حمیر و مچاله شده میان دو موجود که هم چون اشیاء، خانه 

آدم هایی که به علت فضای خفه و تنگ، علیرؼم استعداد و . ها، دکان ها، میز و دفتر و اداره، سنگی و منجمد، سرد و تهی هستند
آنها در سنگری، بی آن که در . شایستگی شان، کوتاه لد مانده اند و آرزوهاشان نیز از حد و مرز این کوتاهی و ابتذال فراتر نمی رود

او یک دلیمه استراحت نمی . فرزند مرا عوامل مختلفی به دیار عدم فرستاد. "لمممه هایشان آبی باشد، عمر به بیهودگی می گذرانند
او سنگر زندگی را تهی . او نمرد بلکه خودکشی کرد. مجبور بود در تمام ساعات و دلایك عمر کوتاهش فعالیت کند و عرق بریزد. کرد

.  ("سنگر و لمممه های خالی"داستان کوتاه )" کرد، در حالی که من با چند لمممه ی خالی از این گوشه فرار می کنم

آلای مستمیم، کارمند اخراجی اداره ی دخانیات که ازدواجی ناموفك داشته و حاال به دلیل خط خوش، " با کمال تاسؾ"در داستان کوتاه 
کاری مولتی در حد نوشتن روی بسته های لماش، در یک تجارت خانه پیدا کرده است، آگهی تسلیت و ترحیم روزنامه ها را جمع 

و هنوز از ..." با کمال تاسؾ درگذشت مرحوم مؽفور"تا آن که روزی در روزنامه به آگهی مرگ خودش بر می خورد؛ . آوری می کند
آنجا تالش می کند به حضار بفهماند که او زنده . تعجبی ساده و ناباورانه به در نیامده، که تصمیم می گیرد به مجلس ترحیم خود برود

آنان بر طبك عادت در مجلس . اما آلای مستمیم برای شرکت کنندگان در مجلس ترحیم، مردی ؼریبه است... است؛ منم، آلای مستمیم
جمع کردن آگهی های تسلیت برای . ، هیچ مرده ای در مجلس ترحیم خود شرکت نمی کند"عادت"ترحیم شرکت کرده اند، و در این 

آلای مستمیم پس از نطك بلند باالیی ! آن است که کسی به آگهی تسلیت خود بر نخورد" معمول"آلای مستمیم هم یک عادت است، و 
ـ با این همه : در مورد کار و زندگی بسیار پیش پا افتاده و مؽشوش روزانه، و در عین حال اندوهبارش، با افتخار فریاد می کشد

" مستعین"احتمالن در آگهی روزنامه، ؼلطی چاپی رخ داده و . خوشبختی چرا زنده نباشم؟ و بعد آنمدر می خندد که بیهوش می شود
: یکی از حاضرین پیشنهاد می کند! بعید نیست آلای مستعین هم زمانی کارمند اداره ی دخانیات بوده باشد! چاپ کرده اند" مستمیم"را 

زنده است؟ ولتی حاضرین نظر پزشک را می پرسند، می گوید؛ می شود برای  (مستمیم)ـ چطور است در روزنامه آگهی کنید که او 
در بین " مرحوم"ـ ولی باز هم باید دید عمیده ی خودش چیست؟ والعیت آن است که جای : رفع سوء تفاهم در روزنامه آگهی کرد

!  زندگان پر شده است

برای اؼلب شخصیت های داستان های ! است" زنده"به راستی آلای مستمیم، با این کار و زندگی که وصفش گذشت، باور دارد که 
زندگی شبیه مرگ است، و آنان که زنده اند، مرده ی متحرکی بیش ! صادلی چندان فرلی نمی کند که مردم بدانند آنها زنده اند یا مرده

اگر چه در صورت ظاهر لصه های صادلی زیبایی و شیرینی زندگی به چشم نمی آید اما او از طریك عریان کردن ابتذال، . نیستند
. دلمردگی و فالکت، به زیبایی انسان و زندگی اشاره دارد

در شهری کوچک یا دهی بزرگ در اطراؾ اصفهان به . زندگی والعی صادلی نیز کم و بیش شبیه شخصیت های داستان های اوست
دنیا آمد، تحصیالت مدرسه را در اصفهان و پزشکی را در دانشگاه تهران تمام کرد و سپس سال ها در بیمارستان های گمنام خارج از 

برای سال ها، در محافل ادبی و روشنفکری پایتخت دیده نمی شد و . محدوده ی شهر تهران، به عنوان پزشک عمومی مشؽول کار بود
اگر چه اهل ادب و بسیاری از مردم او را از طریك نوشته هایش می شناختند، اما در میان دوستان معدود روزانه اش، نه نویسنده ای 

آنان که اشتیاق دیدار و مصاحبت او را داشتند، به ندرت موفك به دیدارش می شدند و مردمی که او را روزانه در . بود و نه شاعری
گذری و لهوه خانه ای معمولی به صورت سایه ای گذرا می دیدند، هرگز ندانستند این مرد بلند لدی که کت و شلوار و پیراهنی بسیار 

معمولی و اؼلب گشاد به تن دارد و لبخندی تلخ اما همیشگی گوشه ی لبانش نشسته، نمطه عطفی ست درشت در داستان نویسی 
در . عجبا که صادلی در نمد معاصر ادبی ایران نیز، بیش از حد همان سایه، گذرا و گنگ و ناشناخته، حضور ندارد. معاصر فارسی

حالی که نسل معاصر او و پس از او در داستان نویسی، به شکلی آشکار و پنهان از او متاثر است و در میان چهره های مشخص و 
. بارز ادبی ما در دو دهه ی چهل و پنجاه شمسی، هستند کسانی که کار خود را با تملید واره هایی از آثار صادلی آؼاز کردند

آنچه از صادلی چاپ شده حجمی کوچک از آثار نوشته ی اوست که آن هم به همت ابوالحسن نجفی جمع آوری و توسط انتشارات 
او اصلن تمایلی به نوشتن نداشت و معمولن در هر . صادلی در دو دهه ی آخر عمر، تمریبن چیزی ننوشت. زمان چاپ و منتشر شده



هرکز آنها را ننوشت و پس از هر تعریؾ، . به این لصه های شفاهی عشك می ورزید. دیدار، یکی دو لصه ی شفاهی تعریؾ می کرد
 !مهم این بود که لصه اش را یکبار و برای کسی روایت کرده است. سراغ لصه ی تازه ای می رفت
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در . شاعری شناخته شده استخود حاال در وطن .  پس از سال ها پناهندگی و الامت در فرانکفورت، به استانبول می رود*"کا"
به حد هشدار " لارس"، می شنود؛ میزان خودکشی دختران محجبه در *"لارس"استانبول خبرهای تازه ای در مورد شهر زادگاهش 

، *"مختار"دهنده ای باال رفته، شهردار شهر ترور شده و انتخابات برای شهردار تازه، سه چهار روز دیگر برگزار می شود، و 
در جوانی " کا. "، کاندیدای حزب اسالمی برای شهرداری ست و انتخاب او تمریبن حتمی بنظر می رسد"کا"دوست دوران تحصیل 

در این سال ها ایبک با مختار ازدواج کرده .  است و در تمام سال های الامت در فرانکفورت به او فکر می کردهبوده *"ایپک"عاشك 
توسط . ترکیه بازگشته تا با ایپک ازدواج کند و او را همراه خود به فرانکفورت ببرداین لصد به به اینک " کا. "و جدا شده است

در استانبول، یک کارت خبرنگاری تهیه می کند و در ظاهر برای گزارش انتخابات شهرداری " جمهوریت"آشنایی در دفتر روزنامه ی 
عصر و . و جستجوی علت اپیدمی خودکشی در میان دختران روسری به سر، اما در باطن به نیت ایپک، عازم شهر زادگاهش می شود

، پدر ایپک است، الامت می *"تورگوت بیک"می شود و در هتلی که متعلك به " لارس"یک روز برفی ماه فوریه، با اتوبوس وارد 
به عنوان سرکرده ی  (خواهر ایپک)*"لدیفه"تورگوت بیک یکی از سکوالریست های مشهور لارس است و دختر کوچکش . کند

گفته می شود این لدیفه است که . دختران روسری به سر شهر شناخته شده که دانشجویان اسالمگرای شهر، شیفته ی او هستند
!  دختران و زنان محجبه را به خودکشی تشویك می کند

 و از صبح گیرد، بارش مداوم برؾ از همان لحظه ی ورود او شدت می  لارسبرای الامت دو سه روزه در" کا"علیرؼم برنامه ریزی 
در اولین لحظات دیدار با " کا. "فردا عبور و مرور لطار، اتوبوس و هرگونه وسیله ی نملیه به خارج و داخل شهر، متولؾ می شود

باالجبار در " کا"در طول سه چهار روزی که . ایپک، اعتراؾ می کند که به لصد ازدواج با او و بردنش به فرانکفورت، به لارس آمده
به عنوان شاعری شناخته شده، و اینک خبرنگار روزنامه ی " کا. " رخ می دهدلارس می ماند، ولایع بی شمار و درهم و برهمی

جمهوریت در استانبول، به سادگی با مختار، دوست سابمش و کاندید پست شهردار، با رئیس پلیس شهر، با سردبیر تنها روزنامه ی 
و با بسیاری دیگر از بزرگان شهر ماللات می کند و حتی موفك می شود با پدر و مادر برخی از دختران محجبه ای که " لارس"

.  خودکشی کرده اند، صحبت کند

 در لارس، ولتی با ایپک در یک لهوه خانه نشسته اند، مدیر مدرسه ای که طبك لانون تازه ی دولت، از ورود شدر اولین روز الامت
. دختران محجبه به مدرسه خودداری کرده، پیش رویشان در همان لهوه خانه به دست یک اسالمگرای تندرو کشته می شود

آنها بر این باورند که خودکشی . اسالمگرایان معتمدند که هیچ مسلمانی خودکشی نمی کند چرا که خودکشی در اسالم، گناه بزرگی ست
پس این نوعی لتل است . خود دست به خودکشی زده اند" شرافت"و حفظ " هویت"کنندگان تحت فشار دولت و لوانین، و برای احراز 

که توسط دولت و لوانین ضد اسالمی آن رواج داده شده تا سکوالرها و چپ گرایان و خودباختگان شیفته ی زندگی اروپایی، اسالم را 
  !بدنام کند

در مورد او که ساکن آلمان . که در روز اول با گرمی از سوی همه استمبال می شد، کم کم دچار مشکالت و دردسرهایی می شود" کا"
 مشهور است، توسط *"بلو"رهبر اسالم گرایان تندرو که به دلیل چشم های آبی اش، به . ستبر سر زبان ها است، شایعات مختلفی

و ماللات " بلو"بعدن معلوم می شود که پلیس سری از مخفی گاه . را ببیند" کا"دانشجویان طرفدار خود پیؽام می دهد که می خواهد 
به زودی در می یابد که در شهری محاصره شده در برؾ، در میان " کا. "هایش، مثل هر حرکت دیگر در شهر، کاملن باخبر است

تندرو، جمهوری خواهان طرفدار اصالحات آتاتورک، کمالیست ها، کردهای " اسالم گرایان"گروه های متخاصم بسیاری مانند 
، ترک ها و آذری ها، ارتشی ها و طرفداران دولت مرکزی در آنکارا، سوسیالیست ها و کمونیست .ک. ک. ناسیونالیست و اعضاء پ

اگرچه هرکدام از این گروه ها به بهانه هایی بر سر راه . و حتی سازمان مخفی دولتی نیز، محاصره شده است... ها، سکوالریست ها
 تمایالت و عمایدشان را در روزنامه های آلمانی منعکس کند، "کا "مستمیم، خواهان آنند که او سبز می شوند و با خوشرویی و ؼیر

با همه ی گروه ها در ارتباط است و تابع هیچ گروهی نیست، از طرؾ دسته ای به جاسوسی برای " کا"اما در پشت سر، از این که 
دولت، از طرؾ گروهی به همکاری با سازمان مخفی، از سوی دسته ی دیگر به جاسوسی برای بیگانگان و به ده ها تهمت دیگر 

دیگر مدت هاست فعال سیاسی نیست و تنها به شعر می اندیشد، حتی به دیدار شیخ معتدل شهر می " کا"از آنجا که . متهم می شود
بارش در تمام مدت این است که " کا"هدؾ . رود و در حضور مریدان او دست شیخ را می بوسد و می گوید که به خدا اعتماد دارد

.   و ایپک بپذیرد که همراه او به استانبول و سپس به فرانکفورت باز گرددشود، راه ها باز گرددبرؾ متولؾ 

شب فردای انتخابات شهرداری، در یک برنامه ی تحریک آمیز نمایشی در تاالر بزرگ شهر، میان طرفداران گروه های متخاصم 
درگیری لفظی صورت می گیرد، سربازانی که از پیش آماده شده اند، تیراندازی می کنند، چند نفری کشته می شوند، همان شبانه 

حکومت نظامی در شهر برلرار می شود، انتخابات شهرداری معلك می ماند و مختار، کاندیدای حزب اسالمی دستگیر و زندانی می 
که سال ها در هجرت شعری نگفته، در سفر به زادگاه و در محاصره ی " کا. "این ولایع به عنوان کودتا در لارس تلمی می شود. شود

برؾ و درگیری در حوادث پی در پی، با وجودی که روز و شبش در سیاست و روابط احممانه ی همشهری ها، در تالش برای نابودی 
والعی و نظریه های توطئه شان می گذرد، با فکر به بازگشت به فرانکفورت و خوشبختی در کنار   رویاهای ؼیر شیندنیکدیگر، و

در این سه چهار روزه، اینجا و آنجا در . ایپک، توان شعر سرودن دوباره در او می جوشد و انگاری کلمات به او الهام می شوند
.. . الهام شده را در دفترچه ی سبزی که همیشه همراه دارد، می نویسد اشعارگوشه و کنار شهر می نشیند و

برای کسی که . البته یک شاهکار نیست و حتی در برخی از فصل ها، کشدار و خسته کن هم می شود" اورهان پاموک"اثر " برؾ"
که در آن همه ی ما، ای رمانی سخت جذاب است، آینه ای ست بر فراز بام منطمه " برؾ"زاییده و بزرگ شده ی خاورمیانه باشد اما، 
همه ی مردم شهر، همه ی سرزمین، موافك و مخالؾ، تمام لد، و گاه عریان در آن دیده و همراه در و همسایه و هم محله ای هامان، 



محاصره شده ای، رمان را رها می کنی، نگاهی از وهم به دور و برت می " برؾ"گاه از این که اینمدر روشن و زنده در . می شویم
 این که ؛می آید به چشم در میان این همه وهم اما یک والعیت درشت. اندازی تا مطمئن شوی چشمی، چشم هایی تو را نمی پایند

در و دیوار شهر را پوشانده و دوربین ها در کاسه ی چشم های خشک و نامهربان تصویر آن مرد بر دیوار، " برادر بزرگ"تصویر 
.  همه جا در تعمیب تو اند

را، " لارس" شهر "کا"همپای  به خود می آیم، و ، دوباره"برؾ "کتاب را زمین می گذارم اما میانه های فصل بعدیبا وجودی که 
از خدا و اسالم و زن ، عریان و با شهامت "پاموک". طی می کنمدر برؾ خیابان به خیابان، لهوه خانه به لهوه خانه و منزل به منزل 

زیبای صحنه های عشك بازی در اتاق های نیمه گرم، ولتی " اروتیسم"درباره ی ایپک، یا " کا"از وسوسه های . می گویدسخن ... و
 که وصؾ شده اند زناکاران مخبطی ،"برؾ" در جامعه ی آرمان زده ی !، کفر می بارد"برؾ"از سر تا پای ...! بیرون برؾ می بارد

مسلمانان ؛ می اندیشند و گوششان به وعده های دروؼین آن جهانی بدهکار نیست" زندگی"و " عشك"و " شعر"و " شادی"به 
 شهرزاد، سرنوشت نهایی هم چون" پاموک"! تردید نگاه می کننددیده ی به به آسمان هم از جهنم، واهمه عاشك می شوند و گاه بی 

 زیبایی رمان اما در وصؾ لحظه به لحظه ی زندگی و روابط شخصیت هاست که اگرچه همه ،شخصیت ها را پیشاپیش روشن می کند
در ترکیه اند، نظایرشان اما از الجزایر و تمامی شمال آفریما تا جوامع خاورمیانه ای و تا آن سوی شبه لاره ی هند، " لارس"ساکن 

یباترین فصل کتاب نیست اما از زنده ، اگرچه زفصل سی و یکم دردمندانه می خندمدر طول . در هر شهر و روستایی دیده می شود
" کا"، رهبر اسالمگرایان تندرو از "بلو ":از دود سیگار و اضطراب و شباهت  پرجمعیتی نامتمارن در اتالی. ترین فصل های آن است
نزدیک ترین نامی را " کا " می نویسی؟می پرسد؛ برای کدام روزنامه مطلب. در روزنامه ای آلمانی چاپ کند می خواهد تا پیامش را

می خواهد از شکنجه ی که " کا. "نام رابطش را می پرسد" بلو! "؛ فرانکفورتر یک چیزیآوردمی بر زبان ، ش می رسدکه بخاطر
بورژاوهای بی درد و "به " بلو"! "هنس هنسن"و ترس مرگ در این مخفی گاه رها شود، نامی بر زبان می آورد؛ " بلو"دیدار 
را بازیچه ی دست آنها می شمارد؛ سرسپردگان فریفته ی لیبرالیسم " کا"بد و بیراه می گوید و " هنس هنسن"اروپایی مانند " لیبرال

می خواهد تا " کا"با این همه از . و از این لبیل فرمایشات...  فروختگانی که به سنت و دین و تاریخ خود پشت کرده اندمیهن! اروپایی
 یا نه، شود  برساند اما از این که چاپ" هنس هنسن"لول می دهد بیانیه را به " کا. "چاپ کند..." فرانکفورتر "بیانیه اش را در 

در شهر لارس علیه اسالمگرایان کودتا شده و ما از همین جا : چیزی شبیه به این که. پیامش را دیکته می کند" بلو. "مطمئن نیست
برای اروپا و جهان منصرؾ " پیام انمالب" را از ارسال بلوبرای آن که " کا! "انمالب بزرگ اسالمی در جهان را آؼاز خواهیم کرد

چاپ کند، بهتر است چند نفر از گروه " پشتیبانی از انمالب"چنین بیانیه ای را به " هنس هنسن"کند، پیشنهاد می دهد برای آن که 
به عنوان یک سکوالریست، یا نماینده ی کردهای ملی گرا و یکی دو " تورگوت بیک"مثلن . های دیگر هم، این بیانیه را امضاء کنند

" بلو! "داشته باشد..." فرانکفورتر "دلیل کافی برای چاپش در روزنامه ی " هنس هنسن"باشد و " همه گیر"گروه دیگر، تا بیانیه 
با این . ابتدا زیر بار نمی رود و تورگوت بیک و دیگران را به ده ها اتهام ضد اسالمی و ضد میهنی و ضد فرهنگی، ناسزا می گوید

او هم در نهایت دشمنی با . چاپ شود" دشمن"میل دارد نام و گفتارش در روزنامه های " انمالبی گراها"هم مثل همه ی " بلو"همه 
!  کننددر روزنامه ی خود منتشر،   رابودنشان، هر مزخرفی که او می گوید" دموکرات"، دوست دارد اروپاییان برای اثبات "ؼرب"

" آسیا"لرار ماللات نمایندگان گروه ها در هتلی به نام . پس می پذیرد تا چند نفر از سوی گروه های مخالؾ بیانیه را امضاء کنند
که در خفا معشوله ی )بیرون نیامده، همراه دخترش لدیفه خود تورگوت بیک که سال هاست از اتالش در هتل . گذاشته می شود

! هتل آسیا ...به هتل آسیا می رود (ست"بلو"

و درهم، رشدی ناتمام، نالص گانگی از چند حکایت دوپارگی، روایت بالعکس،و " ؼرب"به " شرق" از ست،"کا"سفر دراز ، "برؾ"
و اؼتشاش در هویت، در رفت و آمدی ست که در سده ی گذشته  گم گشتگی فرهنگی این. درباره ی خودمان" ما" ، ازبی خط و مرز

دل " آن"از پیدا کنیم، " این"و " آن"جای خود را میان  ایم، میان گذشته و حال، بی آن که لادر باشیم داشته" ؼرب"و " شرق"میان 
نه این و "بحران های سده ی گذشته ی ما حاصل همین . با واهمه و تردید نگریسته ایمنیز، " آن" دل بستن به بهبکنیم، در عین حال 

سر برآورده، چون ترکیده  به دلیل شرایط موجود جهان، از این ؼده ی مارنج . بوده است" هم این و هم آن"، یا بهتر بگویم؛ "نه آن
 تا طفلی از این چرک و ی گیرد و رها می کند، اما هراس ما از گذشتن از گذشته و پیوستن به آینده سبب شدهمدرد زایمان، هر از گاه 

 از گذشته دستبی تکیه گاهی تازه،  است که آن از  بیشترهراس ما.  با ما مانده است زایمان اما همچنان درد.به دنیا نیایدخون 
 مساله ی جوامع ،"کا"مساله ی"! ایندونزیا"تا " آندولوسیا"به وسعت دراز کشیده در منطمه ای ،  مشترکیدردهراس و . برداریم
فرهنگی ست، عبور از جاده ها و پس کوچه های سده ی دوپاره گی ، وصؾ روشن و پیچیده ی این اؼتشاش روحی و "برؾ. "ماست

سر بر آسمان، با بر سر و گذشته ی ما شرق زادگانی که تاریخی دراز در مسلمانی و عرفان و درک شهودی زیسته ایم، دست 
آرزوهای بزرگ، بی رسیدن به آبادی، سرگردان میان دو لبله؛ ایمان و بی ایمانی، الگوهای کهن و دنیای معاصر، حیران میان زیستنی 

، تا مگر از صندولچه های کهنه ی سنت نبریده، "آشتی ناپذیر"حماسی و بودنی تراژیک، هم چنان در اندیشه ی پلی میان این دو 
!  مدرنیسم را در آؼوش بگیریم

، دوازده سال در آلمان، در للب (منتهاالیه ؼربی ترکیه)، بزرگ شده ی استانبول (منتهای الیه آسیایی ترکیه)"لارص"زاییده ی " کا"
اما در فرانکفورت هم، در همه ی این سال ها با هم وطنانش در آمد و شد بوده، به ترکی شعر سروده، بی آن " کا. "اروپا زیسته است

بوده که  ؼریبی فرهنگی او در فرانکفورت و آلمان هم، یک ترک جدا مانده از مادر،. که با زبان فرهنگ میزبان آشنایی پیدا کند
شاعر است، و مثلن رمان نویس نیست؟ بخش بزرگ " کا"چرا . کرده است" تماشا"را " اروپا"و دیگر دست آوردهای " آزادی"

کاری که اورهان پاموک به آن اشتؽال )رمان ، بر خالؾ فرهنگ منطمه ای ما در شعر متجلی ست که روح لضا و لدری و آسمانی دارد
رمان زاییده و زاینده ی کثرت گرایی در دو سه لرن . برخوردار است( دیسکورس)که آؼاز چند صدایی ست و از منطك سخن  (دارد

میالن  ".، آرام آرام به زوایا رانده شده است"رمان"در دوران  (به ویژه نوع کالسیک آن) شاید به همین سبب شعر. اخیر است
از خانه بیرون آمد و پا بر رکاب گذاشت، جهان بکلی " دن کیشوته"؛ از لحظه ای که (نمل به مضمون)جمله ی زیبایی دارد " کوندرا

! دیگرگون شد



سفر از ؼرب به . از ؼرابت ؼربت در مرکز اروپا، به استامبول و لارص، به زادگاهش، به دامان مادر سنت باز می گردد" کا"باری، 
 که پس از سال ها، طبع شعرش در همین شهر زادگاه و در میانه ی شلم شوربای جامعه ی  نیستعجب. شرق، از امروز به دیروز

نماد و تمثیل برؾ، در کریستال گونه گی آنست، در نهایت هندسی بودن در ابتدای تشکیل، و کم کم که . سنتی دوباره شکوفا می شود
 (هم چون شعر کالسیک)به زمین نزدیک می شود، ابعاد مرتب هندسی اش دچار سایش می شود، و در روی زمین، در نهایت زیبایی 

پاموک بارها به زیبایی و لداست برؾ اشاره می کند و از خیابان های خلوت بی . اؼتشاش و گرفتگی می آفریند، راه ها را می بندد
شهروندان لارص از سردی این زیبایی که خیابان و جاده و ارتباط را بسته و آهسته کرده، به گرمای خانه و جمع ! عابر می گوید

 به ،این للبگاه سنت اما، حتی در کوره روستاها هم به یک آنتن ماهواره ای مجهز است. لبیله، به للبگاه سنت پناه می برند
تله ویزیون . همه، همه جا، حتی تنهایان در لهوه خانه، ؼرق تماشای تله ویزیون اند. به سوؼات می آید" ؼرب"مشؽولیاتی که از 
و البته پخش مستمیم برنامه ی تیاتری که به کودتا )، ؼیر از گزارش هواشناسی و اخبار بهم ریختگی لارص "برؾ"پاموک در رمان 

"! ماریانا"سلایر . ، یک برنامه ی مشخص دیگر هم پخش می کند(ختم می شود

ی بلند گیسو و طناز، دختری ست معصوم که تنها و یتیم بزرگ شده و کمتر روزی از زندگی اش بدون مصیبت بسر می "ماریانا"
همه ی شهر، و به ویژه مردها، یا او را اشتباه می . هربار گرفتار عشك مردی ست که عشك متمابل را از او دریػ می کند. شود

ماریانای ساده دل به هر کالم زیبا دل می . فهمند، یا پس از کسب لذت، او را به اتهامی واهی به گوشه ی تنهایی اش پس می رانند
با مردش از امید و آینده ای توام با . (احساساتی ست" تو"و " من"مثل  )بندد، عاشك می شود، زندگی می بخشد و زندگی می بازد

این یکی هم اما در جایی ماریانا را با امیدها و آرزوهایش تنها می ... عشك می گوید، از با هم بودن، از جهانی که خواهند ساخت و
هنگام پخش ماریانا از تله ویزیون، شهرها و . را تماشا می کنند" ماریانا"تمام لارص، تمامی کشور، . گذارد و به راه خود می رود

جز چند لهوه خانه که تله ویزیون دارند و دو سه تنهایی که در لهوه خانه ها به تماشای تله ویزیون نشسته . روستاها خلوت می شوند
کمونیست ها، سوسیالیست ها، کمالیست ها، جمهوری خواهان، سکوالرها، اسالمگرایان، .  نیستها"خانه"اند، جنبنده ای بیرون از 

خود  ی ایدئولوژی هرکس ماریانا را از دریچه. نشسته اند" ماریانا"حتی پلیس مخفی و ؼیر مخفی شهر، در آن ساعات به تماشای 
ماریانا نماینده ی مردم ستم کشیده است، نمادی از اکثریت محروم و رنج دیده است، کارگر . می بیند، همان گونه که خود می خواهد

" کا"سردسته ی اوباش شهر هم، ولتی ... زاده ای ست که زندگی و روح به کارفرما باخته، ناداری ست نتیجه ی چپاول استعمار، و
، شکنجه را متولؾ می کند تا "ماریانا"، هنگام پخش روز دهد، رهبر اسالمگرایان تندرو را ب"بلو"را کتک می زند تا نشانی 

خواهی بدونی چرا ماریانا را دوس دارم؟ برا اینکه اون میدونه چی  ؛ می(ترجمه ی آزاد)می گوید" کا"به ! تماشا کند" ماریانا"
میگی دموکراسی میخوای، اونولت سرت تو آخور این . اما روشنفکرای آشؽالی مث تو که هدؾ ندارن، حال منو بهم می زنن. میخواد

میگی دوای ما اروپاست، . میگی طرفدار حموق بشری، اونولت با این تروریست های لاتل الس میزنی. اسالمگراهای عمب افتاده س
میگی طرفدار برابری زن و . اونولت با این کثافت ها که دشمن شماره یک هر چیزی هستن که اروپائیه، از یه دیگ حلیم می خوری

تو حتی با . مردی، اما کره ی این آشؽاال را به نونت میمالی که زنهاشون را در چادر و چالچور پیچیده ن و هرشب کتک می زنن
چیکار می کنه؟ گیریم تو روزنامه ش چاپ . تو در فرانکفورت، اون کاؼذ پاره را بخونه "هنس هنسن"گیرم این . خودتم شریؾ نیستی

چیکار می کنن؟ میان اینجا و به نظامی ها که شهر را لبضه کرده ن تا . کنه، اصلن بگیر اروپا یک هیات تحمیك میفرسته به لارص
اونوخت دوباره بر میگرده ن اروپا و سنگ حموق بشرشون را به سینه می زنن و ! دست این آشؽاالی اسالمی نیفته، تبریک میگن

میدونی که اگه من هواتو نداشتم، همین دوستان اسالمی ت، روزی چهل و دو بار وسط "! در لارص دموکراسی نیست"همه جا میگن؛ 
.   این خیابون درازت می کردن

آزاده و " ایپک"و چپ اندیش هم، میان دو دخترش، " اومانیست"و " سکوالریست"به هتل بر می گردد، تورگوت بیگ " کا"ولتی 
ولتی ماریانای تنها رها شده، در گوشه ای ناامید نشسته و . نشسته اند" ماریانا"ی اسالمگرا، پای تله ویزیون به تماشای " لدیفه"

در فکر خودکشی ست، تورگوت بیک با شوق کودکانه ای خطاب به صفحه ی تله ویزیون، ماریانا را به پایداری تشویك می کند؛ 
بر لبان دختران تورگوت بیک که چشمانشان پر از اشک است، لبخندی ضعیؾ می ! "کمک از لارص در راه است! لوی باش دخترم"

، محاصره شده در برؾ و اختناق و فمر، آشنا نیست؟  "شرق" در این تصویر زیبای آرمانگرایی در شهری کوچک! نشیند

دن "به راستی ما .  تماشا می کنیم"میهمانخانه ی مهمان کش روزش تاریک" خودمان را بهتر در این ،*"برؾ "فصل سی و یکمدر 
 در یک بیانیه ی موهوم برای روزنامه ای موهوم، لرار ، یک خر هم زیر پا نداریم؟"سانچو"هایی نیستیم که حتی به لدر "کیشوت

هرکس از هر جبهه و لبیله ای در نهایت تظاهر به بی نیازی از این روزنامه، مایل است تمام خواب ها و . است دو جمله نوشته شود
بیانیه ای که هرگز نوشته نمی شود، چرا که هرگز با مفادش به یک موافمت جمعی نمی رسیم، ! آرزوهایش را در این دو جمله بگنجاند

. هایمان، بر سر همدیگر بکوبیم و یکدیگر را تحمیر کنیم"آرمان شهر"اما بهانه ای ست تا یک بار دیگر بر سر اصول 

در فرانکفورت هم به ایپک ...  با شعر و خیال و وهم و عرفان و، استماندهدر همه ی این سال ها در ؼرب زیسته اما با شرق " کا"
هنوز هم پس از این همه سال، به عشك دوران جوانی زنده . ، در زادگاه"شرق"در لارص می اندیشد؛ نماد زیبایی و ؼم ؼربت در 

بنامند، انگاری " سکوالر"از این که در لارص، او را .  نیستاست، به گذشته، به پشت سر می اندیشد و از جسمیت شرلی خود جدا
نیست و در بارش کریستال های برؾ، خدا را می " آته ایست"می گوید او  (دانشجویان اسالمگرا)" نصیب"و " فاضل"به . عار دارد

چون به راستی نمی داند هست . صریح نمی گوید که به خدا بی اعتماد است (!تندروان اسالمیچشم آبی رهبر ) "بلو"در دیدار با . بیند
او . و گذشته ی خویش است (زادگاه) "لارص"نیز زندانی " کا"کرده، " زندانی"همان گونه که برؾ، لارص را محاصره و ! یا نیست

با خود به هم با این همه می خواهد ایپک را . می جوید" لارص"را هم در  (عشك، ایپک)می خواهد خوشبخت باشد، همین ودیعه 
و مگر ! اگر لادر بود، لارص را هم با خود به فرانکفورت می برد" کا"مگر در لارص نمی شود خوشبخت بود؟ . ببرد" فرانکفورت"

لارص، زندگی می کند؟ در نه آن که در فرانکفورت هم، چون 

از . دستگیر می شود (لباس شخصی ها؟)که در خدمت دستگاه اند  اوباشانی توسط" کا"در اولین لحظاتی که راه ها دارد باز می شود، 
او تنها کسی ست که از مخفی گاه . را به آنها نشان دهد (سرکرده ی اسالمگرایان تندرو) "بلو"او می خواهند تا محل اختفای تازه ی 



اوباش نشان داده اند که به لولشان . هیچ راه سومی هم نیست. او را خواهند کشتخود را لو ندهد، " بلو"اگر . داردتازه ی بلو خبر 
را نشان دهد، یعنی او را به کشتن بدهد، به او اجازه خواهند داد با اولین لطار، " بلو"محل اختفای " کا"اگر . بی رحمانه عمل می کنند

 و می رسدبه آرزوی خود " کا"در این صورت . بیایدآنها ترتیبی خواهند داد تا ایپک هم به ایستگاه لطار . خود را به استامبول برساند
 تخریب می کند؛" کا" را نسبت به مردم شهرذهن و کشته شدنش، " بلو"اما لو رفتن . می پیونددبا ایپک به خوشبختی در فرانکفورت 

 به لیمت زنده ؛ستمانده ابر سر دو راهی " کا "! هم شهروند لارص است، و خواهرش لدیفه، و پدرش تورگوت بیک هم"ایپک"
 و به فرانکفورت، به به استانبولباشد، اما "  لارصخائن"شدن بلو، کشته ؟ یا به لیمت لارص شود" لهرمان" و بمیردماندن بلو، 
همراه او به فرانکفورت خواهد آمد؟ " ایپک"را لو بدهد، " بلو" اگر اما ؟آزادی برسد
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  پل سارترژان

 

 اثر انگشتش بر تاریخ پر حادثه ی لرن بیستم بالی مانده، از پیش از جنگ دوم که ادیب و فیلسوفی ،(1905 ـ 1980 ) پل سارترژان
 دیگر فالسفه ی مسلط نیمه ی و همه جا نامش بر سر زبان ها بود؛ در بحث های آکادمیک فلسفی، به ویژه نمد مارکس دهه،تا سه 

 و استثمار، و در جهان ادبیات، همه جا حضوری پر معنا داشت، استعماراول لرن بیستم، در بحث ها و فعالیت های اجتماعی علیه 
 انسان، زندگی و مورد ها سخن رانی کرد و آثارش بیش از هر فیلسوؾ و ادیبی مطرح بود، و ایده هایش در دهصدها صفحه نوشت، 

که با نام او درآمیخته، بین نسل جوان تا  (اگزیستانسیالیم)"  وجوداصالت. "مرگ، در جوامع ؼربی سرمشك نسل های جوان شد
 ادبیات، فیلسوفی بارز جهاناو در جهان فلسفه، ادیبی شاخص، و در .  به انحراؾ کشیده شد،"هیپی گری"نهایت بی بند و باری و 

 و نوشت، عمل کرد، و بر هرچه اعتماد نداشت، بی واهمه تاخت، پیوسته در گفت، به آنچه  اجتماعی"پراکسیس"بود، و سخت طرفدار 
ی تؽییر عمیده داد و نشان داد انسانی ست متفکر، و نه سنگ یا درخت، تا همه ی عمر یکجا بماند و جهان را از یک اهر زمینه 

 جایی که چشم بر اردوگاه های کار اجباری در سیبری و دادگاه های تازمانی مارکسیست و طرفدار شوروی بود . پنجره تماشا کند
 خود دورانی مارکسیستی طرفدار که مرلوپونتی.  از خود رنجاندرا" مرلوپونتی" و دوستان بسیاری از جمله بست،جنجالی استالین 

 انمالب" شخص استالین به شدت سرخورد و با لحنی ناامید نوشت؛ وبلوک شرق بود، در جنگ کره از حزب کمونیست اتحاد شوروی 
توسط لوای شوروی، سارتر  (1956) اشؽال مجارستان با". ی حمیمی، و به عنوان یک رژیم، کذب ناب استامربه عنوان یک جنبش 

او معتمد بود که . شده شوروی ایستاد و گفت مارکس در اروپای شرلی به ویژه مسکو، به انحراؾ کشیده اتحادنیز علیه استالینیسم و 
، عالوه بر عدم آگاهی به  بسیاری تاریخ خود را می سازد وانسان. آزادی انسان در زندگی، اختیاری ست میان دو جبر تولد و مرگ

آنند تا در امنیت سایه ی لدرت دیگری  و نیازمند ی خود، به دلیل کمبود اراده، لادر به تصمیم گیری و لبول مسوولیت نیستند،آزادحك 
 درست مثل سربازی که به. رفتار و گفتارشان بر شانه ی دیگری باشد مسوولیت پاسخگویی بیارامند تا (...دیکتاتور، سرمایه)

 از"یطی دانست که خود به وجود نیاورده، شرااین که انسان را نمی توان مسوول . (مامور و معذور)فرمانده، لاتل می شود مسوولیت 
یگانه می ب به دلیل شرایط تحمیل شده، لادر به رسیدن به اهداؾ و آزادی خود نباشد، از خود که چرا که هر انسان ست"خود بیگانگی

 . شود

 فرانسه، خطر مرگ توسط ناسیونالیست های فرانسوی را برای خود و استثمار در دفاع از جنبش آزادی الجزایر از استعمار و سارتر
 رشد جنبش سیاهان، مجموعه ازپیش . ید و علیه جنگ ویتنام، همراه برتراند راسل، دولت آمریکا را به محکمه خواندخراطرافیانش 

 بخاطر را" یدسؾ"و در ممدمه ی کتاب، جهان  (1948) کرد منتشر"  سنگورسدار لئوپولد" با یاری را"  ی سیاهاورفه"ی شعر 
برای همیشه با نام ژان پل سارتر در  نمطه عطك بزرگ فلسفی سه. نخوت بیجایی که نسبت به نژادهای دیگر دارد، سخت نکوهش کرد

یده اش در ا. ، که آثار اولیه ی ادبی اش تحت تاثیر آن لرار دارند(اگزیستانسیالیسم)" وجود اصالت"تاریخ به یادگار ماند؛ ایده ی 
 با دیگرانیم، عشك و نفرت می ورزیم و در حسی تماس همه ی ما در زندگی در ؛" حضور دیگران استجهنم،"جمله ی معروؾ 

یند، مفتخر یا بباگر دیگری مرا در این حالت ).  زندگی خود حس می کنیمدر" داور "مثابه، حضور دیگران را به (شرم)عاطفی 
 باالخره ایده ی و . است، و مرالبت دیگران سبب دلهره ی من می شودمن ای به آزادی ضربه"  دیگرینگاه. "(شرمنده می شوم؟

 بابک احمدی، اثر"  که می نوشتسارتر" فلسفه ی سارتر، کتاب ازبرای آگاهی بنیادین . سوم، تعهد و مسوولیت نویسنده و ادبیات
 . ی ست که در این زمینه به فارسی منتشر شده استاثرجامع ترین 

 گفته از کودکی در اندیشه ی ادبیات بوده، و اصلن به این دلیل بسراغ او.  ادبی سارتر، نظرات فلسفی او در لالب ادبیات استآثار
.  و نه در ادبیات کار سترگی آفریدکرد،با این همه، منتمدان سارتر معمتدند که او نه در فلسفه اندیشه ی واالیی ارائه . استفلسفه رفته 

ی کمتر هنرتاثیری بر آثار او نداشتند چرا که سارتر به فورم و مکتب ... و" ابزورد"مکاتب ادبی هم زمان او نظیر سورریالیسم و 
ین همه لصه های کوتاه و بلند، و نمایش نامه هایش در ابا . اعتماد داشت و آثارش بیان فلسفه ی او در لالب داستان یا گفتگو است

تهوع رمانی . یات نزدیک ترادبکمتر از هر اثر دیگر سارتر، به فلسفه آلوده است، و به  (1938")تهوع "رمان. نوع خود کم نظیر اند
 شخصیتی ست گوشه گیر، تلخ اندیش و بیزار از اخاللیات، مدام دچار روکانتن. ست بدون حادثه، و عاری از والعه، اما سخت روایی

 را نمی توان در جیب جا داد، گذشته"او که تازه از هندوچین بازگشته، گذشته ای ندارد؛ . یزاری همراه دلهره می شودبتهوع؛ نوعی 
ی مارکاما روکانتن سرگرم گذشته ی تاریخی ست؛ پژوهش در مورد زندگی و کارهای ". مرتب چیدباید خانه ای داشت تا بشود آن را 

روکانتن که دریافته هرچه .  را ویرایش می کندروکانتنیادداشت های  (نویسنده)سارتر . ، شخصیتی گمنام، و شاید موهوم رولبوندو
 از ما کدام زندگی هر روزه هر در"می گیرد داستانی در مورد مارکی دو رولبون بنویسد؛  تصمیم هست، تصادفی ست، در انتها

 . (تهوع، ترجمه جالل الدین اعلم)". خودمان را می آفرینیم

 محل اختفای رفیمش اگر" پابلو. " اسپانیاست داخلیجنگ؛ لصه ی زندانیان محکوم به مرگ، در زندانی در دوران (1939)" یوارد"
 مرگ، علمه هایش روزابتدا در ممابل این وسوسه مماومت می کند اما با نزدیک شدن .  و آزاد می شود بخشیده لو بدهد،را" رامون"

 که پابلو به یاد دارد، نمل  مخفی گاهی باید ازرامون. (! بیماری، پیری و مرگ، از زندگی دل کندشناختبودا با )کمرنگ می شوند 
اما رامون در همان ایام به مخفی گاه لبلی خود نمل مکان کرده، و !  لو بروداوچه زیان اگر نشانی سوخته ی ! مکان کرده باشد

چه می شد اگر پابلو !  سایه می افکندپابلو به لیمت تیرباران رامون، زنده می ماند اما مرگ رامون بر آزادی او. ی شودمدستگیر 
 خود را در روزنامه می بیند و در مراسم ترحیم فوت  آگهی"مستمیم" بهرام صادلی، اثر" با کمال تاسؾ"در داستان )اعدام می شد؟ 

 مرحوم اما، آنزنده بودن . هستم" مستمیم"، خشمگین می شود و فریاد می زند، من  نمی شناسنداز این که او را. خود شرکت می کند
 .  پر می شودمرگش،جای هرکس پس از ! (برای مردمی که به مجلس ختم آمده اند، اهمیتی ندارد

اورسته به .  خود، تحمیر می کندوجدانرا تا حد شرم از ( خدا)ستایندگان و نیایشگران ژوپیتر (1943)"  هامگس"یش نامه ی نما
شاه آئه گیستوس، ارواح . عزادار است (آگاممنون) پانزدهمین سالمرگ پدرش درشهر . دنبال یافتن هویت خود، به زادگاهش می آید



 خانه ها و حتی رختخواب ها را دارند  آنها اجازه. را در شهر رها کرده تا خطاکاران و نافرمانان را عذاب دهند (فیوری ها)خشمگین 
الکترا خواهر اورسته، در عوض عزاداری بر مرگ پدر، با .  به زاری و توبه اندمحکومهمه گناهکار، و . به دنبال گناه، جستجو کنند

، بخاطر آزادی مردم شهر ( شوهر مادرو لاتل پدر)طؽیان اورسته و الکترا علیه آئه گیستوس . ی سفید بر فراز تپه می رلصدلباس
هشدار می دهد؛ اگر مردم به آزادی خود آگاه شوند، لدرت خدایان  ( آگاممنونلاتلشاه فعلی و )به آئه گیستوس  (خدا)ژوپیتر . است

الکترا به .  آپولو پناه می برندمعبدبا این همه آئه گیستوس و کلی تمنسترا کشته می شوند و اورسته و الکترا به .  می شودمضمحل
 گناه سعی می کند خواهر را از فریب ژوپیتر بر حذر دارد اما الکترا به اندیشه ی اورسته. وسوسه ژوپیتر، خود را از لتل مبرا می کند

او آرزو دارد شاهی .  گیستوس را نمی پذیردآئه  اورسته بر نافرمانی پای می فشارد، و تاج و تعلمات. (کاتولیسیسم)اعتراؾ می کند
اورسته زیر بار نظم . کافی ست که حجاب ترس را از پیش چشم مردم کنار زده است همین برای اورسته. بی سرزمین بالی بماند

اعتراؾ، به .  و بو کرده استرنگی رود، تبعید از طبیعت را می پذیرد و می گوید لدرت ژوپیتر آزادی را برای مردم بی نمژوپیتر 
اشاره )او بار گناه مردم شهر را به تنهایی بر دوش می گیرد . یی مرتکب شدهخطامعنای پذیرش گناه است، و اورسته معتمد نیست که 

 زمین مستبدان و برپا دارندگان نظم و نظام اند؛ دریتر در آسمان و آئه گیستوس ژوپ، (، یا آدم که از بهشت رانده شد عیسی مسیحبه
 جنایت را بخاطر آنها انجام داده،  می گویدبه مردم. اورسته اما راز را می داند، و آزادی خود را خلك می کند". یشاوندیمخو با هم ما"

   .  هرچند خود او مسوول است

گارسن روزنامه نگار اهل . یی دوزخی اندهواپس از مرگ، محکوم به زندگی در اتالی دربسته با  (1944)"  بستهدر"یت شخص سه
 جنس طلب هماینس "!  گلوله در بدن دارمدوازده"یش گریخته، دستگیر و اعدام شده؛ رفماریودو ژانیرو، به دنبال خیانت به حزب و 

استل، بورژای .  خود و اینس را با گاز خفه کرده استسرانجام،که کارمند اداره ی پست بوده، معشوله اش را چندان آزار داده که زن 
 شدید عفونتخود نیز به علت .  معشوق داشته در رودخانه ؼرق کرده و سبب شده معشولش خودکشی کندازپاریسی، نوزادی را که 

 دوزخ با شکنجه ی جسمانی مجازات خواهند شد اما درتصور می کنند . آنها در انتخاب های خود، با دلهره زیسته اند. ریوی مرده
بهم ناسزا می گویند و بی رحمانه . آنها با پرسش و اعتراؾ، شکنجه گر یکدیگرند.  نیست" دیگرانحضور"شکنجه، چیزی جز 

در پایان گارسن به تنگ می آید .  جالد یکدیگروخود را مهم جلوه می دهند اما خوب می دانند که حمیر اند، . یکدیگر را تحمیر می کنند
 اینس و استل، از گارسن در را می بندد چون ؼیر اما"  چه هستید، برویدمنتظر"ینس می گوید؛ ا. در باز می شود. و به در می کوبد

 نیاز ". ادامه می دهیمپس"گارسن؛ ".  تا ابد با هم هستیمما"اینس؛ . کسی به او فکر نمی کند، کس دیگری از رازهای او باخبر نیست
 می شود مگر" انتظار دارد او را خائن نخوانند؛ گارسن.  می دهدعادت"  دیگریحضور" و گریز از تنهایی، آنها را به جهنم ارتباطبه 

ما ارزش های زندگی مان را، ". ات هیچ چیز نیستی مگر زندگی تو"ینس می گوید؛ ا"  اساس یک عمل داوری کرد؟بریک زندگی را 
  بی اختیارما. ی دیگران مصون بمانند اما زندگی زیر نگاه دیگران، سبب عریانی می شودداور تالش می کنند از همه .خود می آفرینیم

 آزادی اختیار زندگی نیز، به دلیل حضور دیگران، مرگ،به دنیا آمده ایم، بی اختیار زندگی را ترک می کنیم، و میان دو جبر تولد و 
  .  به آزادی ستمحکومبا این همه انسان . محدود است

، موجز، با توصیؾ های سریع ( روحعذابدوران عمل، تعلیك، و  )(1945)"  های آزادیراه" ی رمان های بهم پیوسته ی مجموعه
شخصیت ها بدون یکدیگر وجود ندارند و با تجربیات جمعی شناخته . یستانسیالیستی انداگزاز کنش ها و واکنش ها، نمونه ی رمان 

 می شود، و برونه مبارزی محسوب  ماتیو روشنفکری ؼیر عملگرا، دانیل هم جنس طلبی که از نگاه جامعه منحرؾ. ی شوندم
 حزب؛ ماتیو میان دانیل آزاد و برونه ی متعهد، بین همکاری با دشمن دستانکمونیست است، کمونیستی معتمد، هم چون وسیله ای در 

ی سود می برد و نه به حزب می آزادی میهن، مردد مانده است، آزاد، همراه با دانیل و در حسرت تعهد برونه، اما نه از براو مبارزه 
ی چیزی که به آن اعتمادی ندارم؟ آیا برای دینی که ایمان مطلك می طلبد، باید به براپیوندد؛ من اینجا چه می کنم؟ باید بمیرم؟ آن هم 

 ی جنگ است، ناتوانی کسانی که باید به درباره مهم ترین رمان های سده ی بیستم، از"  های آزدیراه" رسید؟ سه رمان شهادت
 .  با ایدئولوژی توجیه می شودهموارهعنوان سرباز کشته شوند، و جهالتی که 

ی که به دنبال یافتن هویت ثروتمند روایتی ست از رشد فکری کودکی به نام لوسین فلوریه، پسر صنعتکار ،"کودکی یک رئیس"
 اشتباه می گریزد، پیوسته از  لوسین؟ آنچه مردم و جامعه نمی پسندند؟ اگرچه چیست"اشتباه"اما .  می پرهیزد"اشتباه"خویش، از 

 چون درک او از همه چیز، متعلك به دیگران  می شود"یگراند"تابع  به آسانی از خود هویتی ندارد،. اما در اشتباه بسر می برد
 در همسانی با آنچه او.  استگذشتگانگویی ارزش ها هم، مانند ثروت پدر، میراث . از هرچه ؼیر فرانسوی ست، می پرهیزد. است

روشن نیست، چون  (تهوع) روکانتن روزگار . و ارتکاب به لتل، پیش می رود فاشیستمورد پسند جامعه است تا سازمان جوانان
 .یوسته اختراع می کند، اما پایان لوسین، لابل پیش بینی ست، چون شرایط بر او چیره استپ

 های دست. " می پردازند"مسوولیت "و" انتخاب" نمایش نامه های سارتر بیشتر متن هایی سیاسی اند که به ،" هامگس" از پس
.  پیوستهحزب بورژوازاده ی بیست ساله است که به دلیل ایمان به ضرورت عدالت اجتماعی، به روشنفکریش دو دلی اوگو نما" آلوده

 پیشینه ی درخشان مبارزاتی دارد و اکنون با خط مشی که یکی از رهبران حزب را ،" رراوده"حزب به او ماموریت داده تا 
 ناچار می رابا وجود این خود . اوگو می داند که مامور کشتن یک انمالبی فعال و داناست.  کندترورانزواطلبانه ی حزب مخالؾ است، 

 همسرش ژسیکاست، اوده رر را می کشد و برای همیشه در با" رر اوده"ولتی شاهد رابطه ی . داند که دستور حزب را اجرا کند
"  رراوده"پیشنهادی  مشی یا اوده رر را بخاطر حسادت کشته یا اطاعت از حزب؟ سال ها بعد که حزب به همان خطآتردید می ماند که 

 .کندیل می شود، اوگو خود را تسلیم لاتلین حزب می متما

لهرمان که به .  و گناه است خیانت در دوران جنگ های سی ساله ی آلمان رخ می دهد، حکایت حرامزادگی،که" شیطان و خدا"
سارتر .  خود را عوض کند اما این بار با خشونت دیگران روبرو می شودراهخشونت و کشتار آلوده است، از جایی تصمیم می گیرد 

در ؼیاب خداست که . شود وجود داشته باشد، اخالق امری ست انتزاعی چرا که همه چیز در جای دیگری تعیین می خدامی گوید اگر 
 . حاکمانسان مسوول اعمال خود است و پیوسته نگران همخوانی با اخالق 



 سال های جنگ، دریع بزرگ آلمان، که صنا از صاحبان ،" گرالخفون"، فرانتز، فرزند بزرگ (1959" )گوشه نشینان آلتونا "در
 دادگاه در تا روسی بوده، در بازگشت، خود را در اتالی در لصر پدری زندانی کرده  زندانیانمسوول کشتار و شکنجه ی پارتیزان ها و

پدر و رژیم آلمان ) به عنوان یک لربانی سیستم امادر پس پشت این ظاهر . فرضی آینده شاهدی باشد بر بی گناهی انسان لرن بیستم
 می داده، در سفر از شهرها و دهکده های ویران، از زنی که پاهایش را در بمباران از دست او. به دفاع از خود مشؽول است (نازی

 دروغ به او گفته که به" لنی"که از جنگ می گذرد، خواهرش  سالی در چهارده".  فرد آلمانی در ویرانی آلمان ممصر استهر"شنود؛ 
 فون. " را باور دارد دروؼیبنظر می رسد فرانتز خودخواسته چنین. یرانه ای بیش نیست که در اشؽال لوای آمریکاستوآلمان 
یافته به در بوده، اینک که او"  مرگنگهبان" اعالم کرده، و تمام این سال ها مردهکه برای حفظ ظاهر، فرزندش را  (پدر)" گرالخ

فرزندی که بخاطر ادامه ی حیات .  به گور ببردخودعلت بیماری تا شش ماه دیگر زنده نیست، میل دارد جسد زنده ی فرزند را با 
لنی که در همدستی با پدر، به بستر برادر هم .  هاست در خلوت خود، جسدی بیش نیستسالسرمایه، به سیستم فروخته شده، و اینک 

  ! نماند" سخنگو"بی  تا مسوولیت انسان،  می شود" نشینگوشه"یده، با رفتن فرانتز، در اتاق او خز

 لصد زندگی نامه نوشتن به معنای عرؾ آثار،در هیچ کدام این .  زندگی نامه هم نوشته؛ ماالرمه، فلوبر، ژان ژنه و بودلرچهار سارتر
یکی نزدزندگی نامه ها با وجود . یت زندگی دیگری، به تاریخی رمان گونه و روایی برسدرواآن نداشته، بلکه تالش کرده تا از طریك 

در میان زندگی نامه ها، فلوبر با چهار جلد، .  روایت می کندراخود  زندگی "واژه ها"به والعیت، لصه گونه اند، همان گونه که در 
. یخ یک شکستتاراز نگاه سارتر چیزی نیست جز  (1947)زندگی بودلر .  و روایی تر از همه است شیرین ترعظیم تر، و ژان ژنه،

آدمی .  به شیوه های سنتی زندگی و بیان ادبی حمله کردخشن،بودلر برای نسل های بعد از خود به نماد شاعری تبدیل شد که شجاع و 
 زبان را ویران کهاز سوی دیگر سارتر شیفته ی ماالرمه بود و اعتماد داشت ماالرمه شاعری ست . یتکارجنابی اخالق، یاؼی و حتی 

 آپارتمانش به دست تروریست های ارتش سری فرانسه از انفجاراگرچه یادداشت های او در مورد ماالرمه، در . کرد تا دوباره بسازد
. منتشر شد (اشدختر خوانده ) توسط آرلت سارتر 1996 آنجا در مورد ماالرمه یادداشت کرده بود، در وبین رفت، آنچه اما اینجا 

 وصؾ کرده، چرا که گزینش اصلی او در را" نبودن "ماالرمهسارتر که ماالرمه را بزرگ ترین شاعر فرانسه می داند معتمد است که 
 .   ی که مادرش را از دست داد، اتفاق افتاده استهنگامپنج سالگی، 

 متجاوز، یاؼی دزدی که به ودر شرح احوال حرام زاده ی ولگردی ست، هم جنس طلب  (1952)"  بازیگر و شهیدژنه؛یس لد"
سارتر می گوید ژنه لهرمانی ست که چون جامعه او .  برآمده استبزرگ،دفعات به زندان افتاده، و در هیات نمایش نویس و شاعری 

او در فمر و .  برگزید اخالق اجتماعیعلیه آنچه جامعه دیکته می کرد، ایستاد و روش هایی خالؾ. جامعه پرداخت به نفی را نفی کرد،
این همه می توانست از او جنایت کاری منحرؾ بسازد اما پرسش .  افتادزندانکمبود محبت بزرگ شد، مجرم حمولی بود، و بارها به 

 روزه بود که مادرش او را رها چند به دنیا آمد، 1910ژان در . ینجاست که این دزد جنایتکار، چگونه یک هنرمند بزرگ شداسارتر 
در ده سالگی از صندوق پس انداز این زوج دزدی کرد، .  سپردند زوجی روستایینوزاد را ابتدا به پرورشگاه دولتی، و سپس به. کرد

 لژیون خارجی ارتش فرانسه، و بهپس از پیوستن . آنجا با تحمیر، خشونت، و هم جنس طلبی آشنا شد.  فرستاده شدندامتگاهو به 
 رمان 1942در .  خود فروشی زندگی کرد، دستگیر شد و به زندان افتادوگسستن از آن، سال ها در چند کشور اروپایی، با دزدی 

، به دلیل 1948ژنه در .  شدژنه   نوشت که مورد ستایش ژان کوکتو لرار گرفت و همین سبب آشنایی سارتر بارا" های گل بانو"
 پیکاسو و جمعی از هنرمندان و نویسندگان، در نامه ای به رییس کوکتو،سارتر همراه با . دزدی مسلحانه به زندان ابد محکوم شد

سارتر می .  کردمنتشر بسیاری از نمایش نامه ها و شعرهایش را 1952ژنه آزاد شد و تا .  این حکم شدندلؽوجمهور، خواهان 
به ) از جامعه، همان طرد شدن از آؼوش مادر است شدندر آثار او طرد . نویسد وصؾ ژنه از زن، همان وصؾ آؼوش مادر است

. راند  مادری که او را نخواست و رها کرد، آن زنانگی ست که او را از خود. ( نگاه کنیدفلوبرزندگی نامه های ماالرمه، بودلر و 
چون نتوانست از تمدیر خود .  می آوردندحسابشمردان، دوستان او شدند چرا که او را می زدند، به زندان می انداختند، یعنی به 

 . تا از دزدی و هم جنس طلبی به زشتی نام نبریمواداشتبگریزد، خودش تمدیر خود شد، و ما را 

ی همیشه ابله برا"ی که می توانست پسر.  شخصیت گوستاو فلوبر را اختراع کندخواسته"  خانوادهابله" که در  می گویدسارتر
 زیادی احترام" یبووار مادام"سارتر که برای نویسنده ی . یسنده ی اولین رمان مدرنیست شدنو انتخاب کرد، و ،"خانواده بالی بماند

او از طریك شرح حال مادر گوستاو، می نویسد .  فلوبر در خود سراغ داشتکهست  شخصیتی " بوواریاما"لائل بود، مدعی ست که 
 صدا" کارولین" تا مدتی او را و که دوتایشان مردند، آرزوی یک دختر داشت و با به دنیا آمدن گوستاو، مایوس شد فرزند،پس از سه 

  مرد بزرگی شد، رفتاری کودکانه داشت، پنهان کاری چیره دست بود که خود را پشتتاگوستاو از جسم خویش متنفر بود، و . می زد
 اما" شخصیتی به صافدلی چگونهپس این علؾ هرز که تنها دو سال طعم مادر را چشید، . بزرگ منشانه پنهان می کردماسکی 
ی همگانی، سوسیالیسم و حموق مردم زحمت کش دشمنی داشت، این همه را کرد؟ مردی که با دموکراسی، حك خلك" بوواری

 سال ها ،" زندگی می کندماه دو" را از کجا در آثارش آفرید؟ پسرک رویابین که اطرافیان می گفتند  درد کشیدگانهمدردی نسبت به
برخی زندگی ها مثل . "در دوران شهرتش هم خود را ابله نشان می داد. برودآرزو داشت بازیگر تیاتر شود و در پوست دیگران 

 "! سوزند، برخی مثل شمع، برخی هم مثل ذؼال، آرام در زیر خاکسترنایلون می 

 هرگز خاک من"، نه در خود زندگی؛  می افتند؛ ولایع هنگامی که زندگی را روایت می کنیم، اتفاق می نویسد" هاواژه "در سارتر
 آشیانه ام، من،پرنده ی ...  نگشته ام، کنجاو گیاهان نبوده ام، سنگ به پرندگان نیانداخته اممرؼانبازی نکرده ام، دنبال آشیانه ی 

 اعتبار منتمدین، زیباترین اثر ادبی سارتر است، با نثری زیبا، ؼنی و به" ها واژه". "مرغ دست آموزم، اصطبل و ییالق من، کتاب بود
 احوال می تواند به حمیمت نزدیک شرحاگرچه .  موشکافانه نوشته شده و عنصر روایت، در حد یک لصه در آن برجسته استموجز،

 مالرو، یا آندره"  خاطراتضد"اینجا هم مانند .  نیست همه چیز را در مورد سارتر بگویدلرار"  هاواژه. "باشد اما خود حمیمت نیست
یک است؛ مردی که در کودکی فمر و نابسامانی نداشته، از رنج طبماتی نزد کامو، بخشی به ادبیات و بخشی به حمیمت آلبر"  اولمرد"

 .  بسا که این مفاهیم برایش ناشناخته بوده استچهنمی گوید، و 



* La nausée (1938), Le mur (1939), Les mouches (1943), Huis clos (1944), L'âge de raison 
(1945), Le sursis (1945), Baudelaire (1946), La putain respectueuse (1946), "Orphée noir" (1948), 
Les mains sales (1948), Le diable et le bon dieu (1951), S.G., comédien et martyr (1952), 
Nekrassov (1955), Les séquestrés d'Altona (1959), Hurricane over Cuba / written and printed in 
1961 in Brazil, along with Rubem Braga and Fernando Sabino (1961), Les mots (1964), Les 
Troyennes (1965), L'idiot de la famille (1971–2) 

 ؛(تا آنجا که اطالع دارم) که به فارسی ترجمه شده سارتری از آثار

 1324 ی صادق هدایت، ترجمهیوار، د

 1325 ترجمه ی عبدالحسین نوشین، ،روسپی بزرگوار

 1327 ی مصطفی فرزانه، ترجمه دوزخ،

 1331 ترجمه ی جالل آل احمد، آلوده، های دست

 1339 و دفن، مگس ها، خلوتگاه، ترجمه ی صدیك آذر،  بی کفن هایمرده

 1344 اصالت بشر، ترجمه ی مصطفی رحیمی، ویستانسیالیسم اگز

 1345 آلتونا، ترجمه ی الوالحسن نجفی،  نشینانگوشه

 1345 ترجمه ی ابوالحسن نجفی، خدا،و شیطان 

 1346 ترجمه ی لاسم صنعوی، تروا، زنان

 1348؟ ترجمه ی ابوالحسن نجفی، مصطفی رحیمی،  چیستیاتادب

 1351، ترجه ی مصطفی رحیمی،  سیاه یاورفه

 1353 ی سیما کوبان، ترجمه ها، مگس

 1354 ترجمه ی مصطفی رحیمی، هستم، من آنچه

 1355 ی امیر جالل الدین اعلم، ترجمه تهوع،

 1377 ی فروید، ترجمه ی لاسم رویین، نامهیلم ف

 1380 روشنفکران، ترجمه ی رضا سیدحسینی، از دفاع در

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یواردپای 

 

یمان تهیه کنند، یا بچه ها دست و برایا پدر و مادرها توان نداشتند تا لباس نو و شایسته .  به عروسی راه نداشتیمهرگزما بچه ها 
کار ما بناچار این بود که پای کوتاه ترین، یا ممکن ترین دیوار، جمع شویم و . شدندپاگیر بودند و مانع لذت و شادی بزرگ ترها می 

یرند و یکی شان به نوبت بر سر دیوار برود، آنجا بگ" چفته" سه تایی از ما که لد و لامت و توان بیشتری داشتند، برای هم دوآن 
 چه پوشیده، داماد چه عروسکند؛ " یؾتعر" ها که مشتاق، این پایین ایستاده بودیم، عروسی را کوتولهبنشیند، تماشا کند و برای ما 

گاهی هم با اشاره به یکی از ما که این پایین در حسرت به ِگل ... یللبمی کند، دسته ی موزیک چه می زنند، کی می رلصد و از این 
 بی آن که هم" یینی هاپا"ما "!  در میاره میمون داره ادایبابات"یا " ، مامانت داره می رلصههی" تمسخر بگوید؛ بامانده بودیم، 

 را به شکلی مسخره به مادر، به روایت آن که سر بام نشسته بود، اعتماد می کردیم و در ذهنمان آن پدر یا  باشیمناظر مستمیم صحنه
گاه آن که سر بام نشسته بود، مجذوب صحنه ای می شد؛ رلص رلاصه . یدیمخندرلص وا می داشتیم و به تخیالت خود از والعیت، می 

...  لباس ها و آدم هااز و شیرینی که دور می چرخاندند و حتی تعریفش در خیال، بذاق ما را تحریک می کرد،  میوهای، ظرؾ های
ی تابانه فریاد می زدیم؛ ِد ب" یینی هاپا"آن ولت ما .  می بستفروچند لحظه ای مات و مبهوت تماشای چیزی می شد و لب از تعریؾ 

 ...  چه خبره؟ و از این لبیلشد؟چی ! بگو

 عروس و به" نامحرم" تا چشم  می کشیدند(تیجیر)گاه دور پشت بام، چادری .  خانه ها کم کم به فکر چاره افتادندصاحب این که تا
 و بچه های للدر خانواده ی عروس یا داماد را به نگهبانی بر پشت بام می گماریدند تا بریا چند نفری از ! داماد و مراسم نیافتد

این بود که راوی بیچاره، اگر به باالی دیوار .  و مار کنندتار را که همان ما کوتوله های محله بودیم، از دور و بر دیوار، ها"ولگرد"
 با مکافات تماشا می کرد محافظان، یا از الی دست و پای ،"یجیرت" پاره هایی از عروسی را از روزنه های تکهمی رسید، با بدبختی 

 بهسهم ما ریزه میزه ها از عروسی، بسته .  حکایت می کردها"یینیپا"ی ما براو بخش هایی از آنچه دیده بود را وصله پینه شده 
دلمان به "! امکانات" ها و روزنه های سوراخامکانات آن دو سه نفری بود که خود را به بام کشانده بودند؛ روایتی تکه پاره از 

 با فردا در میان خوش بود و این لذت دست دوم چهل تکه را به حساب دید خودمان از عروسی، خطهمین روایت های تکه پاره و یک 
یم که بعله، در جشن عروسی خواهر یا برادر انداختالبد بادی هم به ؼبؽب می . آب و تاب برای دیگران در مدرسه تعریؾ می کردیم

 ... ایم وداشته" اجازه! " بوده ایمبزرگانفالنی، حضور داشته ایم، یعنی جزو 

یی به ادبیات و هنر جهان در حد همان شنیدن روایت آشنا ایم، مانده" کوتوله"و " یزه میزهر" حوزه ی زبان فارسی هم دری ما که برا
 می کشند و بام، حکم همان بر و بچه هایی را دارند که به اعتبار لامت بلندتر، خود را بر سر  مترجمینعروسی از پای دیوار است، و

ما هم ظاهرن چاره ای جز این .  برای ما روایت می کنندجهان" یاتادبجشن هنر و " و امکانات مجاز، وصفی از ها"سوراخ"از 
 بگذاریم و به دیگران بنماییم که خودمان آنها اعتماد کنیم و روایت های یک خط در میانشان را به حساب تماشای مستمیم بهنداریم که 

 یا ست؟"میالن کوندرا" خواننده چه می دانم آنچه خوانده ام، یا می خوانم به راستی من. در میان معرکه حضور داشته ایم، یا داریم
آیا با وجودی که اؼلب آثار !  مانع، چیزهایی تماشا کردهوروایتی ست سوراخ سوراخ از نگاه مترجمی که از البالی هزار صافی 

 و آزاده ی ولنگار فارسی برگردانده شده، می توانیم با شهامت ادعا کنیم که روایت های شیرین این زن به" یت دوراسمارگر"
 به راستی خوانده ایم؟ همان گونه پوست کنده و بی رافرانسوی از عشك های ممنوع، از شرق دور تا کوچه پس کوچه های پاریس 

 یا افتاده، می پرسم؛ از چاپ و انتشار کتاب یک نویسنده با آن همه نمطه چین و پاراگراؾ های خوب،پروا که او روایت کرده است؟ 
و " خودفروخته"و " هرزه"، علیه نویسنده ی ...ی اخاللی و سیاسی و بلندباال" مانیفست" اول کتاب که یک در" توضیح ناشر"
 حالی که کتابش را بی اجازه چاپ کرده ایم و حك تالیفش را هم نداده ایم، در و محکوم کردن و به دار آویختن او، است،" فاسد"

 ؟  چیستمنظور

 هر لد و لامتی خود را بر سر باحاال نه تنها هرکس .  این دو دهه ی اخیر، همان ترتیب های اولیه هم دیگر بهم ریختهدر این همه با
در بلبشو بازار ادبیات، هرکس تا هرجا لدش رسیده .  دیواری دور بام کشیده استچادر، بجای هم"  عروسیصاحب"بام کشانده، بلکه 

یتی شکسته بسته و نیم بند برای ما حکا را به بامی رسانده و از هزارتوی موانع و روزنه های امکانات، چیزی تماشا کرده و خود
 من خوانده که از خود می پرسم؛ روایتی ها،"یتحکا" بازخوانی فارسی شده ی برخی از این دراؼلب . یؾ کرده استتعر" یینی هاپا"

 آوری بر جلد کتابی حک شده باشد، خواندن یک نامام به راستی همان است که در جشن عروسی گذشته؟ گیرم که نام نویسنده ی 
یم و بگو" دوراس"و " کوندرا"ی از من دوا می کند، جز این که در جمعی خودمانی، چنان از دردروایت بریده و وصله پینه شده چه 

 ! بوده ام" حادثه"بحث کنم که انگار خود به جان و تن در متن 

.  چند ترجمه به بازار می آیدبا ای ست که اخیرن میان مترجمین در گرفته و گاه، اثری از نویسنده ای صاحب نام، مسابمه دیگر مشکل
ین، از درخت سرکه شیره هم باال می روند و می خواهند راه صد ساله را یک بلوربرخی از مترجمین تازه کار، با آن دست و پاهای 

یعنی دیر . یخ، که پیش از این گفته امتار" دور زدن"همان یعنی . یمایند و با ارائه ی یک کتاب، مترجمی صاحب نام شوندبپشبه 
 ی ترجمههمین چند ولت پیش . خوشبختانه یا بدبختانه برای ارائه ی نمونه، کم نمی آوریم!  رسیدنآمدن، اما شتاب در زود و جلد

با اصراری که در ادامه ی خواندن . یسنده ی انگلیسی را می خواندمنو"  هاردیتوماس"یکی از معروؾ ترین آثار "  دوربرویلتس"
 تا کم کم گذشتم" فارسی" صفحه ی اول با نفس نفس زدن از جاده ی سنگالخ پر از چاله چوله ی زبانی به اسم پنجاهداشتم، تا صد و 

با این همه برای آن که لضاوتی زیاد نابجا نکرده باشم، . راحت تر از سر گذراندم کمی با زبان مترجم خو گرفتم و نیمه ی دوم رمان را
" میدل مارچ"، " گیسینگجورج"اثر " یان و جاسپرمار"، "یزردراتئودور "اثر " یکار" کتاب های دیگری از این مترجم رفتم؛ سراغ

ی داشته با این زبان فارسی اش، سراغ کسانی برود که از اتفاق، به اصراراین مترجم چه ! خداوندگارا ... و"  الیوتجورج"اثر 
  کهنه و سنگینی می نویسند؟نسبتنانگلیسی 



 دو اصل اساسی دخیل است؛ ،"یک تر ز موبار"مترجم باشی تا بدانی که در کار ترجمه، اضافه بر ده ها نکته ی  نیست حتمن الزم
را  (در اینجا فارسی)، بلکه مترجم باید زبانی که به آن ترجمه می کند  کافی نیستصرؾ دانستن یک زبان خارجی در سطحی متعالی

 زبان و ریتم و آهنگ اثر نویسنده برگرداندنچرا که نکته ی اساسی، .  لدرت، و چه بسا شیواتر و رساتر بداند و بنویسدهمانهم به 
ی از طیؾ آثار، با وجود انتخاب " لاضیدمحم"راز کیفیت برتر آثار مترجمینی چون . استبه نزدیک ترین شکل ممکن، به زبان دوم 

سلیس و یکدست مترجم است که هم به زبان نویسنده ی اصلی نزدیک  فارسی ، در انتخاب"سیلونه"تا " سروانتس"های مختلؾ، از 
 نجؾ"، " نجفیابوالحسن"شیرینی و جذابیت کارهای مترجمینی چون .  را مستمیم به دل می نشاند مدرنیا کالسیک است و هم روایت

 همین در"  کوثریعبدهللا"و "  حسینیصالح" این اواخر و" محمود اعتمادزاده"، "یدون مجلسیفر"، " حبیبیسروش"، "دریابندری
 .نکته است

یند و دنبال مترجم اهل می گز ناشر، که به بازار کتاب جهان و جامعه ی خودش والؾ است، کتاب تازه را بر می معمولندر فرنگ 
یست؟ ولتی کتابی از نویسنده ای تازه به یک زبان ترجمه می شود، معمولن ک" مترجم اهل"این . گردد تا ترجمه را به او سفارش دهد

 ای به ساخت و ساز و کار زبان این اندازه دیگری سراغ آن نویسنده نمی رود چرا که همه پذیرفته اند که مترجم اولی تا مترجم
به همین دلیل اگر ناشری کتاب .  به حال و هوای روایت نویسنده نزدیک تر استگامنویسنده آشنا شده و نسبت به دیگران، یک 

 که او مایل به ترجمه نباشد، با  صورتی این نویسنده برای ترجمه انتخاب کند، ابتدا سراغ همین مترجم اولیه می رود و درازدیگری 
نه این که هرکس به هر سطح از دانش .  به سراغ دومی یا سومی می روددارد،مشورت او و دانشی که به جهان مترجمین دیارش 

 گذاری هم نه لانون مدونی هست ارزشدر این معیار و .  رسیده باشد، به خود اجازه دهد کتابی را برگزیند و ترجمه کند ادبیزبانی و
 این خود مترجمین هستند که به اختیار، به چنین موازینی پای بندند چرا که به بلکهو نه دولت یا هیچ سازمان دیگری دخالت می کند 

 از مترجم آثار برتر  "مارکز"آنجا مترجم آثار . ی ایمان دارند که باید زبان ملی شان از ترجمه های واالتر و بهتری انباشته شوددرست
.  نام نویسنده ای که اثرش را ترجمه کردهبهارزش مترجم به کار و زبان اوست، نه .  نیست"چینی"یا " هلندی"یک نویسنده ی گمنام 

لزومی .  انتخاب کتاب است، همان گونه که در دورانی در زبان فارسی چنین بودمالکبه همین دلیل هم نام مترجم برای خیلی ها 
"  نجفیابوالحسن"یا "  دریابندرینجؾ"، " لاضیدمحم"همین لدر که نام . بشناسدرا " دگار"یا " دکترو"یا " سیلونه" کسی نداشت

 .ی کتاب بود، چشم بسته کتاب را بر می داشتیمرو

 معروفی ست که در آثار روانشناس *"یش فرومار. " را کمی دلیك تر بررسیده باشم، مثالی بزنمنارسا میزان خسارت یک ترجمه ی تا
شهرت اریش فروم به گستردگی نظرات او در . داده را مورد تامل لرار *"یونگ" و *یش، بسیاری از نظریه های فرویدهاو نظریه 

 که ست *"یآزادیز از گر"ین کتابی که او در زمینه ی بسط و گسترش نظریاتش نوشته، ترزمینه ی روانشناسی اجتماعی ست و مهم 
از .  بخواندرا" یز از آزادیگر" شود، ابتدا باید آشنابه عبارتی کسی که بخواهد با نظریات اریش فروم . از اولین نوشته های اوست

 های دیگر، یا چاپ ترجمهمن چاپ اول این ترجمه را دیده ام و اگر ) مترجمی گمنام به فارسی برگردانده شده توسطلضا همین کتاب، 
، متنی ست (1363) فارسیبه" یز از آزادیگر"ی، چاپ اول بار. (های بی نمص تری از همین کتاب، بعدن منتشر شده، بی خبرم

کافی ست چشمت را ببندی و . کرده فاحش انشایی و دستوری و زبانی و چاپی، که اثر را بکلی گنگ و نامفهوم اشتباهاتمؽشوش با 
گمان نکنم کسی کاری را، حتی اگر تعمیر کفش یا یک اتوی برلی هم .  برسیهر جا از کتاب را باز کنی تا به آنچه عرض می کنم،

 (کلمات داخل پرانتز از من است: 3، پاراگراؾ 168ص )چشمم را می بندم، صفحه ای را باز می کنم . ی بگیردسرسرباشد، این همه 

یدار شود هدؾ از پدکوشش های ناشی از مازوخیسم به هر شکل . وسیله ای ست برای دستیابی به هدؾ (خودآزاری) مازوخیسم"
پی بردن به این هدؾ در مواردی . آنها همیشه رهایی از نفس فردی و ؼرله ساختن خود است، یا به گفته ی بهتر رهایی از بار آزادی

 فرد در طلب تسلیم به لدرتی یا کسی دیگر است که احساس می کند تا نیرویی ؼالب بر او تسلط دارد کهاز کوشش های مازوخیستی 
 (!)"آسان است

نسخه ی چاپی ؼلط !  نیستنمطه گذاری صحیح نیست، که! یا به صورتی دیگر نوشته شده!  از متن افتاده می کنی کلماتی فکراول
با این همه اما چیزی دستگیرم .  به شکل های مختلؾ می خوانمبار،مثل بسیاری بخش های دیگر، سه یا چهار ! گیری نشده، که نشده

آیا ! یش کردمآزمااین را هم بارها .  مطالب پیش و بعداز این پاراگراؾ، به درک مطلب کمک می کندخواندنشاید بگویی . نمی شود
 با خواندن این کتاب، به سراغ ترجمه های دیگر از ،"یش فرومار"خواننده ی عاللمند به جامعه شناسی یا روانشناسی، یا به شخص 

، یا خواهد گفت؛ بهتر ( شدهترجمهبرخی از آثار اریش فروم توسط مترجمین دیگری به فارسی بهتری )یسنده خواهد رفت؟ نوآثار این 
 ! یش نیستباست دیگر سراغ این آلای فروم نروم چون دیوانه ای 

 کالس های شبانه ی زبان،  فارغ التحصیالنی اخیر مسابمه ی تازه ای هم به مسابمات دیگر افزوده شده و آن این کهها این سال در
 جایزه گرفته یا پر فروش است تا فوری کتاب را به دست آورند و به خیال خود  دنیامنتظر نشسته اند ببینند کدام کتاب در جایی از

- یسنده ی افؽانینو * خالد خسینیاز *"بادبادک باز"مثلن رمان پر فروشی به نام .  و از این راه به نام و نشانی برسندکنند" ترجمه"
 ساده در این کتاب هست که اگر اصطالحاتبسیار واژه ها و  (گویا ؼبرایی هم این کتاب را ترجمه کرده که من ندیده ام).یکاییآمر

 افؽانی معروؾ که ؼذای را" لابلی پلو"مثلن .  برود و از اولین افؽانی سوال کندشانمترجم هم نمی دانسته، می توانسته تا سر کوچه 
یسنده ی هندی نو *"الهیری"، از خانم  مشهور اندازه به همینکتاب دیگری هم هست،!  کرده استترجمه" ی کابلیپلو"هاست، 

 . (!احتمالن این یکی هم توسط چند مترجم) فارسی ترجمه شده به *"همنام"، که با نام *"پولیتزر"یکایی برنده ی جایزه ی آمر

 همنام نویسنده ی روسی ست اما ،"گوگول"، چرا که نام لهرمان داستان،  می شود"همنام"مثلن، اگرچه یکی از معانی عنوان کتاب، 
بخاطر " نویسنده در نظر داشته، معنایی درونی تر از این واژه بوده، مثلن چیزی در حدود آنچهپس از خواندن رمان در می یابی که 

یبن تمامی نام ها که انگاری با اصرار تمام، اشتباه ترجمه تمرمشکل اما به همین مساله ی ساده ختم نمی شود، چرا که سوای "! اسم
 و 125به این چند سطر در ص .  که مشهور عام اند نیز، به شکلی دیگر به فارسی برگردانده شده اندخاصشده، برخی از اسامی 
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شاه جهان، ... بابور، همایون:  می کند و توالی نام های امپراطوران را از حفظ می کندمطالعهرا " ی موگالمعمار"و تاریخچه ی "... 
کافی بود مترجم کمی در مورد اسامی تحمیك می کرد تا بداند . الخ..."  و خانواده اش از پنجره ی اتالی که او" دژ آگرا"در . آورنگزب
 که بخشی از تاریخ است" ی مؽولمعمار"یم، بلکه این ندار" ی موگالمعمار" که در هیچ جای جهان چیزی به اسم هند،که نه در 

شاه "... یونهما"، ("بابور"و نه )*"بابر" به ترتیب؛ ،"مؽوالن هند" معروؾ به سلسله ی امپراطورانمعاصر هند را می سازد و نام 
یشتر ب" دژ" معنی می دهد، اما هم" دژ" در انگلیسی اگرچه *"فورت"یا کلمه ی ! است ("آورنگزب"و نه ) *" زیباورنگ"جهان و 

ی این که مصارؾ جنگی و دفاعی داشته، شهرکی بوده در درون یک حصار، و عده سوا" للعه"یک مفهوم جنگی ست، حال آن که 
 می شود، خوانده" فورت"و اصولن آنچه که در هند . ای از مردم و رعایای اربابان دوره ی فئودالی هم در آن زندگی می کرده اند

 لهجه ی محلی بکار می در" للعه" کلمه ی هنوزدر برخی موارد که زبان انگلیسی، اسامی محلی را تؽییر نداده، . است" للعه"بیشتر 
"  ی اگراللعه"پس بهتر بود .  است*" ی سرخللعه"یا " لعل للعه"همان  (به لهجه ی محلی) *"الل َکلَه"رود و حتی در خود دهلی 

لرار دارد، و  ("یامنا"و نه ) * می شد، جایی که اورنگ زیب، پدرش را زندانی کرد و در فاصله ای از تاج محل، کنار رود جامناترجمه
چون در انگلیسی آمریکایی خیلی اسامی را خالصه می "! تاج" است، و نه *"تاج محل"، همان *"آگرا"ساختمان مشهور، در شهر 

 . شنیده اند بسیاریرا" تاج محل" در حالی که نام کجاست" تاج"کسی نمی داند  فارسی کنند، اما در

 لو"همان  (159ص ) *"یسلکورب"ی بی نظیر دیگری هم در مورد ترجمه ی اسامی هست، مثلن یادتان باشد شاهکارهاالبته 
 معادل که *"کافه اوله" کلمه ی ساده ی 187یا در صفحه ی !  است که دو سوم جهان با نام او آشنایندآرشیتکت معروؾ *"کوربوزیه

" لهوه پََرک"، به  می شناسند"کافه اوله" و در تمام لهوه خانه های جهان به نام  می شود"شیرلهوه"یا "  با شیرلهوه"فارسی اش 
 که کمی لهوهبا طعم ... ی مؽذی از برنج و آرد و ذرت و گندم و انواع مؽزها ومخلوط" شده و در توضیح زیر نویسش آمده؛ ترجمه

 و پاکستان و هندکه در " یبَهادر"یا نام فامیلی " بهادر"یا " سردار"یا نام کوچک ! (جل الخالك)"شیر هم به آن اضافه می کنند
کنار هم آمده، مترجم به " اچ"و " بی"، دو حرؾ صدادار  انگلیسی در*"یبهادر"بنگالدش بسیار معمول است، چون در نوشتار 

" مازومدار"به " معصومدار"یا نام فامیل !  کرده استترجمه" یبدور" ؼیر لابل تلفظ تشخیص داده و آن را را" اچ"ابتکار خود 
 و با تلفظ فرانسه اش  می شناسند یا معروؾ ترین محله ی پاریس، محله ی ارزان و دانشجویی که نیمی از مردم دنیاشده،یل تبد
 در اینجا به آمده، آشنا هستند و در بسیاری از رمان ها و داستان ها، نام این محله به همین شکل ها یا محله ی التینی *"یه التنکارت"
حتی افعال هم در .  اؼلب شبیه انشاء شاگرد کالس سوم ابتدایی ستعبارات،و بطور کلی جمالت و !  شده استترجمه" ین کوارترلَت"

 ست تا به کیفیت ترجمه ی یکی  کافینزدیک به شصت مثال فاحش از این ترجمه دارم که ارائه ی یکی از آنها.  اندننشستهجای خود 
 ، پی ببرید؛ فارسیاز رمان های خوب سال های اخیر جهان، به زبان

، آنمدر کوچک است (ب)تنها ساکی که جمع کرده . (الؾ)ین کابین باریک ا به بی روحی پروازهای داخلی عادت ندارد، و به گوگول"
 که به سختی پدرش را باشدنمی خواهد با کسی . (ج)مکسین پیشنهاد کرد با او برود، اما لبول نکرد .  داده استجاکه باالی سرش 

. (ه) خیابان نهم با او رفت و در سپیده ی صبح با او آنجا ایستادتامکسین . (د)بودمی شناخته، کسی که فمط یک بار او را دیده 
 یک عابر بانک چک از. (و) بود، صورتش پر از خواب، و کت و چکمه هایش را روی لباس خانه پوشیده بودنکردهموهایش را شانه 

 "(ز)گرفت 

 ؟ یا " به کابین باریک، و بی روحی پروازهای داخلی عادت نداردگوگول"نمی شد نوشت؛  (الؾ)

  یا ؟"می بندند"یا "  می کنندجمع"ساک را در فارسی  (ب)

یا " یایدب" یا همراهش ،"بیاید"پس جمله می شود؛ مکسین پیشنهاد کرد با او . هستیم (گوگول)"او"ینجا در هواپیما و همراه اما  (ج)
  یا گوگول؟ مکسینکی لبول نکرد؟ "! اما لبول نکرد"بعد ادامه می دهد؛ "! برود"چیزی شبیه به این، نه 

 در زمان گذشته از گوگول درخواست کرده تا همراهش بیاید و گوگول هم در  مکسین حال است، در حالی کهزمان" نمی خواهد "(د)
 از مکسین صحبت می شود که هنوز زنده است، چون، و "نخواست"یا " نمی خواست"پس می شود .  لبول نکرده استگذشتههمان 

می  سختی پدرش را به با کسی باشد که نمی خواست"! )می شناخت"ی شود؛ م" می شناخته"و نه از پدر گوگول که مرده، پس بجای 
 (شناخت

 آنجا کنار صبح، در سپیده ی و"و جمله ی بعدش می شود؛ "! رفت"، نه "آمد"این جمله هم می شود؛ مکسین تا خیابان نهم با او  (ه)
 . (!است" دارا انار دارد" یا ،"بابا نان داد"می بینید که جمالت مترجم محترم شبیه ). او بود

ی گوییم؛ هنوز خواب از سرش نپریده بود؟ یا  فارسی م یعنی خواب آلوده بود؟ یا آنطور که ما دربود،" صورتش پر از خواب "(و)
کت و "... اما جمله ی بعدی؛ ! پس حتمن فعلش در انتهای جمله ی بعدی آمده! ( از خوابپرصورتش )چه؟ این جمله فعل هم که ندارد 

ی لباس خواب می پوشند؟ و در ثانی، دو جمله را که دنبال رواولن چکمه را چطوری ". چکمه هایش را روی لباس خانه پوشیده بود
  از خواب پوشیده بود؟ پر می شود؟ یعنی صورتش هم" صورتش پر از خواب"شامل " پوشیده بود"هم می خوانیم، فعل مرکب 

 هم" زبان و فرهنگ جمهوریبنیاد " اگر  حتییعنی چه؟ منظور ماشین اتومات بانک است؟ اولن"  یک عابر بانک چک گرفتاز "(ز)
 اشکالی دارد؟ و تازه، چه" خودپرداز"مگر . نکرده" فارسی سازی"گذاشته باشد، " بانک اتومات"را معادل " عابربانک"این واژه ی 
 ...نبوده؟ " از خودپرداز پول نمد کرد"؟ آیا منظور  می گیرد"چک"یا خودپرداز، " عابر بانک"چه کسی از 

 را هیچ جا نمی شود به کردهانچه که مترجم از سر بام برای ما تعریؾ .  از خیر شنیدن روایت این عروسی گذشتمکه این راستش
 !گذاشت" یعروس"حساب 



* 
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  در پس ابر استبدادخورشیدهایی

 

در . است و خیال تشکیل شده که در تاریخ رمان نویسی، به صدها شکل و ترکیب پدید آمده  والعیت به زبانی ساده، از دو بخشرمان
یکی ولتی نویسنده تنها طرحی ساده از . خوردمیان رمان های موفك، معمولن دو نمونه ی مشخص از این صدها ترکیب به چشم می 

 و شخصیت های خیالی پر کرده، و گاه تا ماورای تخیل هم پیش رفته، همه جا شخصیت ها هاوالعیت گرفته و تمامی رمان را با صحنه 
 نویسندگان مشهور، از این لاعده موفكدر بیشتر آثار .  صحنه های فانتزی ساخته و پرداخته تا لصه را به سرانجامی برساندو

 بسیار، فراگرفته اند تنها از روی الگویی از والعیت، شخصیت هایی از ممارستنویسندگانی که به دلیل مشك و . استفاده شده است
از آن پس نویسنده به . یچ لصه رها کنندپ کنند، آنها را در ابعاد مختلؾ بپرورانند، بزرگ کنند، راه ببرند و در پیچ در خلكخیال خود 

تمریبن تمامی آثار . یش در صحنه های متعدد لصه را، روایت می کندهاکناری می نشیند و حرکت ها و کنش و واکنش شخصیت 
 رمان هایش چنان کامل  شخصیت هاییوسا یک لصه گوی به تمام معناست که.  این تعریؾ جا می گیرنددر"  یوسابارگاسیوس مار"

برخورد و رویارویی .  پیش رو یا کنار شما ایستاده یا نشسته انداستخوان،تعریؾ می شوند که انگاری زنده، با پوست و گوشت و 
.  نمی شوداحساس های مختلؾ نیز، زنده و پر تحرک اند و در بخش بزرگی از لصه، حضور نویسنده اصلن صحنهشخصیت ها در 

 . گویی که خواننده خود مستمیم، درگیر ولایع و شخصیت هاست

یه و همسای والعی، از پدر و مادر و برادر و خواهر گرفته تا دایی و عمه و عمو و خاله و ها اما نویسنده ای تمامی شخصیت گاه
 زندگی دیده و تجربه کرده، درون سلسله ولایعی درهمبازی و دوستان مدرسه و کاسبان محل و کارمندان ادارات و ؼیره را که خود 

از آنجا که والعیت همیشه هم به .  و شهر کودکی یا بزرگسالی اش، روایت کرده استمحلهکه خود شاهد آنها بوده، در خانه و 
 شخصیت ها و ولایع لصه را به نتیجه ای تای لابل تعریؾ نمی رسد، نویسنده اینجا و آنجا از لوه ی خیال خود کمک گرفته سرانجام

و بیشتر موالع، با . یگری گفته ام که اؼلب نویسندگان شرلی از این گونه ی دوم اندددر جای . که خود می خواسته، راهنمایی کند
 که بیشتر زندگی نامه و شرح خاطرات همانی که چند رمان نوشته اند، تنها یک اثر خواندنی و موفك در کارنامه ی خود دارند؛ وجود

 رمان ها وجود داشته اند، و نویسنده نیازی به لوه ی تخیل نداشته تا آنها را گونهچرا که شخصیت های این . خود نویسنده است
روایت زندگی .  و در لالب رمان تحویل داده است چیدهیافریند، بلکه آنها را همان گونه که بوده اند و زیسته اند، از شاخه های زندگیب

 زبانی کافی ست نویسنده به.  گونه که زیسته اند، خود به خود دارای برخی جذابیت ها هستهمانآدم هایی که وجود داشته اند، به 
 ها تهی شده اند، و خاطره از آنجا که این گونه نویسندگان با روایت یکی دو لصه، از اما. شیرین، آن ولایع اتفاق افتاده را تعریؾ کند

 داشته اند؛ شخصیت هایی که پیش از آن ندیده اند، و صحنه ها و ولایعی تازهتازه، صحنه ها و ولایع  شخصیت های "خلك"نیاز به 
. یت رمان اول آنها نیستجذاب تجربه نکرده اند؛ یعنی آفرینش، رمان های دوم و سوم این گونه نویسندگان، هرگز به آنکه پیش از 

 است تا روایتی الزم"  و ممارستمشك"ؼنی و مهم تر از همه،  مشاهداتی چرا که پس از خالی شدن ذهن از خاطره ها، تخیلی لوی،
لصه کاملن فانتزی باشند، مانند  شخصیت های حتی اگر.  نیفتاده، اما پذیرفتنی خلك، و به زبانی درخور و شیرین روایت شود اتفالیاز

ید به با... یا اتفاق بیافتند، مانند نگاهی که کوه را می شکافد یا دریا را می خشکاند وروانسانی پرنده، و صحنه ها همه در خیال و 
هر کدام از این عناصر، چه آفرینش . ، بپذیرد والعیتگونه ای خلك و روایت شوند که خواننده آنها را به آن صورت خیالی و ورای

 و ها و درگیر کردن شخصیت ها در ماجراهای پی در پی و نفس گیر، و چه بیان صحنه اتفالات،شخصیت ها، چه ایجاد صحنه ها و 
 شناخت، تمرین دارد، شخصیت ها و درنویسنده ای که . کنش ها و واکنش های شخصیت ها، همه به مشك و ممارست نیاز دارند

زبان روایت نیز از اهمیت باالیی . یی های درشت و چشمگیر استنارساصحنه هایش پذیرفتنی یا دست کم خالی از ضعؾ ها و 
 .  یگر را بپوشاندد می تواند برخی عیوب محکم،" زبان" این همه چگونه تعریؾ شود، و گاه کهبرخوردار است؛ این 

یعتی که نیاز به طبدر اینجا هم هنرمند از تملید طبیعت آؼاز می کند، .  به رمان و ادبیات استمثالنزدیک ترین و ساده ترین نماشی 
 پیش چشم نماش دراز کشیده است؛ درخت، آب، آسمان، کوه، آنجاخاللیت ندارد، بلکه با خلك و خوی و رنگ و بوی و اخاللیات خود، 

 دارند، بر پرده ی وجودبه همان شکل که در طبیعت ...  ها، کودکان، زن ها، پیرمردها، گدایان، و گل هابامانسان، شهر، خانه ها، 
 بیابد و طبیعت خود را بیافریند و به مدد مشك و ممارست، از چنگ رانماش اما دیر یا زود باید هویت خود . نماشی بازکشیده می شوند

، ما شاهد دریای نماش، خیابان نماش، کافه  می کند"ینیبازآفر" هنرمند، کهاز جایی . برسد" خلك "در" استمالل" به وارهد،" تملید"
 به رنگ آبی بر روی پرده بکشد و  خطیشاید نماش. دنیایی به همان شدت پذیرفتنی، که دنیای والعیت. ی نماش و دنیایی نماشیم

ی من برایا را به تمامی در این خط آبی باور کنم، پس نماشی به دنیا آمده که جهان تازه ای دراگر من بیننده "! یادر"زیرش بنویسد؛ 
 از جایی در رمان، نویسنده دیگر پیشاپیش سپس،از سوی دیگر، کار نویسنده خلك شخصیت ها و صحنه هاست، و . هدیه آورده است

 زور، به را کشان کشان به دنبال خود، به صحنه هایی که خود میل دارد، نمی کشاند تا  شخصیت هاآدم ها و اتفالات حرکت نمی کند و
 اگر در عیب دار بودن خود هم بی عیب رمانشخصیت های یک . به کنش ها و واکنش هایی وادارد که مورد عالله ی خود اوست

یی همان اوایل لصه، ولتی خلمشان رو به تکمیل است، از دست خالك خود به در می جاباشند، مثل یک بیمار جسمی یا روحی، از 
 بصورت یک راوی نامرئی، صحنه و واز آنجا به بعد، این نویسنده است که در پی شخصیت ها و ماجراها کشیده می شود . شوند

 رشد می کنند، که خود بیان روایت را به دست می گیرند و بی یاری خالك، چنانگاه شخصیت ها . حادثه ها را تعمیب و تعریؾ می کند
 پیش بینی و ؼیر دست  ؼیر لابلنویسنده ای که لادر نیست به شخصیت هایش آزادی بدهد و آنها را در ولایع.  می برندبه پیش

شاید به همین دلیل باشد که گفته اند رمان تجلی روح . فرهنگی (دسپوتیسم)ساخته، آزاد بگذارد، نویسنده ای ست، درگیر استبداد 
 که پیوسته دست شخصیت های چرایک نویسنده ی مستبد، یا خو کرده به استبداد، لادر نیست روایتی جذاب بیافریند . ستدموکراسی 

 .  کوچه به کوچه و صحنه به صحنه به دنبال خود می کشدنگران،لصه اش را در دست های لرزان خود گرفته و چون پدری 

.  بیش دارای همین مشخصات اندو کم"  خورشید با شکوههزاران "و"  بازبادبادک"خوانده ام؛  حسینی  رمانی که تا اینجا از خالددو
یکایی کوچ کرده و بیش از نیمی از زندگی اش را در جامعه ای دموکرات آمربا وجودی که خالد حسینی از نوجوانی به جامعه ی 

 یکی ،" بازبادبادک. " می بردرنج از استبداد فرهنگی سرزمین مادری رها نشده و از خورده ریزهای فرهنگ استبدادی هنوزگذرانده، 



 خورشید هزاران" دنیای خاطرات نویسنده آمده اند، در مجموع لابل لبول تر از ازهم به این دلیل که بسیاری از شخصیت هایش 
 نه در ایجاد حوادث و اتفالات، و نه در ها،رمان دوم نشان می دهد که حسینی نه در زمینه ی خلك شخصیت .  می رسدبنظر" باشکوه

. در تخیل و فانتزی کم می آورد.  از مشك و ممارست کافی برخوردار نیسترمانش،نشان دادن کنش ها و واکنش های شخصیت های 
از جذابیت طبیعی یک  (دانای کل)یجای نویسنده ب در بسیاری جاها با دخالت های ،" خورشید باشکوههزاران" بندی کلی، جمعدر یک 

 تعارفات گرفتارخالد حسینی هنوز هم . یسنده، دلزده و خسته می کندنو" محبوب " شخصیت هایرمان خالی می شود و خواننده را از
دو شهر نسبتن مدرن و گاه برخوردار از همه ی  هیات هرات و کابل، دو شهر وطنش را گاه در. و مجامالت فرهنگ استبدادی ست

. بی بدیل کرده اند باؼی حیاط خانه ها را... درختان هلو، گالبی، گیالس، انار، و.  می کندوصؾ"  شرلییک شهر زیبای"مواهب 
انسان ها به نسبت معمول و اگرچه کم دانش و کم سواد، اما آداب . اندخیابان ها شسته و رفته و عمارات، شیک و فروشگاه ها، مدرن 

 که سعی می شود پنهان ها،مجموعه ای از والعیت . همه چیز نه عین والعیت است، و نه تصویری از خیال...  وانددان و امروزی 
وصؾ گل های وحشی در دامنه ی دشت و تپه ای بیرون شهر هرات، یا ! یندنمابمانند، و خیال ها، که بیش از اندازه ؼیر والعی می 

یه شب"  فاوستهوارد"ی هافضاهایی ست که بیشتر به روستاهای انگلستان در رمان ...  در آن ماهیگیری کرد وتوانرودی که می 
 . اند

 به نسبت در هیات یک شرلی ساکن آمریکا، محجوب و لدرشناس، بیم دارد مبادا در روایت لصه، آنجا سوی دیگر، نویسنده اینجا و از
 خالد حسینی را در طول بیست و پنج سال، به کهانگاری که این جامعه ی آمریکاست ! ناحك شناس باشد (آمریکا)جامعه ی میزبان 

یسنده نوبه عبارتی ساده تر، .  و نه استعداد و توانایی خود نویسنده در لصه گوییکرده،یکی از پر فروش ترین نویسندگان تبدیل 
آنها به سمت و سویی که خود میل دارد،  کشیدن سوای راهبری و راهنمایی شخصیت ها و دخالت در زندگی، صحنه ها و مولعیت ها و

با نوعی حك شناسی، آگاهانه گرفتار خودسانسوری  (وطن دوم) در آن زندگی می کند امروزدر مورد وطن اصلی خود و سرزمینی که 
 دوره ی تسلط کمونیست ها و اشؽال افؽانستان داوودخان، است از بدگویی و بدنمایی از دوران پر"  خورشید با شکوههزاران. "ست

 که بودهگویی افؽانستان دوران ظاهر شاهی، معصومی زیبا و مترلی . ین و سپس دوران طالبانمجاهدتوسط شوروی، دوره ی تسلط 
 تا به اشؽال مبارک لوای آمریکا و ناتو رسیده و  می چرخیدهدر دوره ای بیست و چند ساله در دست هایی آلوده به خون، و نامبارک

 بصورتی  و آن دموکراسی بالموه ای که از دیرباز در سرشت افؽان ها نهفته بوده، یک شبهزدودهیک شبه چرک و خون را از خود 
 ای ناباورانه از مواهب یک جامعه ی باز و آزاد گونهاز صبح اشؽال آمریکا، جامعه ی افؽانستان با شتاب و به . بالفعل در آمده است

یی مدارای یتیم خانه ی کابل که تا دیروز از خشونت و گرسنگی رنج می بردند، به درک و هابرخوردار می شود، طوری که بچه 
. می رسند (محل زندگی نویسنده)یکا آمرلیبرال منشانه، در حد و حدود هم سن و ساالن خود در یک مدرسه در ایالت کالیفرنیای 

 در کهاز این هم باالتر، تفاوت پنهانی ست . ین و نه طالبان، هیچ کدام افؽانی نیستندمجاهدانگاری نه داوودخان، نه کمونیست ها، نه 
با این همه . به چشم می خورد ( افؽانستانشهروندانهر دو گروه، )وصؾ زندگی، خلمیات و پندار و کردار پشتون ها و دری زبان ها 

ی ایرهای جذاب و نفس گیر، و شخصیت های دوست داشتنی و پذیرفتنی خالی نیست، به گونه تصورمان از صحنه ها و توصیؾ ها و 
یسنده در انتهای کتاب از آنها لدردانی و نوکه گاه تاسؾ می خوری چگونه یکی از این همه مشاور و دوست آمریکایی و افؽانی که 

 به نویسنده توصیه نکرده که از راهنمایی شخصیت ها دست بردار، بگذار آنها خود رمان،تشکر کرده، پس از خواندن دست نوشته ی 
ی کل، برگزینند، حتی اگر خالؾ میل دانا خود را در دست بگیرند، رشد کنند، پیش بروند، و عالبت خویش را بی دخالت سرنوشت

 .ی لدر شناسی نسبت به افؽانستان یا ایاالت متحده یا هر جای دیگر نیستبرارمان لزومن جای مناسبی . نویسنده عمل کنند

 کهمریم . او پذیرفتنی ترین و دوست داشتنی ترین شخصیت رمان است.  می گذرد مریمینوجوان اول رمان، در توصیؾ کودکی و بخش
 خانه ی ،"کلبه"ینک همراه مادر در انتیجه ی همخوابگی ؼیر رسمی مادری ست که روزگاری خدمتکار خانه ی پدرش جلیل بوده، 

این زندگی را سنت و فرهنگ به پاداش گناهی که مریم مرتکب . حمیرانه ای دارد زندگی گلی روی تپه ای در خارج از شهر هرات،
 شود و از کلیه ی مواهب یک فرزند بزرگمحکوم است تا میان خاک و گل  (حرامی)این فرزند نامشروع .  به او هدیه کرده اندنشده،

یکی به انتظار دیدار هفته . کودکانه ی مریم، شمارش روزهای هفته است زندگی از موهبت های انگشت شمار! مشروع، محروم بماند
و یکی هم به انتظار .  استربوده که با لباسی تمیز و بویی خوش، زبانی نرم و وعده هایی شیرین، دل مریم کوچولو را پدرای یکبار 

او تنها کسی ست که بر سر این . مال به مریم درس لرآن می دهد.  تپه لرار دارداز آنسوتر که" گلدامن"دیدار هفتگی مالی ده 
 و او را برای به دنیا آمدنش سرزنش و تحمیر کشد، دست مهربانی می (!البد به این خاطر که مخلوق خداست) ناخواسته،" حرامی"

 کهیجه ی سختی زندگی ست، مانع می شود تا مریم کوچولو به عشك مادر پی ببرد، به ویژه نتزبان تلخ و نیشدار مادر که . نمی کند
، از سه زن رسمی، خواهران و برادران (پدر)فرزندان دیگر جلیل . زن پیوسته از پدری که مریم عاشمانه دوست دارد، بد می گوید

 هرات زندگی می کنند، به مدرسه می روند، لباس های لشنگ می پوشند، به  اعیان نشینناتنی مریم، در خانه ای مجلل در محله ی
 اما، پاداش لذت گناهی ست که مریم  حمیرانهاین زندگی...  می روند، بستنی می خورند، در سینمای پدر فیلم تماشا می کنند وگردش

 انتخابمریم تنها در .  به دنیا آمدن اختیاری داشته و نه در زندگی کردن اختیاری دارددراو نه . در ارتکاب آن هیچ نمشی نداشته است
 عشك را و زندگی را، که با وجود شایستگی، از فرصتمرگ، مختار است و از این تنها اختیار، آگاهانه و با لدرت استفاده می کند تا 

 .  بلعیده استرا، بی آن که خود بخواهد آخرین لممه های زندگی او  نیز"یگرید"یرم که آن گ. او دزدیده اند، از دیگری نگیرد

 که پدر روزیک . هنوز هرات را که در چند لدمی ست، ندیده.  را از فراز تپه تماشا کرده استگلدامنیم تا پانزده سالگی، تنها ده مر
 دنبال آرزویی که یک هفته در سینه پرورده، پای بهلول داده او را به سینمای خود در هرات ببرد، و سر وعده حاضر نشده، مریم 

 ی جلیل خانهی خیابان ها و مؽازه ها، زمان را از یاد می برد و چون نزدیکی های ؼروب، به تماشااما محو . پیاده به شهر می رود
این شب سرنوشت ساز، در طول .  کوچه به خواب می روددرآن شب پشت در خانه ی پدر، .  نمی دهندراهش" داخل"می رسد، به 

 ناکردهمادرش که پنداشته مریم از خانه گریخته، توان تحمل عموبت گناه .  در هم می نورددرایک هفته ی بعدی، طومار زندگی مریم 
 که جلیل و زنان عمدی اش ننگ دارند دختر  دلیلکسی به خود زحمت نمی دهد تا دریابد مریم آن شب به این. ی دخترش را ندارد

 هرجاهمین که دختری پانزده ساله یک شب به خانه نیامده، .  ی پدر به صبح آورده استخانهحرامی به خانه شان پا بگذارد، پشت در 
.  تحمل ننگی دیگر و حمارتی بیشتر را نداردچونمادر پیش از برآمدن آفتاب، خودکشی می کند . بوده باشد و بهر دلیل، فاحشه است

یک شبانه روز در اتالی در خانه ی پدری بسر می آورد بی آن که حتی .  سپرده می شودخاکدر میان بهت و حیرت مریم، مادر به 



 باشد، به عمد مردی که سه برابر او عمر کردهفردای آن شب بی آن که کسی از او سوالی .  داشته باشد خانه را و پدر را ببینداجازه
 دختر. و روز بعد در اتوبوسی عازم کابل است. ینه، به نیم نگاهی صورت این مرد را می بیندآمریم تنها لحظه ای در . کرده در می آید

 و می رود تا در شهری فرسنگ ها دورتر، گذاردپانزده ساله، در کمتر از یک هفته، مادر و کلبه و زندگی کودکی را پشت سر می 
تمامی این فصل رمان به شعری .  مردی ؼریب، زن شود، بی آن که کودکی کرده باشدباؼریب تر از زادگاهش، در خانه ای ؼریب، 

 مردان و زیر نگاه خدا، به تکرار فرمان آشنا، به سوگنامه ای می ماند که هرشب و هر روز، در گوشه و کنار جوامع ما، به ودردناک 
یت تحمل و صبوری هایش، خالی از لطؾ و زیبایی های دردناک زندگی زنانی از این نهازندگی زنانه ی مریم نیز، در . خوانده می شود

یرش در ایران و پاکستان و دنیای نظاکفشدوز پشتونی تمام عیار، که . رشید را هم می شود با اشتیاق دنبال کرد.  نیستدست،
 در هیات یک گاریچی، زن هایش را به مهربانی و تازیانه، به سمتی که خود می خودپسند، کم نیستند؛ مستبد، اسالم،خاورمیانه ای 

زده باشد، رشید کفشدوز را وا می دارد  حرفی اگرچه نویسنده در جاهایی که می خواهد از ولایع خارج از خانه هم.  می راندخواهد،
 کشت زده، در اتاق بنشیند و مثل گوینده ی اخبار، جنگ و درگیری های خارج از خانه لصدبعد از صحنه ای خونین که زن ها را به 

بخش اول رمان، سوای ! یه و تحلیل کندتجز برای زنانی که بی خبر از همه جا، در بازداشت خانگی سنت و فرهنگ بسر می برند، را
 . خواندنی ترین بخش رمان استدهنده،برخی تاکید و تکرارهای کشدار و کند و آزار 

از مریم و رشید که چند . یه می گذردهمسا پسر یکپای ،"طارق "و" بابی "و" مامی" اش، خانواده دوم تمامی در وصؾ لیال و بخش
در همان چند صحنه و صفحه ی ابتدای بخش دوم، می توان دریافت که . ی نیستخبرخانه آنطرؾ تر زندگی می کنند، در این بخش 

این بخش رمان بیشتر .  آخر داستان حمل کنندتا را او" پیام" لهرمانان محبوب و برگزیده ی نویسنده اند که لرار است طارق،لیال و 
یزه کردن پایان لصه نوشته شده و تالش لابل تحسینی در خلك لهرمان ها و پیشبرد دراماتبه وصله ای می ماند که گویا تنها برای 

 .  در آن بچشم نمی خوردلصه

 و در عین ترمریم و رشید، این امید هست که در ؼیاب چندین ساله ی مریم، اینک با زنی پخته  زندگی  بخش سوم، با ورود لیال بهدر
با ورود لیال اما، مریم بصورت سایه ای به پستوی . گرداندحال لوی تر روبرو شویم تا جذبه و شور را دوباره به فضای رمان باز 

 نویسنده از کهچنین بنظر می آید . یان بخش، از شکل سایه بیرون می آید تا خود را لربانی لیال کندپالصه برده می شود و تنها در 
مریم به مرحله .  با زنی به آن لدرت و صالبت چه کند نمی داندچرا که. پرداختن به مریم و به صحنه آوردن دوباره ی او واهمه دارد

،  می شورد(نویسنده)که اگر در فضای لصه رها شود، با آن حضور سنگین، بر خالك جوان خود رسیده ای از توان یک شخصیت
اگر مریم دیده شود، لیال در ابهت .  می کشاندخودولایع و شخصیت های لصه را با طوفان حضور خود زیر و رو می کند و به دنبال 

 هرجا بهلیال اما کاملن در اختیار خالد حسینی ست و می تواند او را .  نویسنده طلب می کندکهاین چیزی نیست . حضور او گم می شود
، تا در آخرین صحنه های این بخش،  می دهدمریم دست بسته و خاموش، در کناره های رمان به زندگی ادامه. که خواست، ببرد

، شوهرش رشید و فرهنگ و سنت جامعه پایمال شده، بلکه نویسنده نیز که او را به  جلیلحك مریم نه تنها توسط پدرش. لربانی شود
آنچه راوی .  کرده، و می خواسته، برساندفکرین صالبت رسانیده، حك او را پایمال می کند تا لصه را به سرانجامی که پیش از آن ا

 آخرین لحظات پیش از اعدام می گوید، حرؾ و نمل هایی ست که می توانست اینجا و دردانای کل در مورد مریم و افکار ذهنی اش 
در عوض اما، همه ی آن تجربیات و . شود در طول رمان، توسط خود مریم و به صورت رعدی و برلی به صورت خواننده پرتاب آنجا

 بسته شسته رفته و مرتب ،" و امثالپند"از نتیجه گیری های اخاللی و  انبانی درد دل ها، در چند جمله ی شکسته بسته، بصورت
 . بندی شده، توسط راوی دانای کل پیش روی خواننده گذاشته می شود

یده و خوابمادر مریم، خدمتکاری که با اربابش .  ناکامل اند، و الجرم دوست داشتتی نیستندوشخصیت ها اؼلب به نوعی نارس بمیه ی 
 دست های نویسنده، زنی که ورای درک فرهنگی درهمراه کودکی حرامی در کلبه ای کنار شهر زندگی می کند، بلندگوی دیگری ست 

 می  بر زنان می رود، سخن می گوید و نتیجه ی لصه را به گونه ای پیامبرانه پیش گوییکهاش، از نابرابری زنان و مردان و ستمی 
 بر سر مریم آورده، برای طلب بخشش از آنچهجلیل، مردی با سه زن عمدی و یک خدمتکار تجاوز شده و رها شده، پشیمان از . کند

 (دخترش)یلش کنار خیابان، پیش روی خانه ی مریم و رشید، به انتظار می ماند تا مریم اتومبهرات به کابل می آید، یک روز تمام در 
 عبور کرده اند او را چریده اند، حاال و تنها تنشزنی که آشنا و ؼریبه در تمامی عمر، بی رخصتی و فرصتی از روی . او را بپذیرد

 انتمام به پاداش بدکرداری خود در ناکامی و پشیمانی بمیرد، اختیار انتخاب یافته تا پدرش را بهبرای آن که نویسنده می خواهد جلیل 
 ی خود بی رخصت دیدار رها کرده بود، اینک یک خانهو جلیل، که تمامی یک شب دخترش را پشت در ! آنچه با او کرده، راه ندهد

 ! ، منتظر رخصت مریم می ماند خیابانروز تمام در اتومبیل بنزش در

 و آن گذارداما پیش از مرگ، نامه ای می نویسد، در جعبه ای می .  و زمانی بعد، می میرد باز می گرددبی دیدار مریم، به هراتجلیل 
 به امانت به پسرش می دهد، تا در انتها و طی صحنه مرگشرا به مالی ده می سپارد، مالی ده نیز به نوبه ی خود جعبه را پیش از 

، تا  سر در می آورد مالی ده به دست لیال سپرده شود که در سفری از پیشاور به کابل، از مشهدپسرای از پیش ساخته شده، توسط 
و این جعبه و نامه ی  (نوعی ستایش از مریم)مریم دیدار کند  کودکی ی"کلبه"از طریك هرات به کابل برود، و در هرات، اولن از 

 آن سوی مرز شرلی در، (در پاکستان)چطور از پیشاور . صحنه هایی که به وصله های ناهمرنگ می مانند. برسدجلیل هم به دستش 
 ایران و مشهد گذشت که در منتها الیه مرزهای ؼربی افؽانستان ازافؽانستان، برای رسیدن به کابل در نواحی شرلی افؽانستان، باید 

عدم امنیت راه پیشاور به  حسینی  به این دلیل که مسافران ما از هرات بگذرند؟ شاید ساده تر می بود اگر آلایتنهاشاید ! لرار دارند
 به  می کرد و مثلن با یک پرواز، و نه با اتوبوس، مسافرین را از پیشاوربهانهکابل، حتی از طریك لندهار در جنوب افؽانستان را، 

 !     هرات دیدن کننداز تا از آنجا با اتوبوس وارد افؽانستان شوند، و آن ولت سر راه مشهد به کابل، مشهد می آورد

 مرالبتکودکی یکپا که از ابتدا و در نوجوانی تحت .  شسته رفته تر و ناپذیرفتنی تر استهم شخصیت دیگر داستان، از این طارق،
 جلوه می کند و همین گونه حفظ می شود تا در داشتنهای همه جانبه ی نویسنده، در رفتار و گفتار و پندار، پسری شایسته ی دوست 

 که  رشیددر نمطه ممابل) لیبرال و معتمد به برابری زن و مرد، و یک پدر بی عیب و نمص منش،انتهای داستان، جوانی دموکرات 
کاش )!  تا کاملن بی عیب و شسته و رفته بنظر نیایدنداردالبته یک پا . از آب درآید (اتفالن در زشت بودن، والعی تر بنظر می رسد



 تمام عیار دموکراتیی اخاللی داشت، چیزی که دست کم در نسل بینابنی میان رشید و جلیل تا یک نارسابجای یک عیب جسمی، یک 
 معلم فیلسوؾ و ،"زمان" خار به چشم می روند، مثلن مثلو بسیاری شخصیت های دیگر که ... (در افؽانستان، بهتر جا می افتاد

این یکی به لول ! که به دختر هفت هشت ساله فیزیک نجومی یاد می دهد!  یتیم خانه ی کابل در دوران طالباندانشمندطبیعی دان و 
 !  استنچسب" بیخی"خود افؽان ها 

 سالمت بهاین که نویسنده بخواهد زنی را از آن جهنم ! یسنده نیست، پذیرفتنی تر بنظر می رسدنودر جاهایی که تحت مرالبت لیال 
 هم چنان عاشك افؽانستان و کابل حفظ کند، دارند،بیرون بکشد و علیرؼم تمایل هم نسالنش که سخت میل به زندگی در جوامع ؼربی 

 می  کابل وادارد، تا نویسنده شخصیتی از رمان را به سرانجامی خوش برساند، به ویژه کهبهتا با شوق، طارق را هم به بازگشت 
 ...  زنانی مانند تو نیاز دارد، وبههم درست از آب در آید که پیوسته می گفت؛ افؽانستان  (!بابی)پیش بینی پدرش خواهد 

 و مسایلی روابطبه دلیل )یده ام، و گمان می کنم اگر از زیر تیػ سانسور هم سالم به در رفته باشد ند ی این رمان به فارسی را ترجمه
یك، اما بظاهر تکذیب می شود، تا کسی تصور نکند تشوکه در ایران به شکل فجیع و ؼیر انسانی اش هنوز هم از سوی حکومت 

یران را باور دارد، در عمر االبته آن کس که چنین تصویری از .  در ایران اتفاق نمی افتداش"طالبانی"اسالم ایرانی هرگز بصورت 
یران را ندیده است، مگر گذرا در اتومبیل، یا چند روزی در هتلی در اخود ؼیر از نواحی شمالی و مرکزی تهران، جای دیگری در 

 اولی، و خیلی مثلسخت امیدوارم این یکی رمان آلای حسینی، . ( خانه ی فامیل و دوست و آشنای شهرستانیدرشهری دیگر، یا 
   !یرون نیامده باشدب از تنور، ناپخته"  مترجمیتازه"رمان های دیگر، به دست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یتهدا

 

یسندگان و شاعران گذشته، شخصیت نو آثار هدایت، در فرهنگ ما کار آسانی نیست، چرا که مانند بسیاری دیگر از مورد در لضاوت
انگار که خواندن هدایت بی وضو و ؼسل، شایسته نیست؛ پس . یچیده شده استپهدایت نیز، در لفافه ای از راز و رمز و پیشداوری 

 ،" جاریرسم" ببندید و مطابك نخوانده، اثری از هدایت لذت نبرده اید، بی تردید اشکال از شماست، باید کتاب را خواندناگر از 
یت و امثال او، باید از نام هداتصور می کنم پیش از خواندن هر اثری از .  چیست"شاهکار"ی اگر ندانید حت است،" شاهکار"بگویید 

 کتاب" یا ،" کاتوزیانهما "از"  هدایت از افسانه تا والعیتصادق" آثاری نظیر خواندنشاید . کرد" یی زداییآشنا"و شهرت متداول، 
بهرحال خواندن ". یی زداییآشنا"کمکی باشد به این ...  دمحمتمی ؼیاثی واز" یل بوؾ کورتاو" محمود کتیرایی، یا از" صادق هدایت

اکثر نمد و .  هدایت خالی ست، بی تاثیر نیستندبه نسبت"  انگارممدس" نمدها و تحلیل ها که از هرگونه شیفتگی متعصبانه و ازبرخی 
 یا اظهار شده، مجموعه هایی هستند از یک سری کلی گویی و تعریؾ های تکراری، و نوشتهبررسی هایی که در مورد آثار هدایت 

 (...یا حافظ، یا نیما، یا شاملو، یا)یشتر شرکت در نوعی مسابمه که چه کسی واژه های بهتر و دهان پر کن تری در مورد هدایت ب
 می شباهت" خاطرات"برخی به .  انشاء های خسته کنی از کلمات للمبه سلمبه اندکهاؼلب این نوشته ها هم، نه نمد، . بکار می برد

و روابط دوران جوانی ست که در آن  زندگی "ؼربت ؼم"، خاطرات شصت هفتاد سالگان، که پیش از هر چیز دیگر، نوعی برند
  . به فرشته ای می مانند که تنها در آسمان خیال، در پرواز استاؼلب ،"درگذشته"دوستان و آشنایان 

 ای دیگر منتشر شده، روشن مجموعه آثار هدایت پس از مرگش، بصورتی پراکنده چاپ شده و گاه، لصه ای جداگانه، یا در که آنجا از
آنچه از هدایت برای من مانده، .  شامل کدام داستان های کوتاه او بوده،" گوربه زنده"نیست که مثلن مجموعه ی لصه های کوتاه 

 که در مجموعه ی جداگانه در یک شکل و اندازه منتشر شده، و چند اثر 1342ی ست که توسط انتشارات امیرکبیر در امجموعه 
 از متشکل" یولنگار" مجموعه ی در" یه خانمعلو"، داستان کوتاه  امیرکبیربه عنوان مثال در سری انتشارات. امیرکبیر نیامده است

تمثیلی؛ برخی جذاب، و برخی درازگویی هایی -  انتمادیعمدتنآمده که طنزی ست اجتماعی، با نثری ویژه،  (لضیه)" یهؼز"شش 
ید آثاری تردیت در زمانه ای نوشته که ادبیات معاصر فارسی هنوز راه به جایی نبرده بوده و بی هدابهررو، صادق . خالی از جذابیت

 امروز، زنبیل ادبیات معاصر ما را، به ویژه در لصه آنچهبا این همه در . از این دست، در زمانه ی خود کاری بوده است، کارستان
.  می برند، نیستنام می گویند، و در حد یک امامزاده از او که" آن" گمان من، سال هاست دیگر بهنویسی و رمان پر کرده، هدایت 

کافی ست بدانیم که هدایت بسیار می خوانده، و زبان .  را ندارد15 و 1314 مدت هاست آن ویژگی سال های هم"  کوربوؾ"حتی 
، زمانی که نوشته شده، آثاری از  بی همتاستی"نوع" در ادبیات ما از ،" کوربوؾ"می دانسته، و اگر سبک  نیکی فرانسه را هم به

 .  نبوده اندکم در زبان های دیگر ،"نوع"این 

 های ادبی نیست، بلکه می تواند سبب زادهین گونه سخن گفتن از هدایت البته، نه تنها مطابك سنت موجود در مورد برخی امام ای، بار
 وجود" بی بدیلی" در آثار هدایت شاهکار ،" لطره خونسه "و"  بگورزنده" در کوتاهبه گمان من، جز چند داستان . تمسخر هم بشود

پس نباید از نمد دوباره .  بهتر و ورزیده تر از او نوشته اند زمینه هاندارد، و تصور می کنم نسل بعد از هدایت، و بعدتر، در بسیاری
 داده اند، و کارشان، و شهامتشان هم انجام هراس داشت؛ کاری که برخی از منتمدان جوان در این سال ها ها"امامزاده"و چند باره ی 

 طلب "،"ینه ی شکستهآ "،" آکلداش "،"گرداب "،" لطره خونسه"یبایی های هدایت را می توان هنوز هم در ز .ستودنی ست
اینها .  هرکدام در نوع خود، یافت،" دژگجسته "و" محلل "،"ی که نفسش را کشتمرد "،"چنگال "،"صورتکها "،"الله "،"آمرزش

" که مردش را گم کرده بودزنی "از اینها مانند  برخی .یت، هم چنان آثار خواندنی هدایت بالی مانده اندروادر نوع نگاه و زبان 
در طنز هدایت نسبت به .  ای شاهکاری هستندروزنامههای هدایت، طنزهای (لضیه)" یهؼز "از برخی . ای دارندنمونه و تم موضوع

 بمدری تند است که بنظر می رسد هدایت نسبت به برخی از رفتارهای فرهنگی ما نفرت هامسایل اجتماعی، گاهی نفرت از کژی 
 ناسیونالیست های چرب و چیلی، بر مانند تا حدی که تعجب می کنی نویسنده ای چون هدایت که گرایش ناسیونالیستی داشته، داشته،

. ؾ" همان گونه که ،" بگورزنده. " به چشم اؼماض نگاه نمی کرده استما،نارسایی های فرهنگی و کژرفتاری های روزمره ی 
 این تفاوت که دومی از استحکام بیشتری برخوردار است، و البته با دارد، شباهت"  کوربوؾ" از بسیاری جهات به نوشته،" فرزانه

 هر دو با کهنسخه ی خطی هدایت از بوؾ کور، و نسخه ی ماشین شده ی زنده بگور را، ).  شده استنوشتهپیش از زنده به گور 
 را، نشر باران در سوئد، در یک مجلد منتشر کرده اثرچاپ های رسمی این سال ها تفاوت دارند، همراه با نمد فرزانه بر این دو 

 . (است

 این لطؾ او محروم مانده از" یمروار توپ "و" حاجی آلا" هدایت در بازنویسی نوشته هایش داشته، بنظر می رسد که وسواسی با
این دو اثر . منتشر شده (زمان زنده بودن هدایت)1324یت است، اما حاجی آلا در هدااگرچه توپ مرواری یکی از آخرین کارهای . اند
از نگاه محتوا اما، به ویژه .  نیستند نگاه نثر و هم از نگاه پرورش شخصیت ها و گفتگوها، در حد و حدود کارهای خوب هدایتازهم 

 ؛ (یگر در مورد این اثر نوشته امدجای ). حاجی آلا، از کارهای درخشان هدایت است
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 بیشتر به داستان شبیه اند، تا نمایش اگرچهین آنهاست، بهتر"  ی آفرینشافسانه" نمایش نامه ی منتشر شده از هدایت، سه میان در
ظاهرن این . دارد ارجحیت ،"ین دختر ساسانپرو "و" یارماز" مراتب بر نثر ابتدایی بهنثر و گفتگو در افسانه ی آفرینش، . نامه

 نزدیک نویسنده هدیه شده و اولین چاپ آن باید پس دوستاننمایش نامه در زمان زندگی هدایت، چند نسخه و تنها بصورت دستخط به 
 و در ممایسه با شده، یک نمایش نامه ی تاریخی ست، با همکاری مجتبی مینوی نوشته که" یارماز. "از مرگ هدایت بوده باشد

 آلایا نمایش نامه های آخوندزاده و میرزا "  ممدمحسن "از"  برگشتهفرنگ از جعفرخان"نمایش نامه های پیش از آن در ایران، مثلن 
 شمسی، باید اولین چاپ آن باشد، 1312 دارم،چاپی که من . ، نازل تر بنظر می رسد(دوران مشروطه و بعداز آن)تبریزی و دیگران 
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یش نامه های پیش از آن در زبان فارسی، آشنا بوده اند، در حالی که بنظر می رسد نمابه این معنی که هم هدایت و هم مینوی با 
 .نوشته شده است (اعراب)" انیران" ایرانیان، و بد و بیراه گفتن به بودن" پاک" برای تاکید بر تنها ،"یارماز"

ی مختلؾ استفاده کرده و با در نظر گرفتن این که ها نسخه از"  یسنوهومن "و"  یشتبهمن" بازنگری و بازنویسی متن دریت، هدا
 مختلؾ تنگ بوده، و بسیاری از نسخ و متن هایی که امروز در موزه ها و کتابخانه های  زمینه هادر دوران او امکانات تحمیك در این

 ستایش است به ویژه که در ممدمه ی نسبتن لابلدنیا موجود است، هنوز کشؾ و معرفی نشده بودند، همت هدایت در این گونه آثار، 
باالخره ...  فلسفه ی آیین زردشتی در مورد تمسیم تاریخ به سه سه هزاره و زمینه یبلند این مجموعه، توضیحات مبسوطی در

 که های خیام با حجم کمی ترانه .تا مدت ها بعد از او به این گستردگی مطرح نشده...  کننده در مورد متن زندها وروشنتوضیحات 
برخوردار است به ویژه اگر بدانیم که  درخشانی اگرچه در همین حد و حدود هم از جلوه های فکری. دارد، بنظر می رسد ناتمام است

 ازامروز و سال ها پس .  کاتوزیان، ممدمه ی این اثر نشانه ی رشد فکری نویسنده استلولهدایت این اثر را در جوانی نوشته و به 
  .مرگ هدایت می شود دید که خیام چه تاثیری بر زندگی و مرگ او گذاشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احمد آل جالل

 

، 1332 دو دهه بعد از کودتای گان و دانشجویان اواخر دهه ی چهل و اوایل دهه ی پنجاه شمسی، و حتی برای نخبه جوانانی ما برا
ی مردگی و سکوت، که اعتراض ها به زمزمه هایی در تاریکی شبیه هادر آن سال . آل احمد یک نمونه ی روشنفکر معترض بود

 ی شجاعانهبه همین جهت کسی رخصت به خود نمی داد تا در حین شیفتگی محض به گفتار و رفتار . بودبودند، آل احمد یک فریاد 
یادداشت های سردستی اش به ولایعی نظیر اجرای  حتی هرچه به للم آل احمد بود،. او، در نوشته ها و گفته هایش تامل و تعمك کند

 ی داریوش حسابشدهبا نمد . ، با چشم های بسته لورت داده می شد(اجتماعی)ی سالمتی مزاج برا" تربت آب"یک نمایش نامه، مثل 
نمد داریوش آشوری نشان داد که می . گذاشت" تخم" کاشته شد و  شیفتگان تامل در آثار آل احمد، در ذهن،"ؼربزدگی"آشوری بر 

 را بخاطر داشته باشند که با اولین سواالت روزهاتصور می کنم خیلی از نسل من، آن . ی چون آل احمد هم ایراد گرفت"مراد "بهشود 
. شدند احمد، ناگهان از سرعت خود کاست، و به خود آمدگان، به تامل در این زمینه واداشته آلداریوش آشوری، ارابه ی شیفتگی به 

 مماله ی دیگرش در مورد آثار و شخصیت آل احمد که ابتدا در و" ؼربزدگی"هنوز هم بخش هایی از نمد داریوش آشوری درباره ی 
 (نمل به مضمون) احمد را آلآشوری، .  سال ها چاپ و منتشر شد، در خاطرم ماندهآن" آرش" گاهنامه ی در سپس و" بررسی کتاب"
 گونه که در شؽلش، در زندگی و با اطرافیانش هم مثل یک معلم همان" که او استیؾ کرده و معتمد تعر" آمر و اثرگذارشخصیتی "

آشوری تاکید می .  او به خوبی دیده می شودنثرچذابیت شخصی آل احمد، بیان و نوع آمریت و معلمی اش، حتی در ".  می کندرفتار
 . به همین دلیل هم بر دل جوانان و دانشجویان می نشیندو"  و یک پدر دلسوز استمعلمیت آل احمد در حد یک آمر"کند که 

چرا که .  نویس خوبی نبودداستان آن دسته ی معدودی موافمم که گفته و نوشته اند که آل احمد نویسنده ی ادبی یا نظرات با من
اما از آنجا که آل احمد شخصیتی جسور، و نسبت به اندیشه و .  اوست اجتماعیتمریبن تمامی آثار ادبی اش مملو از نظرات سیاسی و

 و استواری شخصیت، بسیاری از عماید شهامتبه دلیل همین . ، تا نویسنده می مانست"مراد" کردار بود، بیشتر به راستگفتارش، 
انتمادات .  پذیرفته می شد و در بین دانشجویان طرفداران پر و پا لرصی داشتدربستناپخته ی او از سوی نسل جوان و انمالبی، 

. یرفته شد و خود او را هم به تامل واداشتپذ از سوی خود آل احمد نیز، کم و بیش  حتی"ؼربزدگی" حسابشده ی آشوری به ومتمن 
  فعالیتاز همان ابتدا و در جریانات. بود" خلیل ملکی" تاثیر نظرات و شخصیت تحتبه نظر آشوری، آل احمد در دوره ای از زندگی 

 و این عشك و ارادت تا پایان مرگ خلیل ملکی  می دانست"یش کسوتپ"در حزب توده و جدا شدن از آن حزب، ملکی را به نوعی 
ی نمی همکارهم  ملکی " سومخط" که دیگر در حزب و دسته و گروهی عضویت نداشت و با بوداگرچه آل احمد سال ها . ادامه داشت

 درگذشت، طوری که برای معتمدان به این گونه ناگهان سالگی و درست دو ماه بعد از مرگ خلیل ملکی، 48خود آل احمد هم در . کرد
 ! در شکستن آل احمد بی تاثیر نبوده است خلیل ملکیمسایل، این شبهه پیش آمد که مرگ

 فیلسوؾ و نویسنده ی سارتر،یگری که به گمان من در ده سال آخر عمر، آل احمد را تحت تاثیر لرار داد، ژان پل د شخصیت اما
آل احمد چنان شیفته ی این نظریه . یسنده و ادبیات بودنو" اجتماعیمسوولیت  "و" تعهد"فرانسوی، و نظریه ی مشهورش در مورد 

. یسندگان آن دوره، نمش بسزایی داشتنو که در تبلیػ و رواج آن در بین جوانان و دانشجویان چپ و معترض، و حتی جرگه ای از شد
 او؛از همین رو چند مجموعه ی مماله ی .  می دانست"یون به جامعه و مردممد "رااو در این شیفتگی تا آنجا پیش رفت که نویسنده 

در ازای  (مردم)به مخاطبانش  (آل احمد) زعم او گزارش نویسنده به" ساله ی سه کارنامه "و"  مماله ی دیگرسه "،" ممالههفت"
این مجموعه مماالت که در همه ی زمینه !  استداشته" خالء"ی ادبی اش "کارنامه" نکرده و خلك"  ادبیاثر"یی ست که او هاسال 

 نظیر اجرای یک نمایش نامه، و یا نوشته ی  موضوعاتی در مورد می مانند"فتوا" اند، بیشتر به گونه ای شده" صادر"ها و جهات، 
یابی ارز"گاهی چنان ؼیرحرفه ای اند که خود آن را ... وزارت آموزش و پرورش و درسی یک نویسنده، یا در مورد کتاب های

  .  است نامیده "شتابزده

 ،" تارسه "،" رنجی که می بریماز "،"ید و بازدیدد" منتشر شده؛ 1337 تا 1324 کارهای آل احمد که بین سال های مجموعه از
یی از یک ها"یتروا" و بیشتر به اند" کوتاهداستان"یا " لصه" همه بطور کلی عاری از عناصر ،" کندوهاسرگذشت" و ،" زیادیزن"

 منتشر شده، 1337 اولین بار در که" مدرسهیر مد"داستان بلند .  باشندشده" یؾتعر" می مانند که از سوی راوی مشاهدهخاطره یا 
تصور می کنم آل احمد به دلیل شؽلی، .  ی برجسته، و بهترین اثر او محسوب می شودشاخصهدر میان آثار آن دوره ی آل احمد، یک 

 روایت ،"یر مدرسهمد" شخصیت های  شاهد برخی از شخصیت ها و روابط و ولایع این داستان بوده و همین والعی بودن برخیخود
 در اولین اثر نویسندگان ایرانی دیده می شود چرا که اولین اثر، همان است که از اؼلباین امری ست که . را نسبتن منسجم کرده است

اما از اثر دوم و سوم، آنجا که . دارند سرچشمه می گیرد و شخصیت ها کم و بیش در ذهن نویسنده، با همه ی ابعاد، جان خاطرات
 . یرد، کار داستان و رمان ما لنگ می شودگ شخصیت های تازه بهره بمختلؾنویسنده باید از خاللیت خود در خلك ابعاد 

 هر دو در راستای نگرش سیاسی و که" ین زمیننفر "و"  والملمنون" شمسی، آل احمد دو رمان منتشر کرده؛ چهل دهه ی در
 ایرادات جامعه ی شهری از به"  والممنون"در .  گونه تنش و تپش رمانهراجتماعی نویسنده، به نوعی فرمایشی اند، و عاری از 

 ی روستایی از نگاه آل احمد است؛ آنچه خود جامعه ای از روابط ارباب و رعیتی و مجموعه" ین زمیننفر" خود پرداخته و نگاه
یکی از داستان . هر دو اثر از جذابیت های ابتدایی یک رمان عاری اند.  گذاشته استهاخواسته و می اندیشیده، در دهان شخصیت 

، تنها اثری ست از او که به حال و  نیز" فرخندهجشن" آخرین مجموعه ی منتشر شده از آثار آل احمد، به نام ،" داستانپنج"ی ها
 این مجموعه، یک حکایت دست ساز، در خدمت گردش صد و از"  و فلکگلدسته "داستان .یک استنزدهوای یک داستان کوتاه 

 و خیانت خدمت" که در رساله ی گونههمان .  درجه ای فکری اش به اعتمادات سال های پیش از ورود به حزب توده استهشتاد
 . یدئولوژی اش، تا تطهیر شیخ فضل هللا نوری هم پیش رفته استا که در جهت بیان آمرانه ی ،"روشنفکران



 اجتماعی آن سال ها به سرپرستی  تحمیماتیش که توسط موسسه ی علوم وها"منوگرافی" آل احمد، مشاهدات یا آثار بین کارهای در
 دلیل علمه های به"  خلیج در یتیمخارک، "و"  نشین های بلوک زهراتات "،"اورازان" و منتشر شده؛ سفارش"  نرالیاحسان"

با این همه آل احمد جامعه شناس نبود تا از روش تحمیك آکادمیک . هستنداجتماعی و سیاسی نویسنده، از بهترین کارهای للمی او 
و نتیجه گیری و ارائه ی راهکار  بررسی  نیز از کمبودهای روش علمی و تحلیل وها" نگاریتک"از همین رو این . باشدبهره مند 

 سفر شرحآنچه در میان آثار گزارشی آل احمد می درخشد، یکی . متعهداند"  نویسندهتعهد"نیز، رنج می برند، و در نهایت به همان 
 که هر دو به دلیل نثر ویژه و بخصوص ست،"سنگی بر گوری" دیگری نوعی وصیت نامه با عنوان و" خسی در میمات"مکه اش؛ 

ی آل احمد در این دو اثر، "منشیانه"نثر . ، گیرایی خاص خود را دارند(حدیث نفس) در بیان یک درد شخصی صراحتشدومی به دلیل 
 .تمریبن در اوج خود لرار دارد

 های دست"ی آلبر کامو، "یگانهب" و بوده،" تعهد" نیز، آل احمد هم چنان سخت، درگیر مسایل سیاسی و اجتماعی و ترجمه بخش در
 داستایوسکی را به دلیل برداشت اجتماعی از" لمارباز" اوژن یونسکو و حتی از" تشنگی و گرسنگی "و" کرگدن"ی سارتر، "آلوده

 مائده "و"  از شورویبازگشت" ترجمه هم از آندره ژید دارد، دو.  کرده استترجمه آنها داشته، به فارسی  ازو سیاسی ای که خود 
 بنظر می رسد به علت مخالفت پیگیرش و دارد تعلك"  سومخط" به دوران بریدن آل احمد از حزب توده و پیوستن به که" های زمینی

 نبوده، اما ترجمه آن که زبان فرانسه ی آل احمد در حد واالی مضافن . رفته باشدآنهابا حزب توده و اتحاد شوروی، بسراغ ترجمه ی 
 . دیگری ؼیر از اصل، تبدیل شدهکتاببه ضرب فارسی آموخته و تربیت شده اش، این ترجمه ها در فارسی، به 

 در خدمت و خیانت روشنفکران، خسی در میمات، دید و بازدید، مردم، آل احمد؛ مدیر مدرسه، ؼربزدگی، سنگی بر گوری، بچه ی آثار
یابی شتابزده، سه ارز و دو چاله، هفت مماله، سه مماله ی دیگر، خارک در یتیم خلیج فارس، نفرین زمین، چاهمجموعه داستان، یک 

 گلدسته ها و فلک، تات نشین های بلوک زهرا، سرگذشت وتار، مجموعه داستان، یکی هم سه تار، پنچ داستان، جشن فرخنده، 
 . و الملم، سفر به والیت عزرائیل، زن زیادی، مجموعه داستاننونکندوها، کارنامه ی سه ساله، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شعر

 

 هم بعد نوجوانی به شعر عاللمند بوده ام، و شعر خوانده ام، ابتدا از کالسیک های گذشته، و و هم مثل هر ایرانی دیگر، از کودکی من
نمی " شعر اما" خوانممی "به زبانی دیگر، شعر .  بالی مانده" کنندهمصرؾ"عالله ام به شعر اما همیشه در حد یک . شعر معاصر

 بیشتر به خاطر عالله ی پدر، ابتدا با و کرده ام، باز" زبان"از زمانی که چشم به .  و خم شعر و شاعری بی اطالعمچم از و" شناسم
در مرورهای بعدی، عالله ام به متن مثنوی کمرنگ، و توجهم به . آشنا شدم فردوسی اشعار چهار بزرگوار؛ موالنا، سعدی، حافظ و

ی موالنا دل خوشی نداشته مثنو معنای داستان ها معطوؾ شد، اگرچه از ؼزلیات شمس هم چنان خوشم می آید، اما از سبک وفلسفه 
 نه منم، نه من! " بند تنبانی این همه جار و جنجال به راه انداخته انداشعارام و در پس پشت ذهنم همیشه پرسیده ام چرای برای این 

 مثنوی و مولوی، و امامزاده ای که طبك موردو البته به دلیل هیابانگ معمول و مرسوم در !  اینها، چه معنی می دهدو" منممن 
 و"  ایحرفه" اند، هرگز شهامت نداشته ام در حضور این همه شعرشناس مادرزاد ساخته" عرفان"معمول فرهنگی از او و 

 از همان ابتدا، تا همین جا هم، از ارادتم به خیام، چیزی خواندم،بعدها که خیام را !  نظر شخصی ام را ابراز کنم، استؽفرهللا،"متعصب"
 پنداشته ام سعدی در  همیشه. بوستانش چنان که به شیخ اجل، روز به روز عاللمندتر شدم، به ویژه گلستان وهم. کاسته نشده است

 مردمان این مرز و بوم را به کمال می شناخته، و در ممابل ما و مازمانه ی خود جامعه شناس لدری بوده که فرهنگ و اخاللیات 
 "!  کران، و آینه داری در محلت کورانمحلتدر آوازخوانی " همان گونه که خود وصؾ می کند؛ کرده،" ینه داریآ"جامعه مان 

  مرا عالبت نشانه نکردکه نیاموخت علم تیر از من کس

 حافظ شناس همه و از همین رو در ممابل این گفته؛" عیب ما" سعدی رفته، همین باشد که او برید علت ستمی هم که در ادبیات ما شا
 نداریم تا یک تاویل ساده از هزار گفته ی شاعری بدهد شناسکه هر ؼزل او را به هزار ترفند، تاویل و تفسیر کرده اند، یک سعدی 

  را در دو سه بیت ساده و کوتاه چنین شرح می دهد؛ ماکه وصؾ فرصت طلبی تاریخی 

  اختیارکردند" تسلیم "عالالنیی را که بینی بخت یار  ناسزا

 ین خود را رنجه کردمسک ساعد با پوالد بازو پنجه کرد  هرکه

  کام دوستان، مؽزش بر آربه پس تا دستش به بندد روزگار  باش

 ی بختش افول، و لدرتش نزول کند، ستاره سر به زیر باش، تا است،"  به کامروزگار "که"  مخبطیزورمند" این که در ممابل خالصه
شیرازی، فوت و فن مداهنه و مجامله و مجیزگویی ما را در دو بیت، چنین همین شیخ . آنگاه چنان بزن که مؽزش از دهانش برآید

  می کند؛ خالصه

  خویش باشد، دست شستنخون ز رای سلطان، رای جستن  خالؾ

 !ید گفت؛ آنک ماه و پروینببا خود روز را گوید، شب است این  اگر

 هوله هلهما هپروتیان، شیفته ی شاعران .  شیخ اجل بدان پرداخته، خوش آیند ما نبوده، و نیستکهینه داری، آن هم به این گستاخی آ
یان شب سیه، سفید پا" چهارده است، و با هشتمانگو و آرزوباؾ و رویایی و آرمانی هستیم، کسی که بگوید نوابؽی هوشمندیم و 

تیزبینی و درک  (عرفانصوفی گری، و نه )! نکبت روزگار را تحمل کنیم و دم بر نیاریم، تا جانمان برآیدتا خروارها امید بدهد ،"است
 ما، در لالب ضرب المثل و پند و امثال درآید؛  اخاللیات واالی سعدی سبب شده تا بسیاری از سروده هایش در وصؾ فرهنگ و

  نی بوریا، شکر نخوریکز فرومایه روزگار مبر  با

 یا 

  با آدمی بزرگ شودگرچه گرگ زاده، گرگ شود عالبت

 و بچه کشتن است و بیخ تبار ایشان را برآوردن، که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن، و افعی  اولی تر فساد اینان منمطع کردننسل"
 یا . (!اعدام باید گردد)" نگهداشتن، کار خردمندان نیست

 آهنین در سنگ میخ نرود سیه دل چه سود گفتن وعظ  با

 یا 

  گردکان بر گنبد استچونیت نا اهل را ترب است نیکان نگیرد هر که بنیادش بد پرتو



 اگر سعدی. ی طبماتی ما را، کمتر اندیشمندی چنین تیز و صریح وصؾ کرده استخودپسندین دلت و ظرافت در وصؾ خودبینی و ا
 سکوت ،"ی بختیارناسزا"ید؛ در ممابل گواو که جایی می . شناختی از جامعه نداشت، این همه تضاد و تنالض در گفتارش نبودچنین 

 بله"مجیزگوی باش و فرصت طلب و  (لدرتمدار) بکش و مؽزش برآر، و در ممابل سلطان  آنگاه شمشیرکن تا هنگام سموطش برسد،
  در جای دیگری می گوید؛ ،"بله گوی

  است و جور لویتمامی جفا گمراه گفتن؛ نکو می روی  به

  ی گفتار دیروزمان تا امروزفاصلهی آن که پروابی بنا به مصلحت مولعیت و روزگار،  می کنیم؛ فضله پراکنی "ما"ین همان است که ا
 .  ، تنالضی آشکار، پر کرده استرا

 شاعرانبعدها که . دیگر است، و هم چنان بر آن مزید شده، که خود وصفی جداگانه می طلبد رنگی ی، عالله ام به فردوسی اما ازبار
 گرگانی را می ستایم، و عبید زاکانی و ایرج اسعددیگر را خواندم، به نظامی و خمسه اش هم عاللمند شدم، ویس و رامین فخرالدین 

 اینجا و هم داشته ام، و این هر سه را اندیشمندانی بزرگ می دانم، گیرم که عیب و ایرادهایی دوستمیرزا را، هم چنان که سعدی را، 
شیخ اجل می !  شاهزاده ایرج میرزا نوشته اند، چه باکوآنجا در کار و فلسفه شان بوده باشد، به ویژه آنچه درباره ی موالنا عبید، 

را حوصله  برخی و بی شمار شاعران دیگر را هم، دست کم یک باری خوانده ام، گیرم که"! ید دروغگویده بسیار جهاند"فرماید؛ 
 . ی شعر، به درجه ی باالتری نرسم" کنندهمصرؾ"شاید همین کم حوصلگی سبب شده تا از یک . نکرده ام به تمامی بخوانم

 و شعر معاصر، مانند بهار و عارؾ و دیگران، تنها از برخی ؼزلیات و مضامین عاشمانه گذشته شاعران دوران واسطه میان شعر از
 ویژه به لطعات محلی اش، همان گونه که به بههم ارادتی خاص دارم، خراسانی " عماد"ی شهریار، خوشم می آید و، البته به 

 شدم، آن ولت ها که آشنای احمد شاملو با شعر معاصر "ی تازههوا"با ... ، یا فائز دشتی و اصفهانیی باباطاهر، یا صؽیرها"محلی"
.  بودنشده" یدمیاپ" و ریشه ی شعر و شاعری ما جاری شود، یعنی هنوز رگی شود و در مسر"  سراییشاملو"بسیار مانده بود تا 

 و فروغ فرخزاد را، و باالخره یاد خواندم،تا بعدتر که اخوان ثالث را . ، متعجب بودم که این چگونه شعری ستخوانش ها  اولیندر
 چند مورد نظیر درید به دلیل آشنایی ذهنی با اشعار دیگران، نیما را ابتدا سست یافتم، بی آن که جز شا.  کنمشروع" نیما"گرفتم که از 

گاه فکر می کردم فن و اسباب شعر نیما، مانند موالنا در مثنوی، . در آن بیابمحرفی .. و" یابان را سراسر مه گرفتهب "و"  آمینمرغ"
 هنوز در ابتدای راه بوده، از همین رو داشته،و بعدتر تصور کردم به دلیل تالش و ستیزی که برای یافتن روشی تازه . یی ستابتدا

 خو تازهی دیگران صاؾ شود و شاعران بعداز او به فوت و فن برا" جاده" شده تا سببشعرش پر از بلندی و پستی ست، و تالش او 
، که به اعتبار ابوالحسن نجفی، دانش شعر و  نیستبهررو، بر بی خبری چون من، حرجی. بگیرند و جاافتاده تر و متین تر بسرایند
 بودمبه نیکی دریافته  (در دوران دبیرستان)و من البد از همانجا .  و مرارت الزم داردزحمتسرودن آن هم مثل خیلی کارهای دیگر، 

 به همین دلیل هم سراؼش نرفته ام، این است و. که ذوق و استعداد من در حد و اندازه ی چنین تالش و کوششی نیست، و هرگز نبوده
 .  و بمیه ی لضایا،..." به گوشت نمی رسیددستش گربه"که به مصداق ضرب المثل مشهور؛ 

 و نادرپور شعر بسیاری از شاعران گذشته بریدم و کم کم با خواندن توللی و ابتهاج و کسرایی و از معاصر، شعر" مصرؾ"ی، با بار
 معاصر معتاد شدم، مگر فردوسی که هم چنان و به شعر" مصرؾ"به ... سپهری و بعدتر، محمود تهرانی و نصرت رحمانی و آتشی و

 بی و" آه" خواندن اشعارشان هنوز هم بی که"  سه رسوای دگردو"ی و خیام و حافظ و سعدتمامی گرفتارش مانده ام، و البته 
 ی دههبا این همه در شعر معاصر هم، زمانی در انتهای دهه ی چهل و ابتدای . ست"تماشا "هم" بی فال" لذت می دهد، و ،"شمع"

 یروس آن بالی ماندند، کم کم کارم به انتخابو" حامل" و خیلی ها شدند آن" یمارب" و بسیاری درآمد" یدمیاپ"پنجاه که بصورت 
 بالی ماند، برخی از اشعار فروغ، و اخوان، تا جایی که از رمانتی سیسم سپهری بریدم، عالله ام به دوره ی اولیه ی اشعار کشید

 برخی از کارهای اولیه ی اسماعیل خویی، برخی اشعار سترگ منوچهر آتشی و ابتهاج،برخی بیشتر از شاملو، برخی از ؼزل های 
، به عبارتی  نکشید"چهارم "و" سوم"ی ام به موج بعدی و شعر" مصرؾ"یعنی کار و بار . از این لبیل...  و  رحمانینصرت

 (پرویز شاپور)" یکلماتورکار "به بیشتر ها،"شاملوواره"یژه به دورانی که شعر معاصر گفتن، از شدت تملید از و به نشدم،" موجی"
آنچه مسلم است، هیچ .  درست باشد که برای درک شعر معاصر، پیر شده ام سلیمه امبه احتمالی نظر دوستی در مورد. شبیه شد
، ذهن تنبل و آسان (شاملوواره)"  سپیدشعر" ای در این چند دهه ی اخیر، مرا برنیانگیخته، و می پندارم درک ناپخته از شعرگونه

 اینها نامش از، همانی که پیش  می شود"شعر" ایم ردیؾ کردن چند کلمه پشت سر هم، پنداشتهپسند ما را چنان شیفته کرده که 
گفت آخر آدم .  آنجا چه می کنی؟ گفت دارم توت می خورم پرسیدرهگذری از مردی که باالی درخت چنار نشسته بود،. بود" معر"

 .توت در جیبم است! گفت احمك جان.  نیستعالل، این که درخت توت

 

 

 

 

 

 



 ی شرلیهزارتو

 

 بار گوشه هایی از هنر و ادبیات یک منطمه از جهان را در برنامه هر که Images نام به دانمارک جشنواره ای ادواری هست در
امسال . نشان می دهد... گرفته تا نمایش فیلم و تیاتر و اجرای کنسرت و سخن رانی  جلسات سمینار و کنفرانس واز ؛های متعدد

برنامه هایی . یش افتتاح شدپ چند روز ،Images of The Middle East  به نام جشنواره از سه سال تدارک، این پس( 2006)
 به همه ی بخش های این جشنواره عاللمندم، اما به دلیل محدودیت زمانی، که وجودی با.  البته از ایران همو ، کشورهای منطمهاز

 نویسندگان و شاعران اردنی، آثار  فرصتی بود تا با. بپردازم (...داستان خوانی و شعر خوانی و) به بخش ادبیات تنهاترجیح دادم 
 جوان ایرانی آشنا شوم، در جلسات شعر و داستان خوانی آنها حضور یابم شاعرالبته یکی دو نویسنده و ... سوری، لبنانی، عرالی و

 . یسندگان دعوت شده از منطمه را ورق بزنمنوتا بعضی از آثار رخصتی ... و

در آثار ادبی .  می گویندسخن از خواب ها و خاطره های ازلی شان اؼلب (اش می خوانند خاورمیانه که) می رسد در منطمه ی ما بنظر
 چونین خطه، انویسنده ی . ، به گذشته تبدیل می شود ماضی حال، اؼلب در مرز زمانو ، وصفی از آینده نیستچندان ،این محدوده

مجاز  (خاورمیانه)در اینجا .  بسته استجوامع می گوید، چرا که دروغ تنها والعیت لابل پذیرش در دروغ ،"شهرزاد"مادر نمال خود 
ی ا"ید از ناممکن ها، از خیال، از با. یی که نیستیبگو" یخود"باید از آن .  کنی و رازهایت را بر آفتاب بیافکنیبرهنهنیستی خود را 

. ی معمول استامر، (از امروز و فردا) ملموس اند و گفتن از آرزوهای دست یافتنی رزوها آجهان، والعیت امروز در.  بگوییها"کاش
 یا بدانند تو از ،ید بشنوندنبا" آنها" است، چون خطرناک ؛ می ماند"محال" از آنچه می خواهی، به آرزویی گفتن خاورمیانه اما، در
 اما! از جاهای دیگر دنیا هم خیلی  شاید درهستند،" آنها"تنها می دانیم که !  راستی نمی دانیمبهیستند؟ ک" آنها! " می گوییسخن چه

 از، خود روشن می کند که (خواننده)مخاطب . اند" نامحرم "البته" آنها. " کجاست نمی دانیمکهیی جا هستند،" حتمن"در خاورمیانه 
 در را خود" ی هاخود" می گوید و این لصه" ی هاخود"ی برا (خاورمیانه) ی ما محلهنویسنده ی ". نامحرمان"خودی هاست، یا از 

 نه از دروغ جدا می شود، و نه به ماند، در مرز والعیت و حاشا می  می گوید ی مامحلهآنچه نویسنده ی . آینه ی اثار او می یابند
 از لصه هرچه" ی هاخود! " خاورمیانه، نوعی بندبازی ست، میان زمین و آسماندر" ادبیات" دیگر عبارتوالعیت می پیوندد، به 

 می پذیرد؛ مثل این که رازی را با دل و جان به و برای نویسنده تسالی خاطری ست باشد، حتی اگر منظور نویسنده هم نبوده بفهمند،
چون ! می کند، نویسنده با لبخندی حاشا  بیابند در لصهرا ای از یک آرزوی ممکن گوشه" نامحرمان"اما اگر . ینه گفته باشدآخود در 

که از ) کتاب های ممدس متن مثل درست"! حاشا "لابل و در عین حال ،همه چیز طوری نوشته شده که لابل تفسییر و تاویل است
 "!ممدس" خاورمیانه، کلی گوی است، و البته درادبیات هم . (اتفاق، همه در خاورمیانه به دنیا آمده اند

 کاری پنهان  .، ناچار بود این مساله را از همسرش ناهید، چهارده سال پنهان نگهدارد مخفی کاریاما بخاطر.  فعال سیاسی بوداحمد
ناهید می دانست .  می کنی، شك و رق راه می رویحمللذت ترش و شیرینی دارد؛ ولتی رازی با خود داری، انگار جواهری گرانبها 

با این همه ناهید اجازه داشت در مورد همه چیز فکر کند، .  این را به خوبی می دیدهماحمد .  از او پنهان می کندرا" چیزی"که احمد 
اما خطر در ! ، به خیاالت او دامن می زد از والعیتگاه احمد برای دور نگهداشتن ذهن ناهید.  این که بداند احمد فعال سیاسی ستجز

  می توانستدر خانه نبود، ولتی احمد  دنیای خیاالت ناهید،در! نبود حزب در جلسات مخفی حضوردنیای خیاالت ناهید، کمتر از خطر 
 ای موفك می شد اندازهاما همین که تا . احمد پیوسته می کوشید تا ثابت کند که با هیچ زنی نیست! باشددر بستر زنی، گرم معاشمه 

 که بود خواهدین ا اش بعدی سوال،  دل جمع شود که زنی در کار نیست ناهیداگرناهید را متماعد کند، این ترس در او بیدار می شد که 
 شب در خیال، او را در بستر زنی هر بنظر می رسید که امنیت احمد در این بود که ناهید ؟"پنهانی به کجا می روداحمد  پس"

 . ی نا ایمنی ستهسته اتفالن از خاورمیانه، خارجچیزی که ! بخواباند

ین سوال در ا. ی ناهید نداشتبرا راز احمد بر مال شد و دیگر جاذبیتی کهین دلیل ا به نه ظاهرن. شدند و ناهید پس از انمالب جدا احمد
 به دیدن من هم دیدنش رفتم و یکی دو باری بهیکی دو باری .  اروپا آمدبه امااحمد .  دیگر هرگز ندیدمراذهن من ماند، چون ناهید 

ی صفحه ی رو ات با فشار چند دکمه، تمام جزئیات زندگی امااینجا .  یا رازهایی داشته باشد،هنوز هم تالش می کرد رازی. آمد
بی  "و لخت و عور ، می آورند سر درآدممی گفت؛ اینها از همه چیز . بود امر شاکی احمد همیشه از این. شدکامپیوتر ظاهر می 

احمد کم کم . دارند خود با" یراز" لاچالچی ها و خالفکاران، دزدها،به زودی دریافت که در فرهنگ تازه، تنها .  می کنندات"صورت
 !کند روحی  چیزی نداشت تا با آن تؽذیه ی،"راز" بی  می رسید احمدبنظر. بعد، در گوشه ی اتالش مرد سالی پژمرده شد و چند

 در ؼرب، درنویسنده .  استخوانندهبعد سوم اثر، در ذهن .  تهی ست" سومبعد" مینیاتور، از مثل  خاورمیانه ای نویسنده یکار
 من دریک شدن، بحران می آفریند، هم نزد" یگرید "به خاورمیانه اما، در.  می رسد"او "به" خود "ازیع، ولایت یک سلسله روا
 و 1320یکی بعد از شهریور .  دو خالء کوتاه مدت هستماید به همین دلیل در ادبیات معاصر شا. یتروا هم در مخاطب وی، راو

 بعد از آن خلك و ، این دو دوره ی کوتاه که آزادی نسبی داشته ایم، آثاری آن چنان که پیش از ایندرچرا ! یکی بعد از انمالب اخیر
زمانی که دیوارها فرو ریخته و یعنی  ؟" افتد، نه تو مانی و نه منبر پرده چون" این نیست که علتش *؟ نیامده استشده، به وجود
  می شود؟و پریشانی  سر در گمی دچار  خاورمیانه ای کنی، در و دربندی نیست، ذهن نویسنده یپنهانرازی نیست تا 

 و پلکان ها و دیوارهای  دهلیزها بابل دستور داد هزارتویی برنجین باپادشاهان از عارفی تعریؾ می کند که یکی لول از" بورخس"
 تنهاصفاتی که .  اعجاز او بودو شکوه عظمت،یی که نشانه ی بنا گردد؛بسیار بسازند تا هر کس در آن داخل شود، نتواند خارج 

 را خودی آن که حمالت و سادگی مهمان برا بابلشاه . روزی پادشاهی عرب مهمان او بود! شایسته ی خداوند است، و نه بندگان خدا
امیر عرب تا ؼروب آفتاب در آن هزارتو، اهانت دیده و ره گم کرده، .  وارد شوداو، از او خواست تا به هزارتوی  استهزاء بگیربه

پادشاه عرب را، حیران و تحمیر شده، از  ولتی . به او نشان دهدرا به خدای خود متوسل شد تا راه خروج عاجزانه.  بودسرگردان
  تسخیررا کرد، آنجا حمله بابل به،  بیاراست سرزمین خود بازگشت، لشکریبهکه  همین اما. یرون آوردند، شکایتی نکردب" هزارتو"



 شاه بابل به عرب  امیرآنگاه. پیش رفتند بیابان سه روز در. کرد، شاه بابل را اسیر کرد، بر شتری نشاند و به سرزمین خود آورد
 و نه دهلیز، رها می پلکانتو را در این هزارتویی که نه در دارد و نه دیوار، نه .  خود را به تو بنمایاندلدرتگفت؛ خدای من خواسته 

 خود را و ، را پیدا کنهزارتو گفت؛ اکنون راه خروج از این و در بیابان کویری رها کرد، را و او آزاد، را بابل های پادشاه دست. کنم
 .  تا هالک شدگشت، ِگرد خویش آنمدرگویند پادشاه بابل . نجات بده

 خلك شده اند، همین طور اعتناء فرمان مشروطیت و دوره ی پانزده ساله ی پس از آن، آثاری انگشت شمار و لابل از پیش اگرچه *
یکی بود، یکی "سال انتشار ) 1300، اما ادبیات معاصر ما از (1332 )کودتاتا  (1320)در دوران دوازده ساله ی بین خلع رضاشاه 

آؼاز می شود، و  (1299)ی سید ضیاء و رضا خان؛ کودتا، درست یک سال پس از ( نیمایوشیجاز" افسانه" و جمالزاده" نبود
 1332، و دیگری پس از کودتای (1320 تا 1310 )1299 دهه ی دوم پس از کودتای ؛ اولیشکوفایی آن عمدتن به دو دوره

 .  مربوط است (1357 تا انمالب 1340)

برای ابراهیم مکی  

 1385 مرداد 26 شنبه پنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  کنرادجوزؾ

 

که ما بالیده ایم و حرؾ های  دورانی یسنده ای که زمانی دوست داشته ایم، معمولن دچار اندوهمان می کند، چرا که درنوبازخوانی 
رمان های خوبی که .  با همان حرؾ ها و لصه ها از جایش تکان نخورده استاو... تازه شنیده ایم و لصه های جالب خوانده ایم و

.  را نمی شود دوباره زندگی کردگذشته  . مثل خاطرات کودکی و جوانی، باید بخاطر آورد، لبخند زد و احیانن آهی کشیدرا،خوانده ایم 
  هیچدر"همان گونه که !  حتی با همان هم سفران و به همان شهری که روزگاری بودگذرد، خوش نمی سفر،" آن"هیچ سفری مثل 

 از زیبایی تهی می دوباره" لمس"کهنه، با  رنگی لصه های کودکی هم مثل بادکنک های"! رودخانه ای نمی توان دو بار شنا کرد
 و با والع بینی به انتظار،یعنی بی . مگر آن که با شوق ماجراجویی اولیه ی آلیس، پا در آینه نگذاریم. ترکندشوند و گاه، بکلی می 

 دوباره ی نویسنده ای که زمانی دوست داشته ایم، دیگر از یک خواندنتردیدی نیست که با . لصه های شیرین گذشته سفر کنیم
 اما گفته ام اگر چیز خودبه .  سپرده ام به چنین سفرهای ادبی، تنمن بارها و با بی رحمی. یگر نمی رسیمدشاهکار به شاهکاری 

تنها .  دست هایم شکستنددر"  کنرادجوزؾ" ام، برخی از رمان های تازهدر لساوت . زیبایی باشد، با مرور دوباره از خاطر نمی رود
هرکدامشان را با ترس از .  از این گروه اندخوشبختانه" یکیتار للب "و"  جیملرد. " بزرگش در خاطره ام بی آسیب ماندرماندو سه 

 دیگران دوست کهاین را هم می دانم، و می دانسته ام که آنچه من دوست دارم، لزومن همانی نیست . گرفتمدست دادن، به دست 
 !ی خیلی ها به آش سردی می ماند روی میز صبحانهبرا و نوشتن، گفتن" کنراد"و می دانم از ! دارند، و بالعکس

کار می کرد، در بیست و هفت هشت  کشتی های انگلیسی ، که سال ها روی آب و در لهستانی االصل(1924-1857) کنراد جوزؾ
با این همه ولتی در چهل سالگی با دریا .  همه عمر، خود را یک لهستانی می دانستاگرچه شد،" یتانیاییبر( "1885)سالگی 
با .  به زبان انگلیسی نوشترمانش،   گرفت بنویسد، تمریبن از اولین تصمیمی کرد و برای همیشه ساکن خشکی شد، وخداحافظ

 هایش یکی از بزرگ ترین رمان نویسان جهان انگلیسی زبان لمب گرفت، و نوشتهوجودی که تا آخر عمر لهجه داشت اما به اعتبار 
ی آثار اوست که در ادبیات ابتدای لرن "لهرمان"ویژگی دیگر کنراد، بی .  که در زبان و ادبیات انگلیسی بر جای گذاشتهاچه بدعت 

 ها و ضعؾی آثار کنراد، هیچ ویژگی خارق العاده ای ندارند، مثل هر انسان معمولی دارای نمطه هاشخصیت . بیستم، تازگی داشت
یصال گوشه ای می نشینند و گریه می کنند، مولعیت های بسیاری است گاه از شدت اند،" بازنده"نمطه لوت های خود هستند، گاه بکلی 

 بیمار می شوند، به سادگی سخت لاتل اند، دزد اند، لاچالچی اند، ،"یت و مکافاتجنا" مانند شخصیت های گاهرا از دست می دهند، 
 ، مالح سیاهپوستی ست از اهالی هند ؼربی، که به علت بیماری و(1897" )سیاه نارسیسوس"شخصیت " جیمز وات... "می میرند و

 را" نارسیسوسسیاه . " می شودانداخته کیسه ی زباله این طرؾ و آن طرؾ مثل" نارسیسوس"، روی عرشه ی پوست سیاهش
 ی ادبیات بارهیسندگی کنراد می دانند، و ممدمه ی نویسنده بر این رمان را، مانیفست کنراد در نوبرخی بهترین اثر دوران اولیه 

 . تمریبن شاهکاری نیافریده است (1899)" یکیتار للب"با این همه کنراد پیش از . امپرسیونیستی می شناسند

ی چند تن دور و بری برا"  مارلوچارلز" سوی کنگوی بلژیک آؼاز می کند، به" یمزت"سفر خود را از رودخانه ی همین که کشتی 
 به نام عاجیک بلژیکی شکارچی یما، کاپتین یک کشتی بخاری بوده و ماموریت داشته تا آفرهایش تعریؾ می کند که جایی در 

مارلو اما به زودی در می یابد .  ظاهرن آدم با اهمیتی باید بوده باشدکورتز.  که گمشده، بیابد و به لرارگاه خود بازگرداندرا" کورتز"
او را کورکورانه  بومیان ست متفاوت با آنچه او می پنداشته؛ لاتلی سرمایه دار، موجودی وحشت انگیز که شخصیتی که کورتز

ی ست درونی، روایتی سیاه از ارزش های تمدن اروپای سفرسفر کشتی به کنگو، سوای صورت ظاهر خود، ... ستایش می کنند و
 کنراد، از بسیاری جهات، با بزرگ منتشر شده، هنوز هم مانند چند اثر 1902 وجودی که در با"  تاریکیللب! "سفید در لاره ی سیاه

 .   استنوشته" یکیتار للب" با نگاهی به را" ینک آخرالزمانا" فیلم نامه ی ،"فرانسیس فورد کاپوال. "روزگار ما همخوانی دارد

، کورتز را مانند یک  بومییستگی خاصی در کورتز نمی بیند، و طی ولایعی مبهم، با وجودی که همکاران و مردمشای، مارلو بار
ی بی نظیر می داند، مارلو اما به تدریج در می یابد که کورتز، شاعرلدیس می ستایند و حتی دلمکی روسی، کارچاق کن کورتز، او را 

 و اما کورتز سخت بیمار است شود،بخاری مارلو برای حرکت آماده می  کشتی . ی عاج، که یک تاجر برده استسادهنه یک شکارچی 
 بسته ای کاؼذ همراه عکس های شخصی به مارلو می سپارد و کلماتی نظیر؛ مرگ،کورتز در بستر . مارلو نیز به شدت بیمار می شود

 و تصمیم می گیرد نامه ها و عکس های گرددپس از مرگ کورتز، مارلو به اروپا باز می . زمزمه می کند"! بیزاری! وحشت"
زن با وجودی که یک سالی از مرگ کورتز گذشته، .  نامزد و عزیز خود می نامیدهراخصوصی کورتز را به زنی برساند که کورتز او 

مارلو .  را برایش بازگو کندکورتزاو با اصرار از مارلو می خواهد تا آخرین کلمات . عزادار کورتز استعمیمن و  پوشیده سیاه
یر کورتز مرده را، در ذهن زن بهم نریزد، پس می گوید آخرین کلما ت تصوعلیرؼم کشش درونی به گفتن حمیمت، تصمیم می گیرد 

 ! زن بوده استنامکورتز، تکرار 

 سفیدی برابر است، از همین رو هرکس به زعم خود آن را وصؾ کرده؛ سیاهی تمدن اروپایی سفید، در نماد از سرشار"  تاریکیللب"
 های دیگر؟ وصفی کاملن فوق والعگرایی؟ چارلز تمدنتوحش آفریمای سیاه؟ خشونت هنر؟ چند گانگی تمدن اروپا در برخورد با 

 جوزؾ کنراد خوش اگرچه. نیز هست ("شانس "،"جوانی")یگر، راوی چند رمان دیگر کنراد دمارلو، نامی ست که در هیات های 
 اؼلب آثارش به سفرهای دریایی اش مربوط می شود، برخی که" اوجین اونیل" اما، مانند بخوانند" یایی نویسدر"نداشته او را 
 که دور از ست" چشم ؼربیاز"تنها . یا و کشتی نیستنددرنیز بی ارتباط به ... و" نوسترامو "و"  جیملرد" نظیر کنراد،شاهکارهای 

 .گذرد در آفریما و بلژیک می  نیز" تاریکیللب"بخش بزرگی از .  رخ می دهد سوئیسآب، در خاک روسیه و

 خوشجیم .  و صادق اما او هم مثل همه ی دیگران یک انسان است، با ضعؾ ها و ترس هایششجاعیانوردی ست خبره، در" جیم"
 می کند تا خود را نجات دهد، چون رهاندارد او را جز آنچه هست، بدانند؛ چه هنگامی که کشتی در حال ؼرق شدن را با سرنشینانش 

جایی او را به .  لهرمان مماومت می پندارند، و او به خوبی می داند که نیستراکاری از دستش ساخته نیست، و چه آن هنگام که او 



مثل همه ی انسان های  (1900)"  جیملرد ". های نداشته اش، می ستایندایی و تحمیر می کنند و جایی او را برای توانرانندبزدلی می 
او لهرمان نیست تا به تنهایی .  عشك می ورزدیزندگمعمولی دیگر گرفتار ترس های خاص خود است و هم چون بسیاری دیگر، به 

ین همه ابا . پس مانند هرکس دیگر، می گریزد تا خود را نجات دهد.  انسان را نجات دهدهشتصدمانع ؼرق شدن کشتی شود و جان 
جامعه اما .  می شود و می ماند تا از حك انسانی خود دفاع کندرواز زیر بار گناه، شانه خالی کند، با آن رو در  نمی خواهد "جیم"

 ی کارش را از دست می دهد و تن به پروانه" جیم"این کافی نیست که .  می سازد" طلیعهبز"یک " جیم"برای حفظ شان خود از 
جیم .  می دانندکه معلوم نیست در شرایط جیم، بهتر از او عمل می کردند، همه جا او را گناهکار مردمی .حمیرترین کارها می سپارد

این . ی را که هر انسانی به آن نیازمند است، به دست می آورداعتمادپیوسته به دورتر می گریزد تا باالخره در جزیره ای دورافتاده، 
 در ذهن خود ساخته اند، عالله که" جیم" به تصویری از که" جیم"مردم نه به .  به او، بیش از آنی ست که اوستمردمبار اما، باور 
 دیگر بخاطر عمل نکردن به آنچه از او انتظار می رود، خطاکار به بار"  جیملرد"، و   می دهند"لرد"به او لمب . نشان می دهند

از فرار نیز خسته .  و محاکمه بدهدمحکمهاو حاضر نیست بار دیگر برای از بین بردن تصویری اشتباه از خود، تن به .  می آیدحساب
 .است، پس تن به مرگ می دهد

 منتمدی در این مورد به جوزؾ کنراد و کمتر.  می دهندنسبت" فالکتر "و" یسجو" در روایت یک لصه را به زمان هم ریختن در
.  در روایت های مختلؾ و از زبان راویان متعدد، در هم پیچیده شده استزماناینجا . اشاره کرده است (1904)نوسترامو 

کمتر کسی می تواند . رسدوالعه پشت والعه و هیجان پشت هیجان از راه می .  ای خواننده را آسوده نمی گذاردلحظه" نوسترامو"
یک انسان را همراه با خودپسندی و ؼرور، در ممابل وسوسه  آرمانی کنراد با زیرکی، شخصیت. کتاب را پیش از پایان، زمین بگذارد

او نیازمند . ، تنهاست الیانوسدر انتها آن که لایك پر از نمره را می دزدد، با آن ثروت بر روی.  می دهدلرار (نمره)ی پول و ثروت 
 . تسکین می یابداشبازگشت به خشکی ست چرا که در بین مردم، ؼرور و خودستایی 

ی م  عمرشپلیسی با حال و هوایی ملودراماتیک، پس از صد سالی که از-  داستانی ست جناییبظاهرکه  (1907)"  مخفیمامور"
 "تمدن" که در حد ایده آلی خود را حافظ  پلیسیک مامور امنیتی. ست که در زمان و شرایط امروز ما هم مصداق داردحکایتی گذرد، 

شخصیت سوم .  با همتمابل، در گ که در رصدخانه ی گرینویج لندن بمب می گذارد؛ دو انسان ایدئولوآرمانگرا، و یک انمالبی می داند
برادری که از سوی شوهر، تشویك می شود .  معلولش را تامین کندبرادرهمسر انمالبی ست که بی عشك، تن به ازدواج داده تا زندگی 

 هم و  ،می رهانداز رنج زیستن هم خود او را معلول، انفجار در تصور مرد انمالبی، .  رصد خانه، لربانی کندانفجارتا خود را در 
 منفور را تمدن،  معلول، ضمن آن که تیری هم به هدؾ خورده و انفجار می شودخالصنالص خود، حضور برادر اندوه  از شخواهر

بی  داده بود، اینک بی عشكتن به ازدواجی ، ی که بخاطر زندگی برادر معلولشزناما  (!طرز فکری آشنا )!زخمی کرده و لرزانده است
 ! مانده استبرادر

 در رو" ینهالد "و" رازونوؾ" دنیاهای اینجا. نیز، در صد سالگی اش، هم چنان وصؾ روزگار ماست (1911)"  ؼربیچشم از"
ناشی از آن، اعتمادی  بی نظمی  حتی در روسیه ی استبدادی، و به انمالب واست،" سازمان" معتمد به رازونوؾ. روی هم لرار دارند

 لو می دهد، و از سوی رژیم تزاری به ژنو فرستاده می شود تا حلمه های آورده،برای همین، هالدین انمالبی را که به او پناه . ندارد
رازونوؾ، والعه .  و به او دل می بنددشودآنجا با کاترینا، خواهر هالدین آشنا می .  ها در اروپا را زیر نظر داشته باشدروسانمالبی 

 عذابینا تعریؾ می کند چرا که فریب کاترینا را دوست ندارد و می خواهد خود را از این کاتری مرگ برادر را پیش از ازدواج برای 
 .  جوان شده، رها می شودلتلاو به لیمت از دست دادن کاترینا، از عذاب لو دادن هالدین که سبب . خالص کند

یگر کنراد که تا سال پیش دآورد اما نه این دو اثر، و نه آثار  (فروش) برای کنراد موفمیت ،"بازگشت"هم مانند  (1915)" یروزیپ"
 دی اچ الرنس، چون نویسندگانی آثار . ندارندرا"  جیملرد "و"  تاریکیللب"نوشته شده اند، جذابیت و زیبایی  (1923)از مرگش 

 گرین، مالکوم لوری، ویلیام گولدینگ، ایتالو کالوینو، گراهاماسکات فیتز جرالد، ویلیام فالکنر، ارنست همینگوی، جورج اورول، 
 . اندبوده" کنراد جوزؾ"نی پل، سلمان رشدی و بسیاری دیگر، کم و بیش تحت تاثیر آثار . اس. یوگابریل گارسیا مارکز، 
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  کوچکبرزگمرد

 

 میدان بزرگ لدیمی در" باروک"به مهتابی لصری از دوران  (چکسلواکی) رهبر کمونیست ،"گوتوالد کلمنت"، 1948 فوریه ی در
 چک،لحظه ای حساس در تاریخ لوم .  هزار مردمی که در میدان جمع شده بودند، سخن بگویدصدها گذاشت تا برای لدم" پراگ"شهر 

 کنارش در" یسکلمنت" دوره کرده بودند و را" گوتوالد"رفما ! از آن لحظات سرنوشت ساز که یکی دوبار در هر هزاره پیش می آید
یس دلسوز، کاله پوست خز خود را از سر کلمنت.  برهنه بودسر" گوتوالد"دانه های برؾ در هوای سرد می چرخید و . بودایستاده 

 .برداشت و آن را بر سر گوتوالد گذاشت

 رفما نسخه از عکس آن روز در آن مهتابی را چاپ کرد؛ گوتوالد با کاله خزی بر سر، و هزارصدها  (کمونیست) تبلیؽات حزب بخش
 زودی در سراسر کشور، هر بچه ای از به. تاریخ چکسلواکی کمونیست بر آن مهتابی زاده شد. در کنارش، با ملت سخن می گوید

چهار سال بعد، کلمنتیس به خیانت متهم و به دار .  با آن عکس تاریخی آشنا شدهاطریك کتاب های مدرسه، دیوارکوب ها و نمایشگاه 
 ی او را هم از همه ی عکس ها بیرون چهرهبی درنگ، او را از تاریخ محو کرد، و البته  (حزب کمونیست)بخش تبلیؽات . یخته شدآو

 تنها. در جای کلمنتیس، فمط دیوار لخت لصر دیده می شد!  باروک، تنها ایستاده بودلصراز آن تاریخ، گوتوالد در آن مهتابی . کشید
 !  بودکه از کلمنتیس بالی ماند، کالهش بود که هم چنان بر سر گوتوالد مانده چیزی 

ین روزها ا خورده است که گره"  میرعالییاحمد"معاصر آمریکای جنوبی با نام  ادبیات ی نسلی از کتاب خوانان فارسی زبان،برا
یو اکتاو "از"  آفتابسنگ"یش نوشت، "هزارتوها "و" بورخس"میرعالیی بود که اولین بار در دهه ی چهل از . سالروز مرگ اوست

 آن نگاه مهربان و لبخندی که همیشه بانه گمانم که اهل للم فارسی زبان هرگز آن بزرگمرد کوچک اندام را ...  ترجمه کرد ورا" پاز
 نام های با"  میرعالییاحمد"در زبان فارسی، نام ... ی، فراموش کنندهمکارگوشه ی لب داشت، با روحیه ای مشتاق یاری و 

یسنده ی چک، ممیم فرانسه، که اولین بار اثری از او نو ،"میالن کوندرا" دیگری از ادبیات جهان تداعی می شوند؛ یکی هم درخشان
 ...  منتشر شدانمالب،ی پس از " جمعهکتاب"، با ترجمه ی احمد میرعالیی در (Clementis)" یسکلمنت کاله"به نام 

. پدرش دکتر میرعالیی را بسیاری از اصفهانی های نسل گذشته می شناسند.  شدزاده در اصفهان 1321 فروردین 21، میرعالیی
 با فوق لیسانس از 1346 گرفت و به انگلستان رفت و در سال اصفهان و ادبیات انگلیسی را از دانشگاه زبان  رشته ی لیسانساحمد

یراستار ترجمه های انگلیسی و  1351 تا 1348از ! یران بازگشت و به سربازی رفت؛ سپاهی دانش در بلوچستانادانشگاه لیدز، به 
 سی ساله برای بسیاری از اهل ادب،  میرعالییاز همان سال هاست که. بود"  امروزكتابِ " و سردبیر مجلّه ی  فرانکلینانتشارات

یندگاِن ادبی، که آ نامه ی  و کم و بیش، گرداننده ی هفته،" و زندگیفرهنگ" نامه ی فصلسردبیر . للمی آشنا و مترجمی به نام شد
 با سمت سرپرستی خانه ی فرهنگ ایران در دهلی ی 1355سال . هر دوی آنها، تحولی بودند درشت، در جامعه ی ادبی آن سال ها

 .  نیاورد و پایان دوره ی دولت مولت بیشتر دوام1358به کراچی فرستاده شد، که تا با همین سمت ، 1357نو، به هند رفت و در 

. نبود و اظهار نظری هم در این باره نمی کرد، اصلن از موج و حادثه روی گردان بود سیاسی  میرعالیی هرگز اهل بگو مگوهایاحمد
 بودم تا بساط زندگی را جمع و جور کنم و برگشتهبهمن ماه از سفر چند ماهه .  بود1358ین بار که او را دیدم، به گمانم اواخر آخر

 می للم" سید"ی فتوابه . داشت" انمالب"همه چیز رنگ افراط و تفریط، و بوی !  بود از آنجاگرفته دلم ،"شتابان"بکل بروم، 
گاه می شد که با تمام .  فحاشی، هم چنان جاری کوچه ها و خیابان ها بودوشکستند، روزنامه می بستند، دفتر آتش می زدند، توهین 

یجه ی ناشی از آن شوربازار تهمت و سرگ به خانه ی دوستی، یا دفتر کارش، یا به لهوه خانه ای پناه می بردم تا از داشتم،شتابی که 
 آزاد در بولوار کریمخان، به دیدار آلای نجفی می رفتم که با احمد دانشگاهیک بعدازظهر به ساختمان . دروغ، ساعتی بیاسایم

 و دلزده، همراه با یکی دو گردگرفتهآن لبخند، هم چنان سر جایش بود، با همان مهربانی و تواضع، اما .  به شاخ شدیمشاخمیرعالیی 
 ها خوانده ولت همان را"  کلمنتیسکاله"به گمانم . گفت می خواهد برگردد اصفهان.  زدحرؾمثل همیشه کوتاه "! نگاه"چین کنار 

. رفت... ینجا هنوز نامش آشنا نیست اما شهرت بین المللی دارد واگفت نویسنده ی گردن کلفتی ست، .  پرسیدم"کوندرا"از . بودم
یک، در مورد این دو نزدیکی هم این که گویا دوستان . خیال می کنم بمیه ی احواالتش را از دیگران شنیدم. یمگومیرعالیی را می 

 ... زمان خیلی ها در حال و هوای چریکی بسر می بردندآن. ماموریت آخرش در دهلی نو و کراچی، به او نیش و کنایه زده بودند

 آمده بود، تازه به اروپا 87 یا شاید هم 1986 در اصفهان كتاب فروشی باز کرده، و  میرعالیی سال بعد، در هند بودم که شنیدمسه
 اولین نامه ام به. با دیدن آدرس مجله، گل از گلم شکفت. بود همراه چند کتاب فرستاده را"  رودزنده"یک شماره ی " عزت"بودم، 

 نمی تواند  بنظر می رسیدلحن نامه آنمدر گرفته بود که!  ماهه جواب داد، بی پاسخ به برخی پرسش هادواما با یک فاصله ی یکی 
های جوان تر که دستی در ادبیات و فرهنگ داشتند،  اصفهانی ، از2001سال . راحت بنویسد، از همین رو میلی به نوشتن ندارد

 حسرت و اندوهی از او یاد می چهبا .  بسیار شنیدم،" رودزنده" گاهنامه ی و" آفتاب" کتابفروشی درباره ی میرعالیی و سال های
ی انمالب، ها در بالکن سال ،"نظام" که بر سر بود"  کلمنتیسکاله" ای از نمونهیادها و خاطره های نسل تازه از میرعالیی، . کردند

 ...یس می کرده وتدرگویا در این اواخر، مدتی هم در دانشگاه آزاد اصفهان . جا مانده بود

انتشاراتی ها به اعتبار نامش خطر می کردند چرا که اؼلب نویسنده ای . ماندگاراند فارسی از ترجمه های میرعالیی در ادبیاتبسیاری 
سوای ممادیری شعر و مماله و .  بودمتبحرمیرعالیی در زبان انگلیسی کاردان و .  او ترجمه کرده بود، در ایران ناشناس بودکه

ترجمه کرد، حدود سی اثر برجسته ی ادبیات جهان را به فارسی برگرداند؛ آثاری که  ادبی داستان کوتاه که اینجا و آنجا برای مجالت
 آب و کودکان"، (ویلیام گلدینگ)" ی عمربخدا"، (ینگفلمیان )" چیتی چیتی بنگ بنگ"یگر به مجموعه ی کالسیک ها پیوسته اند؛ د

جوزؾ )"  چشِم ؼربیاز"، (خورخه لویی بورخس)"  و داستان های دیگرالؾ "و" هزارتوها"، (اوکتاویوپاز)" آفتاب سنگِ  "و" گل
"  کلمنتیسکاله"البته ... و ( فارسترامای )"  اندهاواردز"، (هرمان ملویل)" یلی بادب"، (گراهام گرین)"  افتخاریکنسول"، (ُکنراد



 خانم شیرین میرعالیی، گویا سرگرم نوشتن دخترشدر صدد ترجمه ی تمامی آثار شکسپیر بوده، و به روایت ... ،(کوندرا میالن)
 ...خاطرات خود و

و تا .  نمی شدمحو با آن همه گرفتاری، لبخند مهربانش هم،"  و زندگیفرهنگ" در دفتر کراوات،مرتب، اؼلب با ، همیشه ی تمیزمرد
با بسیاری از اهل .  می نشست و صبورانه گوش می دادکنارهبه یاد دارم، هرگاه سخن از سیاست بود، میرعالیی حرفی نمی زد، در 

همه او را ... وآرام صحبت می کرد، مثل یک آدم شرموک، سرخ و سفید می شد . یسندگان رفت و آمد داشتنوللم و اعضاء کانون 
 ما" نویسنده و شاعر دیدم، تعجب کردم؛ 134 ی معروؾ نامهبرای همین هم ولتی نامش را زیر . همان گونه که بود، دوست داشتند

ی بیان و آزاد از مرگ ؼریب سعیدی سیرجانی، توسط گروهی کارورزان اندیشه و للم نوشته شد که خواستار پس که" نویسنده ایم
 ...امکان کار بی گیر و دار، بودند

ی اس نای و"گویا همان روزها !  می گیرندعكس  از مرگش، چند مؤمور به كتاب فروشی می روند و از اولبل روز  اند سهنوشته
.  او پذیرایی می کنداز میرعالیی در اصفهان.  به ایران می رودبرگردانده، را به فارسی اش" تمدّن مجروحهند،" میرعالیی که" پول

! هم"  رودزنده" و مانع انتشار شوند، کرده بوده، که مانع چاپش می حاضر"  رودزنده" در مورد این دیدار، برای همگویا مطلبی 
 شده منتشرچاپ و  (1999)ین دیدار، مطلبی نوشته، با اشاره به میرعالیی، که در مجله ی نیویورکر ا در مورد اما" ی پولنا"

ظاهرن جسد کنار خیابانی . و تا شب خبری از او نمی رسد... ی رودم كارش  پیاده از خانه به دفتر1374صبح روز دوم آبان ... است
ی به دست و بد بطر احمد میرعالیی و! یوار تکیه داده شده بوده، با چند بطر نیمه خالی دور و اطرافشدنزدیک محل کارش، به 

بیچاره میرعالیی، یک روزه معتاد هم شده بوده ... بودهمستی؟ پزشكی لانونی گفته جای ین آمپول تازه تزریك شده در دست او 
 !..است

 حوالی ظهر هم آفتاب، فروشی  کتاببرود   ربع کم از خانه راه افتاده که برود سر لراری با یکی از دوستانش، بعد لرار بودهو هشت"
گفته سخنرانی را لؽو کنند چون ... دانشگاه یکی زنگ زده به ، لبلشیکی دو ساعت... لرار بوده برود دانشگاه، سخنرانی داشته

 بعد. از اینجاها نرفته، خانواده اش نگران شده بودند، به چند جا زنگ زده بودند هیچ کدام احمد آن روز به. سخنران نمی تواند بیاید
کوچه ای .  که سر کوچه ی فالن پیدایش کردیماندنصفه شب اطالع داده . خبری نبوده.  اندزدهبه نیروی انتظامی و بیمارستان هم سر 

یک . انگار نشسته کنار دیوار، پاهایش را دراز کرده و پشتش را تکیه داده به دیوار... راجسدش . آنجاست "زاون"ی که خانه 
 اصلن ایران نبوده، اصلن اصفهان زاون !کشتندش... آستینش باال بوده، یکی دو بطر مشروب هم کنارش که یعنی مشروب خورده و

 کی زنگ زده دانشگاه؟ میرعالیی آدم ولت شناسی بود، بوده؟تازه صبح تا ؼروبش را کجا . نبوده که میرعالیی رفته باشد سراؼش
 چرا جنازه آمده،خانه ی زاون هم که نرفته، اگر صبح حادثه ای برایش پیش ...  به کتابفروشی و نهنهولی نه سر لرار صبحش رفته، 

آلای گلشیری هم نمی دانسته که دوست چندین و چند ساله اش، . نوشته"  گلشیریهوشنگ"ینها را ا ... ..."اش نصفه شب پیدا شده؟
ولتی آدمی که یک عمر مرتب و مبادی آداب "! ی ؼیبیامدادها"البد از طریك ! و الکلی شده بوده هروئینی ناگهان یک روز صبح

در ...  این همه تؽییر می کند، الکلی و معتاد و ولت ناشناس وروزهبوده، سر به زیر و خجالتی و متین و جمع و جور، ناگهان یک 
تنها آگهی تسلیت .  اشاره ای به مرگ میرعالیی نکردندها های اصفهان می گفتند روزنامه بچه... تعجب نیست هیچ جای "خدا"کار 

؛ چرا  پرسید، یا از مخاطبی موهومجمع از با ،خودش انگار از شانیکی .  روزنامه ی معتبر چاپ شددوعده ای از نویسندگان در یکی 
   ...  دمحم مختاری؟ چرا پوینده؟ چراچرا ؛ گفتملبیر زمیرعالیی؟ 

  کاووس و افراسیاباستبهانه /  را جهاندار دارد خراب جهان

 و خورشی بسازد،  بیاورد تا به صحرا برود و شکاریخواست" عیسو" تار گشت، از پسر بزرگش چشمانشیر شد و پ" اسحاق "چون
 بزؼاله دو؛ به گله برو و  می گوید"یعموب" اسحاق، به فرزندش همسر" رفمه. "را برکت دهد (عیسو)تا اسحاق پیش از مردن، او 

 برادرم عیسو موی دار است و من مردی بی موی  می گویدیعموب. بیاور تا ؼذایی برای پدرت بسازم تا لبل از وفات، تو را برکت دهد
 را نزد اورفمه پوست بزؼاله ها را روی دست ها و گردن یعموب می بندد و . ی برکت، لعنت کندبجاشاید پدرم مرا لمس کند و . هستم

سفر )...  عیسو از برکت و دعای اسحاق بهره مند شد وبرادرش به جای ،" بزپشم"باری، یعموب به یاری ... اسحاق می فرستد
 . (پیدایش، کتاب عهد عتیك

 را بسته اند و سگ را سنگ" باشند، همانجاست که شیخ اجل گفته؛ نشسته" داد "و" لضا" که سفلگان خون آشام، بر کرسی آنجا
 .A)فوکیه تنویل !  می زنندصدا" یدهللا" و بی دست را ،" علیزلؾ" کچل می گویند به" یرهجز"راست گفته اند که در آن "! گشاده اند

Q. Fouquier-Tinville) از شانزده ماه، هزاران انمالبی را به کمتر فرانسه، در فاصله ای انمالب"  وحشتدوران"، لاضی دادگاه 
یخ به تار" طنز..." نیز توسط همان دادگاه، محکوم شد تا سر به گیوتین بسپارد وخودیک سالی پس از آن، . تیؽه ی گیوتین سپرد

 هم می نشینند، و به سبکی لرون دور" انگل"بیکاره ی  مشتی !یخ تؽییر نام می دهدتار"  گیمسخره"جزیره ی ما که می رسد، به 
 بختیار، دکتر سامی، پوینده، دکتر کنند؛ دکتر لاسملو، دکتر شرفکندی، کباب" پرنده"یرند، فتوا می خرند، تا گوسطایی تصمیم می 

یت ها آنمدر تکرار شد تا باالخره دادستانی در ؼرب دموکرات، تن به جنا... مختاری، میرعالیی و صدها به خاک افتاده ی دیگر
آن ولت همین جماعت لوادان، صدها .  آفتاب افتادبر بیش از پیش، ،"نظام" رسوایی ،" میکونوسدادگاه" و با حکم نداد،" مصلحت"

یع این سی و چند ساله اما، ولادر گوشه و کنار ...  از خاطره ها بزدایندرا"  های وحشتسال" تا یاد کنند، جعل می ،"خاطرات"دفتر 
 تاریخ، به !کو تا صبح دولت بدمد. و شب هم چنان کشدار، به راه خود می رود! یسکلمنت پر شده اند از کاله های ها"یاد"لفسه ها و 

  !می ماند" پلشت"یادداشت های روزانه ی جماعتی 

 های دیگرش، انتخابی ترجمه، مثل همه ی برا" کوندرا" که انتخاب این نوشته ی کوتاه  می دانند که میرعالیی را می شناختند،آنها
کمتر نویسنده ای هیبت شوم و سیاه و مسخره ی یک حکومت تمامیت خواه را در طنزی چند خطی و با این ! بی حکمت نبوده است

، اتفالاتی  انساندر زندگی فردی هر. هم چیزی ورای زندگی اجتماعی یک ملت بوده استشاید لصد میالن کوندرا . ظرافت کشیده است



 دم"مثل همه جا ی کلمنتیس، ها"کاله. " بزدایدخاطراتششخص مایل است آنها را از اگرچه هستند که چندان دوست داشتنی نیستند، 
 گیرم با یک کشند،به نگاهت می بهر شکلی خود را که  یفجایعتصویر .  گوشه و کنار تصاویر جعلی ما، بیرون زده انداز" خروس

 "! کاله"

 گامی نمی برآید، از پای رفته در گل / ی نمی گشاید از دست مانده بر سر کار

به یاد آن عزیز 
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آهستگی 

 

می بینم اولین بار است ، "کاله کلمنتیس"با وجودی که تمریبن تمامی آثار میالن کوندرا به فارسی برگردانده شده، از میرعالیی و 
را به فارسی و ترجمه " آهستگی"حاال که .  استبا زبانی نزدیک به زبان نویسنده، به فارسی برگردانده شده" میالن کوندرا"اثری از 

را به صورتی ترجمه سانسور شده اما در چاپ تهران، آن چه ممدار می خوانم، اصل اثر در دسترسم نیست تا بدانم " نیما زاؼیان"ی 
 .هم روان استی فارسی  که زبان ترجمه ،و این تنها به کوندرا مربوط نمی شود. که هست، می شود یک نفس خواند

چشم از کتاب و اتفاق می افتد که گاه،  بارها می خندی، ،"آهستگی"صفحه  150اگر به خواندن کوندرا عادت داشته باشی، در طول 
گویی؛ ب خود  گهگاه به به وضعیت های مشابه در زندگی و فرهنگ خودت فکر کنی وخیره بمانی،نمطه ای به جایی، ببرداری و 

این موجودات زیبا که روی دو پا راه می روند، با وجود هزاران تفاوت فرهنگی و تاریخی و جؽرافیایی، گاه چه شباهت های ! عجب
!  به هم دارندؼریبی

می گوید اختراع عکاسی به این ! به تمایل انسان به دیده شدن می پردازد، تمایل به شهرت، گاه در حد شهوت" آهستگی"کوندرا در 
سر از کتاب بر می دارم، به دورانی سفر می کنم که سوادکی پیدا کرده بودم و روزنامه و مجله ورق . کمک شایانی کردهمیل انسان 

تصویر باالی .  زده بودند، با تیر، یادم نیست کجا، خبری بود از دو ژاندارم که ببری را در جنگل های مازندران جاییدر... می زدم
دو سینه ها را پیش داده بودند، هر . مردم، زده باشندخاطر ایمنی بنظر نمی رسید ژاندارم ها ببر را ب. خبر، هرگز از یاد من نرفته است

پیش پایشان نبود، جسدی بود که " ببر"دیگر  که ، ببری گذاشته بودند"ببر"، یک پایشان را روی جسد  بر دوش و لبخند بر لبتفنگ
آن ولت ها ژاندارم تریاکی ) که هر دو تریاکی اندفهمید  می شد ،از چهره و بر و باالی ژاندارم های الؼرو. روز زمین، دراز افتاده بود

با !  چنان بادی به ؼبؽب انداخته بودند که انگاری سنگ سر چاه بیژن را جابجا کرده اند هر دو ژاندارم، اما(!تعجبی بر نمی انگیخت
به تکه  ببر اما. بصورت کامل ببینمدر پایین عکس سیاه و سفید، هم جایی ببر مادر مرده را تا مگر  م،چرخاندمجله را می کنجکاوی 

 اگر .طوری که انگار با یکی دو تکان روزنامه، بیرون می افتاد،  با صفحه ی روزنامه افتاده باشدلب مرز عکسآشؽالی شبیه بود که 
 ! آنچه زیر پای آلایان افتاده، روزگاری یک ببر بودهدادتشخیص مشکل می شد ، نبرده بودند" ببر"زیر عکس، و در خبر، اسمی از 

 اما پر بود از تمامی عکس. لالب تهی کردهگلوله ای از یکی از این تفنگ ها، شلیک شاید هم آنمدر گرسنگی کشیده بوده که پیش از 
در " علت" خود .اندبا تیر زده باورشان نمی شد که ببری را انگار،  هم شانکه خود ژاندارمی وجود الؼر و اندام مگس وزن دو

ی نبود تا کشته شود، نه خبری می بود، نه ژاندارمی تا معرفی شود، و نه عکسی گرفته می "ببر"اگر . عکس، چندان بچشم نمی آمد
که " ژاندارمری"ها شده بود، و بهانه ای برای معرفی "ژاندارم"ی که مسبب اصلی گرفتن عکس از "ببر"به زبانی ساده تر، . شد

اگر لضیه برعکس بود، فکر کردم . است و از این لبیل، بانی اصلی خبر و پیام ها، چندان بچشم نمی آمد" رعیت پادشاه"حافظ جان 
ببری . سال ها بعد در هند، پاسخم را تا اندازه ای گرفتم! خبر چگونه در روزنامه منعکس می شدرا کشته بود، ها  ژاندارم ،یعنی ببر

 دندان هایش را با ؼبؽّبی باد کرده،و گذاشته باشد،  "ممتولین"ایش را روی جسد نبود که پ" لاتل"دو نفر را دریده بود اما عکسی از 
دوست هلندی ام در ممابل هیجان من، ابرویی باال انداخت و گفت؛ . ی دو نفر را درید"ببر"همین لدر نوشته بودند . .. ونشان بدهد

ببر . کار ببر است" دریدن"یا " کشتن"اما یک دوست هندی گفت؛ ! خوب، دو نفر از یک میلیارد و اندی کمتر، چندان بچشم نمی آید
می کرد  جرات واگر خبرنگار عکاسی پیدا می شد به راستی  !افتخار نداردو تبلیؽات، و  نیازی به عکس ،این کار طبیعیانجام برای 

ؼسل ه ، طوری ک می کشیدی معروفش یکی از آن خمیازه ها، بربر نگاهش می کردببر ابتدا عکسی بگیرد، حضرت ،"ببر"بخواهد از 
حافظه اش پاک از والعه، بکلی  و عکاس و آن دو نفر چند ثانیه بعد هم .می رفت رد کارش واجب می شد، بعد هم عکاسطهارت بر 

.  می شد

 دوست داشته شدن بدون برخورداری از شایستگی و . بنا به تعاریؾ، موهبتی ؼیر استحمالی ست،عشك: "باری، کوندرا می نویسد
اگر زنی به من بگوید؛ تو را دوست دارم چرا که با هوش هستی، آراسته و نجیب هستی، دوستت دارم چون . لیالت، عشك والعی ست

. خب، من مایوس می شوم... برایم هدیه می خری و دنبال زنان دیگر راه نمی افتی و البته به این خاطر که ظرؾ ها را می شویی و
دیوانه وار عاشمت هستم، با وجود "است که بشنویم؛ آن خوش آیندتر .  به نظر می رسد"خود محورانه"چنین عشمی بیشتر تجارتی 

"! دوستت دارم با وجودی که دروؼگو، خود پرست و حرامزاده ای! این که نه با هوشی و نه نجیب و نه آراسته

می گذرد، تا آنجا که می پرسد؛ حتمن دختربچه ی ده ساله ای را دیده اید که سعی می کند هم پنهان کوندرا از این مرزها آشکار و طنز 
چون " یا ،"چون من اینطور می گویم"با نخوت حیرت انگیزی فریاد می کشد؛ ... خواسته هایش را به دوستان کوچکش تحمیل کند و

هنگامی که شخصی خود را برگزیده می بیند، برای اثبات برگزیدگی اش چه باید بکند؟ تا "و ادامه می دهد؛ "! من اینطور می خواهم
به بچه ها که لخت از کتاب می گیرم و را باز نگاهم .. ".به خود و دیگران بباوراند که عضوی ساده از یک جماعت معمولی نیست؟

مادرزاد روی شن ها ؼلت می خورند، به سرتاسر ساحل، به موج و دریا که با همه ی عظمت و بزرگی اش آرام، در بستر خود ؼلت 
یک بعد از  کسانی را که دیده ایدهیچ ... "!چون من این طور می خواهم" به آنها که فرمان اعدام می دهند؛ وفکر می کنم، می زند، 

. نیستمیانشان ، سوالی در  کنیگوش می و چیزهایی می گویند که هرچه بر می خیزنداز سخن ران، " سوال"به نیت سخن رانی، 
 سعی می کند نظری  که موضوع را دریافته، بمصد صرفه جویی در ولت،سخن رانگاه .  می کنند معمایی طرحبنظر می رسد دارند

بنظر من مساله البته، اما "سخن ران می گوید؛ ... و..." منظورم این است که... این را که می دانم"پرسش کننده می گوید؛ اما  ،بدهد
به سخنران و نیت اصلی او آن است که  .نداردسوالی لانع نمی شود چرا که اصلن باز هم " سائل"شخص اما ..." اینطوری ست که

 در هر کاری نمی پرسد؛ شما سوال دارید یا می خواهید دیده شوید؟ البته مستمیم کسی هم . حاضرین بگوید که او هم چیزهایی می داند
   ! بگیرید"من"لطفن یک عکس از "! دیده شوند"تا  ،"می گویند"، اما ندارندبرای گفتن  حرفی هستند کسانی که هیچ
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 "! پذیراییاتاق"یا " میهمان خانه"

 

 مشروطیت آؼاز می دورانی هدایت در یک محدوده ی زمانی نسبتن مشخصی اتفاق می افتد؛ از جایی در "حاجی آلا" روایت اگرچه
زمان انتشار ) 1324 تا سال 1320یران و ولایع بعداز شهریور اشود، دوره ی رضاخانی را طی می کند، و در دوران جنگ دوم در 

 اجتماعی و مناسبات روایت اما به آینه ای می ماند که بیش از یک لرن؛ از صدر مشروطیت تا امروز، کلادامه دارد،  (حاجی آلا
یسه است که در آستانه ی مشروطیت جان گرفت و طی دوران نوکحاجی نماینده ی بورژوازی . تعارضات فرهنگی ما را بازتاب می دهد

 داشته، نظراین طبمه که بظاهر به پیشرفت های مدرن که مد روز است، .  خود را تثبیت کرد مولعیتپهلوی به شکل طبمه ای مسلط،
و التصادی فعال بوده و در جهت گسترش و  سیاسی در این صد ساله در سطوح مختلؾ اجتماعی نظیر مجلس شورا، دولت و نهادهای

.  استمانده تظاهر می کند اما عمیمن سنتی بالی بودن" یامروز"ی که پیوسته به نوظهورطبمه ی . تمویت آنها تالش کرده است
 سنگواره ای است؛" متاخر "و" یملد" از دو عامل نامبارکمحور بحران اجتماعی ما در این صد و چند ساله، همین اختالط ناسالم و 

 چنان بر ارکان اجتماعی، التصادی، سیاسی و کلن تضاداین "! مدرنیته"شکننده از  (بیرونی) و سنت، پیچیده در لفافه ای خرافهاز 
، 1304نظیر تؽییر سلسله ی لاجاری به پهلوی ) کودتا، دو انمالب و چندین نمطه ی بحران دوفرهنگی ما حاکم بوده که با وجود 

 و نیم بند، سال های ابتدایی دهه ی لرزان و پایان دیکتاتوری رضاشاه و یک دهه هرج و مرج ناشی از دموکراسی 1320شهریور 
که  (...، نخست وزیری دکتر امینی، تشکیل جبهه ی ملی دوم، لتل منصور و انمالب سفید شاه و درگیری سلطنت با مذهبیون و1340

 این تالش دیرپا، هم چنان وجودامروز اما با . زمینه ی همه ی آنها تالش جامعه برای رسیدن به آزادی و مردمساالری بوده است
 و" تمی رفعت" گونه ای که طیؾ های چپ روشنفکری، گام ها از بهدرگیر شرایطی ست به مراتب سخیؾ تر از صدر مشروطیت، 

 و" میرزاآلا کرمانی" اندیشمندان مشابهی چون ازروشنفکران به اصطالح مذهبی یا اصالح طلبان ما فرسنگ ها ... و" آخوندزاده"
 .        عمب تر اند... طالبوؾ و

 ی سنتی ما زیر جامعه بار سیاسی داشته باشد، دارای بار اجتماعی ست؛ سرشار از تصاویری طنزگونه از کهیش از آن ب" حاجی آلا"
 در آن از کراهت کالهبرداری، عوامفریبی، دروغ، پشت هم کهجامعه ای . پوسته ای از تظاهر به مدرنیته، در ؼیاب لانونی مدنی

یل یا نماینده ی مجلس، بازرگان یا بازاری، وکحاجی آلا می تواند . یل شده اندتبد" هنجار" به ها"ناهنجار"کاسته شده و ... اندازی و
یش ر یک دست، در" یح شاه ممصودیتسب"از . باشد...  خوان یا کت و شلواری وروضهکارخانه دار یا کاسب، واسطه یا محلل، 

 نمره ای در دست دیگر، هر تکه دستهتا عصای ... توپی، زیر شلواری گشاد، عبای شتری نازک روی شانه، گیوه های ملکی چرکین
حاجی در زمستان .  از رنگی و طیفی، حکایتی از هزار و یک شب زندگی اجتماعی ماستی ا"نشانه"از ظاهر چهل تکه ی حاجی آلا 

 ابوی محترم را صدا زده و شاهی به تن می کند که از یک دستفروش خریده اما مدعی ست ارث پدر است؛ ناصرالدین سرداریک 
در تعریؾ متظاهرانه ی یک والعه ی کذب، حاجی پدرش را از "!  مال توپوش ممتدر خلوت، بیا پدر سوخته، این تن مرحوم"گفته؛ 
 زال"؛ از وزیر و وکیل گرفته تا  می شودسر سفره ی حاجی همه جور آدمی ظاهر!  می کندخطاب" مرحوم"ین شاه ناصرالدزبان 

 تهران شهرنتوانست به ... شما (شهرداری)نظمی که زال ممد به شهرنو داد، تمام بلدیه ... ین هم یک آدمها"؛ (جاکش شهرنو)" ممد
اگر تو جامعه شاه و وزیر و وکیل هم الزم .. گذارندمانما که ضامن بهشت و دوزخ کسی نیستیم، توی گور دیگران هم نمی ... بده

رفتار  کسی اگر..".  تو این مملکت لدردان نیست وگرنه مجسمه اش را توی شهرنو می گذاشتندکهحیؾ ... نباشه، زال ممد الزمه
یش رفتار می کند، با این ها"بنده "با" یگانخدا"حاجی در خانه، با خدمتکار و حتی زن و فرزندش را نبیند و نشناسد، که چون 

 !  ایمآزاده" حرؾ" حاجی یک آزاده است، به همان اندازه که هرکدام ما در کندکلمات، خیال می 

مال حالل و حرام را زیر کلی "در والعه ی تحریم تنباکو؛ ...  زیر بازارچه، دکان تنباکو فروشی داشته،"هللای فیض مشهد" حاجی پدر
"  ممتدر خلوتحاج"برای پدرش لمب ...  فروخته، صاحب امالک و مستؽالت شده وراحاجی بعداز مرگ پدر، دکان " ... و رو کرده

 بسیاری موارد همخوانی در" جعل"ین اطبیعی ست که عناصر .  کرده و او را یکی از مالزمان رکاب ناصرالدین شاه جا می زندجعل
می  آلاسی ، باال دست حاجی میرزا(ناصرالدین شاه) لندهار سفر کرده، و در زمان شاه شهید بهندارند؛ پدرش در زمان کریم خان زند، 

ی میرزا آلاسی، ؼیر برا" و التداربزرگی "با جعل  حاجی !و همپالکی میرزا آلاسی بوده، آن هم در دوران ناصرالدین شاه... نشسته 
دنیا مثل موم تو چنگولش  سیاست  می کنی حاج میرزا آلاسی کم کسی بود؟ تمامگمان" اعتبار دروؼین می خرد؛ خودمستمیم برای پدر 

 می آفریند؛ یک شب نصؾ بوللمون پخته را خورده و صبح که ابوی فهمیده؛ اعتبارو از طریك بزرگ نمایی پدر، برای خود ..."! بود
و از این لصه ". ، کسی هم نفهمید که من بودم ممر نیامدماما من. آنمدر چوبش زدند که خون لی کرد و مرد... یک دده سیاه داشتیم،"

بعینه متن خاطرات دست ) .."! پر و پا لرص، پیدا می شدند، همه بابا ننه دار بودندمردم" شهید، شاهنتیجه می گیرد که در دوره ی 
  (!اندر کاران جمهوری فعلی

 یکی از پشت رفته،یکی تریاک خورده و مرده، یکی سر زا  "؛" را خوردهسرشان" زن که چهارشش زن طالق گرفته دارد و حاجی 
 لید حیات اند؛ میان زنده ها دو صیؽه هم هستند، جوان و بچه درو هفت زن که "... بام پرت شده و یکی هم از دل درد کهنه مرده

 چشم و ابروی سکینه چرا ش فکر می کرد همه" است در حالی که حاجی شانزده سال است بچه اش نشده؛ آبستنکه یکی شان ! سال
 !است" محترم"دخترش، شبیه پسر عموی 

ی ادبی هااما به انجمن ! روزنومه می خرد و از پسرش کیومرث می خواهد که برایش بخواند... نداردسواد درست و حسابی هم حاجی 
 شرکت می کند، نه بخاطر لانون یا اخالق، هادر مماطعه ی راهسازی و درخت کاری خیابان . می رود و برای هر شعر کؾ می زند

 در هم" اخالق"با این همه حاجی یک کتاب . ، خودش را مفلس و بدبخت نشان می دهد(رضاشاه)"  اول مملکتشخص"بلکه از ترس 
 نمی شود حج و نماز و روزه خرید؟ پس هر کس پول داشت، دو دنیا را پولمگر با ... از آن دنیا برگشتهکی ! "دست تالیؾ دارد

ینداری از دست نمی دهد؛ در دهه ی محرم د است اما هیچ فرصتی را برای تظاهر به الزم" یگراند" حاجی مذهب برای بنظر.."! دارد
، وضویی می سازد و محض رضای خدا نمازی می گذارد  مسجد که می افتد بهگذارش. سما می شود و آب به لب های تشنه می رساند



 ولت برایش هر" خرج نمی کند؛ پول بسیار دارد، به شراب عاللمند است اما بابتش ارادت"  زن و پولخوردن، "بهحاجی ... و
ماه رمضان به بهانه ی کسالت، روزه می خورد اما .."! ی می ریخت و می خوردلورسوؼات می فرستادند، به عنوان دوا آن را توی 

 دهنش می پرد؛ از" نظام" گاه حرؾ هایی بر خالؾ ست؛"دوگانگی"در مسایل اجتماعی هم دچار همین . ی مردم تسبیح می اندازدجلو
 و سری دارد، و حکومت به سرحاجی با حکومت  (!مثل اصالح طلبان منتمد)"! به او داشتند، نشنیده می گرفتندکهاز اطمینانی ولی "

حاجی به دعواهای . یی می زند که پایه و اساسی نداردها"حرؾ"ی شرایط، ممتضا و به است" بی خطر"خوبی می داند که حاجی 
 اگرچه شاهد هم"  محلاهل"و این ...".  ایمکردهتوی این شهر استخوان خرد ...  محل به من معتمدنداهل" هم رسیدگی می کند؛ مردم

 او ،" می برند او حساباز" کالهبردای های او هستند، اما همه تریشنه سر همان کرباسند؛  لربانی مستمیمدوز و کلک های حاجی و
 !به حاجی می سپارند عیالشان را را وصی و وکیل خود می کنند و هنگام سفر، زن و بچه و اهل و

 نمی آن که به لوانین اسالمی معتمد است، از بانک لرض.  می دهد و با بهره پس می گیردلرض یک صرافی امروزی ست، پول بانک،
 یا سنتی باشد، یا مدرن؛ نمی شود هم بانک داشت و هم با تواندجامعه می .  و حرام استست،"ربا" اسالم در" سود" چون گیرد

 اما بنا به نمل لولی از سنتی ستحاجی آلای هدایت چنین معجونی ست؛ !  بود؛ هم این، هم آن، یعنی نه این و نه آنمخالؾ" بهره"
. نداردآلا کوچک اما ذوق و استعداد تحصیل .  به فرنگ می فرستدرا"  کوچکآلا"، (!بچه هایتان را مطابك روز پرورش دهید)علی 

.  کافه رستوران های شهر، آمد و شد دارددربر می گردد، لباس های شیک می پوشد، اتومبیل لوکس حاجی را می راند و با سگش 
  خرجچمدر"حاجی او را از خانه می راند و از ارث محروم می کند؛ ...  وزندیک شب در عالم مستی اتومبیل را به درخت می 

، (حاجی آلا= پدر)" آلابزرگ" مثابه ادامه دهنده ی راه به" کوچک آلا"با ناامیدی از ...". یک لوطی الدنگ بار آمد...  کردمتحصیلش
 مردم متجدد نشان بدهی؛ نظربه او درس زندگی می دهد؛ کافی ست خودت را در .  آرزوی حاجی متوجه ی کیومرث می شودوامید 

 با زن مردم، رلصیدن، خنده های تو دل برو کردن و مخصوصا پر رویی زدنکه مهمه طرز ؼذا خوردن، سالم و تعارؾ، الس چیزی "
سعی "نان به نرخ روز؛ !  آوردبار"  زندگی تازهمرد" پس سعی دارد کیومرث را اند،" مدرنیته" حاجی اینها مظاهر نظراز . ست.."
از ... بشیفراموشنگذار ... ، با هرکس و هر عمیده موافك باش تا بهتر بتوانی لاپشان را بدزدی بشی با ممامات عالیه مربوطکن

ولیح ... یرونت انداختند، از در دیگر با لبخند وارد بشوبفحش و تحمیر و رده نترس، حرؾ توی هوا پخش میشه، هر ولت از این در 
است، روی دیگر سکه ی  تمیه  کیومرث می آموزد، تظاهر وبه"  روزمرد"به عنوان ویژگی های  حاجی آلا آنچه..". و بی سواد

، نظرش تنها حفظ  نیست"ناشایست"پس حاجی مخالؾ رفتارهای . (... گی وهرزهالدنگی، ) شدند" آلاکوچک"اعمالی که سبب طرد 
باید تمیه کرد، چون در نظر .  این حرؾ ها همه دکانداری ستو و مذهب و اخالق اعتماد "؛" مردمچشم" تزیینی برای است،" ظاهر"

 ..."!  استعوام مهم 

 دیگران به" اعتماد عدم"است، بمیه را هم مثل خود می پندارد و این ..  هم انداز و متظاهر وپشت حاجی آلا متملب و دروؼگو و چون
حاجی مخالفت را هم بر نمی تابد؛ "! هر کجا دست بگذاری می گزند. ست افعی  یک النه یاجتماع"را، به کیومرث هم توصیه می کند؛ 

ید نسبت به ممتضیات با"بنظر حاجی آلا "!  کار کشیدآنهاید مردم مطیع و معتمد به لضا و لدر باشند تا با اطمینان بشه از گرده ی با"
یک ولت اوالد دختر را ... ورافتاده امروز کسی که دزدی کرد، دیگر دستش را نمی برند یا برده فروشی دیگر... آوردروز، لانون 

. ست"پا در هواچندگانگی " آمد، هویت حاجی آلا در" مولعیت" و زمان، باید به رنگ مکاناما حاال؟ در هر ...". زنده بگور می کردن
همه دزدی ها و دؼلی ها و پدر سوختگی ها !...  پدر این مشروطه لعنتبر"معجونی از شتر گاو پلنگ؛ در مورد مشروطه می گوید؛ 

پس از سموط رضا خان، شبانه "! خواندمردم چوب و فلک می . با این آزادی مازادی کار مملکت نمی گذره...  میشهمشروطهبه اسم 
 و در گرددپیروزمندانه به تهران باز می ...  اما همین که آبها از آسیاب می افتد،"یزدگربه اصفهان می ...  از ترس جاندستپاچه"

 پدرشان لعنت که بیخود ما را از دموکراسی می بر"تنگی معیشت و مواد مصرفی برای مردم، دوباره به االؾ و علوفی می رسد؛ 
 "!  من همه ی عمرم دموکرات بوده امکهاگر دموکراسی اینه ! ترساندند

 گاب مشؽول" از صبح تا شب با کاسبکار و بازاری و آخوند، روزنامه چی و دموکرات، است؛ی حاجی، سیاست هم نوعی معامله برا
"  اصرار ملتبه"! "خطره در کشور میشه کرد؟ مصالح عالیه  چه" سنش را پایین می آورد تا ممنوع الوکاله نباشد؛ ،"بندی ست

 حاجی پس! یت کندهدا" یشرفتپ"، کشور را به سوی (انمالب)و نه ِرِولوسیون  (تحول) وکالت مجلس شده تا از راه اُِولوسیون نامزد
 می شود در حالی که درآمدش انتخاب"  مجالس پرورش افکارو فرهنگستان"به عضویت افتخاری !  والعی ست" طلباصالح"آلا یک 

 کنی بدست می کارچاق و حمام و خانه ی اجاره و معامالت بازار و کارخانه ی کشبافی و پارچه بافی و دکاناز امالک و مستؽالت و 
 مرده می خرد، کوپن تملبی لند و شکر درست سجل"..." می کندمعامله لاچاق اجناس"آید، با سفرای ایران در خارجه مربوط است و 

در عین حال "! به عنوان باج سبیل می گیردسهمی " با شهربانی رابطه دارد و از جواز عبور و مرور در حکومت نظامی ،.."کندمی 
دموکرات است؛  لیبرال یک چپ دو آتشه و در عین حال، یک". ی زنان باردار، اعانه جمع می کندبرا"برای فمرا دل می سوزاند و 

؛ چهل (سمؾ را نشان می دهد)"  استالین با کارگرهاش نمی کنهکنم، رعیت هام بپرسید، آنمدر که من با آنها خوش سلوکی می از"
حاال من بلشویکم یا "! ینو پاکش کنالرمساق، مرتیکه " عنکبوت را باالی سرم می بینم، یک مرتبه به مراد نگفتم که تارساله که این 

 در یک نفر، تضادجمع این همه ..."!  خودم فرزند انمالبم، تخم آزادیخواهی و دموکراسیممن"آنهایی که دم از منافع رنجبر می زنند؟ 
 !  به دنبال سالح هسته ای؛ شتر گاو پلنگ هاخوانآشنا بنظر نمی آید؟ روضه 

به ".  می لولیممثل کرم تو هم...  و زمین و آبمان پر از کثافت و مکروباتههوا"یست هم هست؛ زی آلا طرفدار بهداشت و محیط حاج
 ی مردم را درست کنید؛ ما به اشخاص متعصب سینه زن احتیاج روزه نمی خواهیم شما نماز و ما"می گوید؛  (آخوند)حجت الشریعه 

، برای  می نوشد"پیروزی متفمینبه سالمتی "در سفارت خانه ها "!  باید محتاج من و شما باشند و شکرگذاردهمانبرزگر و ... داریم
 مجالس خانه،در مطب دکتر، اتاق وزیر، جنده "!  جرم اکاذیب، به زندان می اندازدبه"شهربانی جاسوسی می کند و بی گناهان را 

 ساعت به ممتضای مولعیت، رنگ عوض می کند؛ بهساعت ... روضه خوانی، همه جا بی مانع وارد می شود و عزت و احترام دارد
ید با... چند تا اصطالح خارجی، چند تا کلمه للنبه یاد بگیر...  و مشك، مفت نمی ارزهدرس..  هر کس و هر عمیده موافك باشبا"

پول ...".  اعتبار، شرؾ، ناموس و همه چیز داریافتخار،اگر پول داشته باشی، ... اطمینان دزدها را جلب کرد تا ترا از خودشان بدانند
افتخار می کنه  تحصیل کرده مهندس" حالل تر کرد، برای آن دنیا نماز و روزه و حج خرید، و آن ولت؛ مادرحرام را می شود از شیر 



شاعر مدحت را میگه، نماش تصویرت را ... که خونه ت را بسازه و میگه که ماشین کارخانه ی تو را بکار بندازه، معمار مجیزت را
 و رفتار تو مثال می اخالق از همه..." یس، وکیل، وزیر، همه نوکرت هستند، مورخ شرح حالت را می نویسهنومیکشه، روزنامه 

 ...  آورند و

 که کله را عوض نمی کاله" اما ،"بودم کسی که کاله پهلوی سرش گذاشت، من اول" هم جلوتر است؛ ها"مترلی "از" تجدد"در حاجی 
 مهاجرت اما متعصب نیست، به طرفدار مشروطه از مبارزاتش در دوران مشروطه می گوید، از استبه بهایی می گوید مسلمان "! کند

 دزدی ها و پدرسوحتگی ها به همه"؛  می فرستدبا مستبد، به مشروطه و مشروطه خواه، لعنت... و روزنامه منتشر کردن در ؼربت
 طرفدار و ،"خواستند دین و ایمانمان را از دستمان بگیرند.  اجنبی به ما زورچپان کردرااین حمه بازی ها . اسم مشروطه میشه

 مذهب نمی تونه بکنه، باید یک پنجه آهنین همیشه که و پایه مملکت دین و مذهبه، اما همه کارها را اساس"سرسخت استبداد است؛ 
 سیاه همه را زاغیت ندارد، به همه مشکوک است، از نوکرش مراد، می خواهد که محبوب" خانه "درچون ..."! تو سر مردم بزنه

 را پایین می اندازه و صاؾ میره تو سرش"یه که ک" یکه نره ؼولمرت"چوب بزند و گزارش بدهد تا میخ تسلط خود را محکم کند؛ این 
 من می خواستم ازین راه ترلی کنم اگر" محرم نیست؛ که به همه باشه،" محترم"حاال پسرعموی .  اونجا زن و بچه هست؟"اندرون

 ست؛"یاپرولتار"حاجی طرفدار سرسخت ". کاله لرمسالی سرم می گذاشتم...  مجالس رلصبردمشیک زن خوشگل می گرفتم، می 
 خالؾ طبیعت می داند؛ را" یبرابر"اما ".  بیچاره، گشنه می مانندلخت من کنار بکشم، کارخانه می خوابه، یک مشت کارگر اگر"

 من آلا شدم، مراد نوکر من شده؟ چون چرا! "هر کسی را بهر کاری ساختند.  پنج تا انگشت داره، هیچ کدام اندازه ی هم نیستنددست
 بخواند اگر..."وچند نفر را باید کشت، چند نفر را تودهنی زد، حبس کرد ".  گدا میشههمیکی شاه میشه، یکی ... که خدا خواسته

و این که باالترین نعمت، امنیت در سایه ی ذات الدس ...". باشهمملکت آباد بشه، باید دست شخص اول مملکت، پدر تاجدارمان 
از حکیم فرنگی ماب و ".  نمیشه زنی یک تشت طال بسرش بگیره و از ماکو تا بندر چاه بهار بره، کسی متعرضشاگر"ملوکانه است؛ 

 می "یة الکرسیا"با این همه روی تخت عمل، زیر لب . جراح می دهد تیػ اتاق جراحی وحشت دارد اما بخاطر شدت درد، تن به
 نسل در نسل ما تا همین امروز، متظاهر به درویشی و لناعت و مثلحاجی آلا، . ست" دنیاآن" در خود"  ی اعمالنامه" نگران ،خواند

 می خواهیم چهار صباحی توی این ملک زندگی بکنیم، یک للپ آب راحت از ما" همه را به دست آورد، دلسازشکاری ست؛ باید 
 ".گلویمان پایین بره

اختصاص  (دیگران)یرایی پذ که به بود" مهمانخانه" نشینی در شهرها، بهترین اتاق خانه آپارتمان سنت خانه نشینی، پیش از در
این للعه ...  با پنجره های همیشه بسته، پرده های همیشه کشیده، وبودبرای اهل خانه و آشنایان نزدیک، مهمانخانه للعه یی . داشت

ملحفه .  هوای للعه تازه شودتا دید و بازدیدهای نوروز، گشوده می شد، پرده ها را می کشیدند، پنجره ها باز می شد وهنگام میهمانی 
و عطر خوش ... للعه را آب و جارو می کشیدند...  ی دیگر بر می چیدندهرچهها را از روی مبل و میز یا پتوها و متکاها و فرش و 

 مردنگی های بلورین در کنار وتمام زیبایی های ممکن، از تزیینات دیوارها، مجسمه ها .  شیرینی، اتاق را پر می کردوانواع میوه 
 همین اتاق جمع شده بودند، و بخشی از دارایی خانواده صرؾ تزیینات و در... آینه های لدی لاب طالیی و نمره ای روی تالچه ها و

یگران بود که با زندگی خانواده در اتاق های د" چشم" برای خانواده" ظاهر"باری، مهمانخانه صورت ...  می شدللعهآرایش این 
.  می گفتند"آبرو" به آن که چیزی خانواده،" نادار" ململی چشم نواز بر روی والعیت تلخ و معمولن داشت؛دیگر، تفاوت سهمگینی 

  ؟"تمیه"یا سالن منتمل شد؛ " یراییپذ" در آپارتمان، به اتاق مسکن" مدرن"ظاهری آراسته که در شکل 

 جایی ،"ما" ی خانه" اندرونی "و" یرونیب"فرهنگی ما، تصویری از باال، و همزمان از  شخصیت هدایت وصفی ست ازحاجی آلای 
 ...تابلویگر خانه، یکجا لابل رویت اند؛ دو گانگی زندگی اجتماعی و فرهنگی ما در یک دکه تمابل میهمانخانه و بخش های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درخت

 

زنگ "!  للریدمحم"نمایش نامه ای بود کوتاه، از کسی که نامش را نشنیده بودم؛ .  این را بخوانگفت؛ دفترچه ای به من داد و هوشنگ
یران اتفاق ا جایی در روستا، ی دوم تکیه ای در یک طبمهوالعه در اتالی گلی در "! درخت"استراحت، دفترچه را به تفنن باز کردم؛ 

وسط چمن .  کجا هستمکردمبا اولین گفتگوها، فراموش !  دو نفر بودند؛ مالی ده و مامور یا مهندس راهسازیهاشخصیت . می افتاد
آن . یزیون آماده اش کنیم؟ حاضر بودمو پرسید؛ حاضری برای تله هوشنگساعت بعد .  شدتمام نامهدانشکده ولو شدم تا نمایش 

 اصرار اما هوشنگید داشتم، ترد.  اعتبار و اولویت می دادها جوان به که بود،زمان زنده یاد فریدون رهنما سرپرست واحد نمایش 
ی هم سر تمرین ها للرگاه دمحم .  و تمرین ها را شروع کردیمشدیرفته پذنمایش نامه . ید به جایی رسیدشاداشت کار را دست بگیریم، 

دمحم اسکندری با وجود جوانی، مالی پخته و .  خجالتیسختجوانی بود بیست و شش هفت ساله، کوچولو و سبزه رو، و . می آمد
ی بود که ادامه ا داستان ساده ، مانده امام یادبه آنچه... چه یا ؟ ضبط و پخش شدنامهیش نما ندارم بخاطرم. روبراهی از کار درآورد

مالی ده خواب می بیند .  از کناره ی روستا می گذردین جادها و ای می سازد، جاده دارد دولت! ستاش هنوز هم به لوت خود بالی 
یده شود، درخت ممدسی بر بناست در طرح جاده سازی و ، لرار داردده میدان  کهنی که در کناره یدرخت که ( دیدهکندیا فکر می )

 نذری درست می کنند، به ساق آش ، می گیرندرا درختمردم دور و بر . یؾ می کندتعر روستا را برای اهالی خوابش بعد، روز! ست
 می  مانعمردم ، می آیند اداره ی راه برای لطع درختاز ولتی .امامزاده می شود درخت... و شاخ درخت، کهنه و ریسمان می بندند و

 می  هالکت یک نفربه درگیری .شوند مماومت سرسختانه ی اهالی روبرو می با امارا چندان جدی نمی گیرند  لضیه ماموران. شوند
 از مگر ، تا با مالی ده صحبت کند کسی را می فرستدناچار،دولت ... ویان راه می افتند گو  واشهیدامردم جنازه بر دست،... و انجامد

 .خر شیطان پیاده شود

 ی دوم تکیه، مشرؾ به درخت و طبمهدر  گلی  در اتاقدهیر پ گفتگوی مامور و مالی است؛یدار د همین  یلصه ،نمایش نامهتمامی 
 می . می دهدوا می شناسد، را" یباز" مامور دولت، که چون در می یابد اما  می کندیپافشار درخت، تمدس بر ابتدامال ! میدان روستا

مامور .  دادخواهنداگر منکر خواب و تمدس درخت شود، مردم باورشان را نسبت به او از دست ! شدهکار از دست او خارج گوید 
 امامال ...  زندگی در رفاه وویی دیگر روستا به رفتنتا آخر عمر، یا  پول و تامین زندگی یش پای مال می گذارد؛پیگری دراهکارهای 

 دستگیرت می  که می فهماندمال بهمامور به تهدید متوسل می شود و ؼیر مستمیم . دهد نمی تن ویشد، اند اعتبارش نزد اهالی می به
 تو کردند، لمس را آثار و مواهب جاده مردم ولتی یکی دو ماه بعد،.  اتفالی هم نمی افتدو ، می سازندرا جاده ند، درخت را می بر،کنند

 یا بروی گوشه ای سر بگذاری و ، اختیار داری به روستا برگردی می شوی، وآزادآن ولت .  می کنند فراموشرا امامزادهو درخت و 
 از را خود مامور استفاده می کند و ؼفلت، از یک لحظه  رسیده به بن بستمال و مامور موفك شده، که می رسد بنظر ولتی .بمیری
 پر می را فضای مردم را می شنود که کم کم اوج می گیرد و صدایستاده، ا اتاق میان ماتمامور که !  می کندپرتاب بیرون بهپنجره 

 !کند

 از ستیلی تمث روستا، و ،"تازه" به ،"نو" گذری به است،" گذر"ی از نمادجاده، .  می گذردین ظاهرا پشت پس در همیگری دیت حکا
 لدرت و صاحب ،"عبور"از جاده و  اهالی نگهداشتن دور با که نماد سنت، مال، و ، با مردمانی سنتیشده،سرزمینی عمب نگه داشته 

هم از این رو . ی کندم بی رنگ  روستا به جهان راه می یابد، و بیداری روستا، لدرت مال را،"جاده" آمدن با.  بالی می ماندکالمنفوذ 
" کلید" است که به جهان عزلت درذهن روستا !  می هراساند"گذار "از را مردم و،  می خواند"شیطان "و" دشمن"مال جاده را 

تبدیل می شود، و مردم از اطاعت و بندگی  بی خاصیت  به زائده ایمالی تازه، ها"یافتدر "و" شناخت "با.  مال وابسته استکرامات
 ازی ا تازه دوران و ، می آیداز التدار تاریخی بسر دورانی . می بردخود با می شوید و راجاده نفوذ و لدرت مال . سر می پیچند

 دست دور ازصدای پای جاده .  از جان خویش بگرداندرا سرنوشت  نیستلادر دیگر گذشته، این نماد ،مال.  آؼاز می شود،التداری نو
 نسبت به زمانه ی مال و سنت، اگرچه"  تازهالتدار! "(ی چخوؾ" آلبالوباغ" گونه که صدای تبرها در انتهای همان)به گوش می رسد 

 هم لممه هایی روستا برکت آن، از گیرم که است، خویش منافع درگیر کهنه، التدار چونین هم ای، پیشرفته و مدرن است اما امروز
 اهالی،  هوشیاری اما در ؼیابو کند ی التدار مال را تسخیر حوزه  می خواهدالتدار تازه به اعتبار درک بهتر،. چند نصیب می برد

 ، مهیا نیست"تؽییر"یل وسابا این همه، ولتی .  نمی شودالتدار تازه هم یک مالی مدرن است، و هیچ لدرتی داوطلبانه خانه نشین
 امروز طرؾ گفتگوی نماینده ی دولت است، بخاطر اگرمال با زیرکی سنتی خود این نکته را دریافته؛ .  انفجار می انجامدبه تحول

 مال بی درخت،  بی ده واوست؛یان پا آؼاز ، شودکوتاهین التدار ا از دستش کهروزی .  می کندکسب" اهالی"لدرتی ست که از باور 
 مرگ او"! شهادت! "شاه دارد؛ کشتن حرکت یک رخصت ،"مات" و تا شده،" یشک "مال.  ست گمنامی  گوشه یدر مرگ بهمحکوم 

با امامزاده ای که . شدن" یدهبر" بی واهمه از ،"جاده" امامزاده ای ست بر سر راه مرگش!  می فروشدیخیتاریی بهامحتوم را به 
.    می افتد تاخیربه درازتری روزگار سادگی بریدن درخت، از سر راه برداشت، آمدن جاده بهنمی توان 

شاید !  راه می رسدازیر یا زود، جاده د. یع را بعداز پایان نمایش نامه هم، ادامه داد؛ لدرت تازه هم خالی از دسیسه نیستولامی شود 
شاید . ("نو" و دوری از مظاهر مال،" مماومت"باور به )! ی کردنددور" جاده"یدند، و از چسب" تمدس"نسل های تازه در روستا، به 

راه سومی هم . (!همان که لدرت تازه طلب می کند؛ جامعه ای مصرفی و دنباله رو)!  کردنداستمبال" جاده"تمدس را کنار نهادند و از 
 جایی کنار را" ممبره" و ساختند،"  خودان" از را پذیرفتند، و با هوشیاری و فکرهای نو، جاده را" جاده"ید نسل های تازه شاهست؛ 

...      تاریخ پیوسته؟به" تمدس "کارمگر نه آن که ساز و !  حفظ کردند،"گذشته" نمادی از تاریخ نسل های عنوانجاده، به 

با  نمی شود  ی لضا و لدر هم،زدهبا شمشیر کهنه و زنگ . ی جدا از جهان نمی ماندا"یرهجز"ی همیشه بصورت برای، روستا بار
 کل اما باشند، بردهی را باز" یک دست "امروز ،یرهجز مردمید شا!  یک روستا، منتظر نمی ماندبخاطر جاده" گذر. "جهان تازه جنگید

هیچ .  انتهای سالن استدر  آن که دیر به تماشا می آید، انتخابش در حد و حدود چند صندلی خالی بالی مانده! اند باخته را" یباز"
 !برسد" امروز "به، مشکل  می آید"فردا"آن که . چیز هرگز کامل نیست



  و انا الیه راجعوناناهلل

 

یم و چاپ و منتشر تنظ علیه اسالم و پیامبر و لرآن که" یات شیطانیآ" می رسانم مولؾ کتاب جهان اطالع مسلمانان ؼیور سراسر به
از مسلمانان ؼیور می خواهم تا در هر نمطه که آنان را .  می باشندشده است، هم چنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام

ین راه کشته شود شهید ا اعدام نمایند تا دیگر کسی جرات نکند به ممدسات مسلمین توهین نماید و هرکس در رایافتند سریعا آنها 
خود لدرت اعدام آن را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به  ولی ضمنا اگر کسی دسترسی به مولؾ کتاب دارد. انشاء هللا. است

 25/11/67 علیکم و رحمت هللا و برکاته، روح هللا الموسوی الخمینی والسالم. جزای اعمالش برسد

یشان آن را مطالعه ا، متن آن به دست آیت هللا خمینی رسید، (1988)"یات شیطانیآ" رمان انتشارید کسانی تصور کنند که پس از شا
ی دانستند و علیه نویسنده ی هندی تبار بریتانیایی فتوا اسالمفرمودند، و پس از آگاهی از محتوای رمان، آن را توهین به ممدسات 

 یک بار، و به زبانی نه شایسته کتاب،از آنجا که این .  و در عین حال پیچیده تر از این استمتفاوت" کمی "اماوالعیت . صادر کردند
 شده و بصورت محدود، و تمریبن به شکل پلی کپی به دست برخی ها رسیده، برگرداندهی زبان اصلی، در خارج از ایران به فارسی 

 ،"یات شیطانیآ"پس چرا .  بی خبر ماندندآن جز آن گروه که رمان را به زبان اصلی خوانده اند، فارسی زبانان از محتوای  احتمالیبه
  شد؟ هیاهوآن هم در ایران، سبب این همه

 کعبه مرکز هنگام،آن .  ترین و در عین حال لدرتمندترین مخالفان آیین او، طایمه ی لریش بودندمهم سال های اولیه ی ظهور دمحم، در
 را، بزرگ ترین لبیله، یعنی لبیله ی لریش به عهده کعبهبت های بزرگ لبایل ساکن شبه جزیره ی حجاز بود و منصب پرده داری 

 با نفوذ افرادمهم ترین دلیل مخالفت ثروتمندان و .  پیامبر نیز، از سوی لریش، پرده دار کعبه بودجدمی دانیم که عبدالمطلب . داشت
یین دمحم، اعتبار بت های کعبه بکلی از میان می رفت، و آمکه و لریش با آیین دمحم، همین امر است که در صورت گرایش مردم به 

 و آیینش از دمحماز سوی دیگر عدم پذیرش .  و نفوذ خود را در بین مردم حجاز، از دست می دادندلدرتلریش و بزرگان حجاز نیز 
پیامبر برای برون رفت از این مشکل، در .  دمحم بودگرفتنسوی سران با نفوذ لریش، مانع بزرگی بر سر راه گسترش اسالم و لدرت 

 چند تن از این دخترانازدواج دمحم با .  تن داد و به طرق مخلتؾ امتیازاتی به بزرگان لبایل بخشیدسازشبرخی زمینه ها به مصالحه و 
یامبر برای جلب نظر مساعد بزرگان صاحب نفوذ، و گسترش آیین خود پاز دالیل بارز تالش ... بزرگان نظیر ابوبکر، ابوسفیان، عمر و

لضیه " که به ست" و عزیمنات الت،"یکی از شواهد این تعامل و مصالحه، داستان الهه های بزرگ کعبه، . بودو رسیدن به لدرت 
آیاتی از لرآن که مسلمانان معتمدند در زمان حضور دمحم در ) الهه در دو آیه ی مکی سهگفته شده که این .  استمعروؾ" ی ؼرانیك

 "ؼرنوق" جمع "قیناؼر. " مسلمانان توصیه شده استبه و احترام و زیارتشان  نامیده شده اند" خدادختران "( بر او نازل شدهمکه،
در ! است (؟لو )بلند  گردنیبا ،ید و ظریؾسؾ و آبى  به رنگ مرؼی در عین حال نامکه  ظریؾ و زیباستشاداب، معناى جوانى به

 شفاعت  امید(بوده "منات" و "عزى" ،"الت " سه بت معروؾممصود )ین پرندگان زیبا كه بلند پروازندا از کهآیات مزبور گفته شده 
 . ی بزرگان لریش می شودخوشنودنزول این آیات توسط پیامبر، سبب . رودمى 

 تعداد ضد و نمیض، روشن نیست چه هنگام، اما زمانی پس از این والعه، و ظاهرن هنگامی که حال دلیل روایات متعدد و در عین به
به روایتی پس از آن که دمحم بر .  پشیمان می شودکاربیشتری از مردم به آیین دمحم گرویدند و بر لدرت او افزوده شد، پیامبر از این 

شرح .  که آیات مزبور نه از سوی جبرائیل، که از سوی شیطان بر زبان او جاری شدهداشتشبه جزیره ی حجاز مسلط شد، اظهار 
پیامبر ...  این چه گفتارى ست كه بر زبان مى رانی؟ پرسیدبر دمحم نازل شد وجبرئیل  "(خالصه) آمده؛  چنین"یخ طبریتار" در والعه

 و به جبرئیل شداز این که بر خدا دروغ بسته، به شدت اندوهگین !... ابلیس خود را بر وى تحمیل كردهودانست که فریبى در كار بوده 
چون حزن و اندوه پیامبر افزون گشت، . دمحم را شماتت کردجبرئیل "!...  كه این دو آیه را بر من خواند، به تو مى مانستآن"گفت؛ 

کم مانده بود آنان تو را |..." ، وخلیال ان كادوا لیفتنونن عن الذی اوحینا الین لتفتری علینا ؼیره و اذن التخذون و"این آیه نازل شد؛ 
ی و بوداگر تو را حمایت نمی کردیم، لؽزیده  (به هوش باش که)...  گفته ایم به ما نسبت دهىمابا نیرنگ هایشان بفریبند، تا جز آنچه 

 شکنجه به تو مى چشاندیم، و تو یاوری چندانهر گاه چنین مى كردى ما در زندگى و پس از مرگ، دو . به آنان متمایل شده بودی
، ص 8جلد )"  البخاریشرح"و  (179 و 178جلد یک، ص )" سیره ی ابن اسحاق "در( 78، ص 2تاریخ طبری، جلد ).. | نداشتی

، این  نیز" خطیر الدمشمیابن"دیگر از مورخین عرب، نظیر  برخی .نیز، والعه کم و بیش به همین صورت روایت شده است (333
"  ابـن الـعـربىابـوبـكـر. " را ساختگی دانسته اندوالعه"  حجیر المصریابن" را تایید کرده اند، حال آن که برخی دیگر نظیر داستان
 ... و"  طبرى روایت كرده، باطل استآنچه "نوشته؛

 منکر، آیات مزبور از لرآن حذؾ شد و برخی از متشرعین بکلی (در لرون اولیه ی اسالمی) دمحم از چندی، و به روایتی پس از پس
از دسایس شیطان دانسته  (با استناد به کالم دمحم)از آنجا که مورخین موافك یا مخالؾ، آیات مزبور را . وجود آنها در لرآن شده اند

 این همان عنوانی ست که و برده، نام" یات شیطانیآ"در لرن نوزدهم، از این آیات به نام  (انگلیسی؟)اند، یک اسالم شناس اروپایی 
. کرده ("یعز "و" منات "و" الت") به این آیات و الهه ها  اشاراتیدر متن داستان نیز. سلمان رشدی برای رمان خود برگزیده

 (.115 و 114 متن انگلیسی، ص ،"یات شیطانیآ" ی ؼرانیك در کتاب افسانه)

 و نه استکار او هم این نیست، چرا که او نه تاریخ نگار .  یا نبودن این آیات نمی پردازدبودن رشدی اما در رمانش به جعلی سلمان
 ی انسان اند، خدا و مذهب را انسان اختراع کرده و پرداخته و ساخته"  ممدسمتون"فرض نهایی رشدی آن است که . جامعه شناس

مستمیم بیان نکرده، بلکه در روند داستان، و به زعم " رشدی"همین مساله را هم . است" مخلوق" ی دست ساخته ،"خالك"اصولن 
.  بت های دیگر، نه ساخته ی دست، که ساخته ی ذهن بشر استخالؾست که بر  بتی "خدا"زبان روزگار ما، به من حاصل می شود؛ 

یراد وارد نیست که ا بهررو از عیب و ایرادهای خدایان ساخته ی دست، بر حذر مانده، پس دیگر این بشر،چون خدای ساخته ی ذهن 
خدای تازه، برتر و تواناتر از همه ی .  و نماز بردکندچگونه بشر می تواند ساخته های دست خود از سنگ و چوب را ستایش 



 همین .با این همه لدرت و توانایی، از دید مخلوق خود نیز پنهان است... ی لادر است وکارموجودات محسوب می شود، به هر 
یی که خالك همه ی جهان و بهر کاری تواناست، خدا. ناپیدایی نیز، نشانه ی توانایی و لدرت خالك نسبت به مخلوق محسوب می شود

 ...  باشد وپنهانمی تواند از دید مخلولات خود نیز 

 و و هرچه در آن است، کاملن بی خبر بوده، پذیرش خدای لادر ناپیدا، که تنها ستایش جهانی، روزگاری که بشر از علت وجود بار
کسانی هم . بنظر می رسیده است سنگی و چوبی بندگی از مخلولات خود طلب می کند، ساده تر و در عین حال پسندیده تر از بت های

صاحبان لدرت در تمامی طول تاریخ، از آیین و مذهب، وسیله ای برای مطیع . جسته اند سود می بوده اند که از تمایل بشر به اطاعت،
 خدا و کتب آسمانی، مردم را به اطاعت و وجوددر ؼیاب لوانینی که بتواند نظم جامعه را تضمین کند، .  داشتن مردم ساخته اندنگاه

 می از هراس بشر از خدا و خشم او، بی دردسرتر به استثمار و چپاول مردم (خدایان زمینی)بندگی وا می داشته و صاحبان لدرت 
ابزار سیاست و اعمال لدرت ...  و سرزمینی دیگرجنگ میان ادیان و تمابل گروهی و سرزمینی در ممابل گروهی دیگر و. پرداخته اند

یخ چند هزار ساله ی بشر، صاحبان لدرت خود را در پس پشت خدایان پنهان کرده تارهمه جای . در طول تاریخ شهرنشینی بوده است
محتوای رمان رشدی، نه در اثبات، و . سازنداستفاده برده اند تا انسان را برده و بنده ی خود ...  هراس بشر از عموبت گناه وازاند و 

ی این رمان محتواجنجال بر سر "! یخ باورتار" مذهب و خداست، بلکه روایتی ست از اثباتنه در نفی اسالم، و نه اصولن در رد یا 
 نیاز به حفاظت از سوی بشر دارد، بهر لیمتی، وگرنه است،اما این نظریه ی سلمان رشدی را تایید کرد که؛ آنچه ساخته ی بشر 

 ! یک پرسش ساده زیر سوال برودبادستگاه باریتعالی می تواند 

ی مختلؾ نسبت به انتشار این های آیت هللا خمینی، مسلمانان در سرزمین "فتوا "تا" یات شیطانیا" فاصله ی چهار ماه از انتشار در
 ی انتهایی جنگ با عراق بود، و اتفالات مهمی در جبهه ها، و جامعه ی ایرانروزهادر ایران اما . رمان عکس العمل هایی بروز دادند

یکا در صحنه ی جنگ، نابودی آمرشکست های پیاپی، حضور اعالم نشده ی .  که رژیم را سخت به خود مشؽول کرده بودرخ می داد
" فاو"به هواپیمای مسافربر ایرانی بر فراز خلیج فارس، از دست دادن  شلیک کامل نیروی دریایی جمهوری توسط ناوهای آمریکایی،

 ها، و فرار سربازان سپاه و بسیج، کمبود جبهه لیمتی سنگین، کشته شدن بسیاری از ایرانیان به دلیل هجوم همه جانبه ی صدام در به
ی لطع نامه ی شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ هشت ساله ی ایران و عراق اجبارداوطلب برای جبهه ها، و باالخره پذیرش 

 دالر، نتیجه ای جز میلیون ها کشته  میلیاردهاهشت سال وعده ی تسخیر کربال و آزاد کردن لدس، با هزینه ی... (نوشیدن جام زهر)
 میلیون ها نیروی اینک.  و بخش هایی از کردستان، و نابودی التصاد مملکت نداشتخوزستانو زخمی و معلول و آواره، ویرانی 

 را به وعده و وعیدهای لبلی فریفت، و معطل آنهانه می شد . جوان خسته، مانده از جنگ، سرگردان و خواهان کار و زندگی بودند
دیگر جنگی هم نبود تا جامعه را به بهانه ی .  و مسکن برای این گروه بی شمار بودشؽلنگهداشت، و نه هیچ امیدی به تولید 

 لرار بود تن به پذیرش لطع نامه و تولؾ جنگ اگراین سوال لدیمی دوباره جان می گرفت که .  سکوت و خفمان وادارندبه" دشمن"
یران ا چیز به نفع ما بود و کشورهای عرب حاضر به پرداخت میلیاردها ؼرامت جنگی به همهبدهیم، چرا پس از آزادی خرمشهر که 

یم تا با این خفت تن به پذیرش لطع نامه بدهیم دادبودند، لطع نامه ی اولیه را نپذیرفتیم؟ و هشت سال به این جنگ فرساینده ادامه 
، سر و (67تابستان )" یات شیطانیآ"، درست همزمان با انتشار  زندانیانبر کشتار فله ای مبنی از سوی دیگر فرمان خمینی... و

 خمینی در مخالفت با این اعدام ها نیز، بر وخامت اوضاع  جانشیننامه پرانی های آیت هللا منتظری،. صدای بسیاری برانگیخته بود
 تا در زنده بودن بودنداز سوی انحصار طلبان مذهبی بود و اطرافیان خمینی در صدد  اساسی مانع تصرؾ لدرت لانون. می افزود

والیت فمیه باید .  این وسیله راه برای بیرون راندن رلبا از میدان رلابت، باز شودبه الزم در لانون اساسی داده شود تا  تؽییرات"آلا"
 بی "یزماکار" انجام دهد، جانشینانش که از آن توانست تا آنچه را که وجود خمینی می  تؽییر شکل می یافت"یت مطلمه ی فمیهوال "به

 برای جانشینی او آشکارحال جسمانی خمینی ناامید کننده بود و مبارزه ی پنهان و .  لانون اساسی جبران کنندبهبودند، با توسل بهره 
 از" انمالب" سر نخ های لدرت از دست مالیان به در شود و ،"امام"بیم آن می رفت که با مرگ . در بین اطرافیان آؼاز شده بود

ین شرایط بحرانی حکم می کرد تا طبك موازین آخوندی، امجموع . اسالم آلایان در خطر بود...  شود، وخارج" یعت مدارانشر"کنترل 
 ...  و جامعه را از مسایل والعی منحرؾ کنندمردم، نظر (در ؼیاب جنگ) با ایجاد یک بحران تازه

 کیهان در" یات شیطانیآ" مماله ی بسیار مالیمی در باره ی ،"ی بزرگزادمرتض"به نام شخصی  دو ماه پیش از صدور فتوا، حدود
 بچه... " ای مسلمان در هند به دنیا آمده، سال ها پیش به انگلستان مهاجرت کرده وخانوادهسلمان رشدی در "... فرهنگی نوشت که؛ 

به خاطر ترجمه ی شیوای کتاب،  (مهدی سحابی)" شرم" مترجم و این نویسنده به فارسی ترجمه شده از" شرم "و" های نیمه شب
سیاسی  از تلمیحات داستان های سلمان رشدی آکنده... یزه ی بهترین ترجمه ی رمان را دریافت داشتهجا( 1366)در سال گذشته 

"  های نیمه شببچه").  اوضاع پاکستان اشاره داردبه" شرم" و هند اوضاع و تاریخ معاصر به"  های نیمه شببچه... "معاصر است
به همین دلیل برخی ...  ی نیکاراگوئه نوشتهدربارهکتاب داستان گونه ای نیز  ( پاکستان ممنوع االنتشارانددر" شرم" هند، و در

 دارای تلمیحات کتابشو ..  نوعی واکنش ؼرب زده، به ایران و انمالب اسالمی نظر داشتهبا" آیات شیطانی"معتمدند که رشدی در 
 گذاری کرده، که بعضی از نام"  ی ؼرانیكافسانه"ی مبنارشدی این کتاب را بر ... موهنی نسبت به لرآن و حضرت پیامبر است

در کالم وحی دوید و این دو  شیطان  از آیات نوزدهم و بیستم،پس" نجم" اسالم ادعا کرده اند که در سوره ی صدرمخالفان از همان 
 سلماندر پایان مطلب کیهان نیز آمده بود که؛ "! و ان شفاعتهن لترتجی.  العلی الؽرانیكتلک"آیه را بر زبان حضرت جاری کرد؛ 

دو نماینده ی مسلمان ...  را پرده پوشی کندخودرشدی با این کتاب، لصد دارد با ایجاد یک جنجال سیاسی خوشایند ؼرب، بی هنری 
یین نامه ی آاز اهانت رشدی به ممدسات اسالمی، به دادگاه شکایت کردند و طبك  ( خورشید عالم خانسید شهاب الدین و)پارلمان هند 

" زکی بدوی"در انگلستان دکتر .  در سراسر هندوستان ممنوع شدکتاب هند، انتشار این در" یت آداب و موازین دینی و فرهنگیرعا"
خورشید احمد و ...  به اسالم، اعالم کرد مستمیمین کتاب را حمله یا"  ی ائمه ی جماعت و مساجدجامعه" اسالمی و مدیر کالجییس ر
ی های لندن، نامه ی سرگشاده ای به ممامات و مسلمانان سراسر جهان نوشته و نمونه اسالممناظر احسان مدیران موسسه ی . م

سلمان ...  و همراه نامه ی خود کردنداستخراجبرجسته ی توهین به ممدسات اسالمی یا بطور کلی دینی را از کتاب آیات شیطانی 
از  رفع تولیؾ  کرد و خواستاراعتراض"  و بنیادگرامتعصب"و واکنش مشتی مسلمان  (هنددر )رشدی در مصاحبه ای به رای دادگاه 

مخالفت خود را ...  چند نویسنده ی مشهور دیگرو"  پینترهارولد"او ابراز خوشحالی کرد که انجمن بین المللی للم همراه !... کتاب شد
جامعه ی متمدنی اجازه ی انتشار این  هیچ  گفته؛که" سید شهاب الدین" ابراز داشته اند و در پاسخ به این سخن کتاببا حکم تولیؾ 



 خیالی و ساختاررشدی گفته این رمان ".  جامعه ی متمدنی باید چنین اجازه ای بدهدهر"گونه کتاب ها را نمی دهد، اظهار داشت 
 سیر توالی رویاگونه ی این در"ین فرمایشش چنین است؛ ترخواب گونه دارد و به هیچ وجه کتابی درباره ی اسالم نیست و حکیمانه 

 که سر رشته ی کارها کردهرشدی اضافه ".  از پدیده ی وحی و پیدایش یکی از ادیان بزرگ جهان بیان کنمرااثر کوشیده ام برداشتم 
چه کسی رای یکصد میلیون  (هند) سر این است که در انتخابات آینده بردعوای اصلی ... در هنر به دست بنیادگرایان مسلمان افتاده

مرتضی بزرگزاد، کیهان )."کرداو عمیمن از این که کتابش تبدیل به فوتبال سیاسی شده، اظهار تاسؾ .  آوردچنگمسلمان را به 
 (9فرهنگی، شماره ی 

 در ،" شیطانییاتآ"، اطالعات نسبتن وسیعی در مورد ولایع دو ماهه پس از انتشار  فرهنگی وجودی که در این مماله ی کیهانبا
حتی آنچه در هند آؼاز شد، یکی دو هفته پیش از انتشار . نبودهندوستان و انگلستان ارائه شده بود، در ایران هنوز هم سر و صدایی 

یات آ. " کردندچاپ ای از سلمان رشدی بود که در سپتامبر همان سال، در مجالت و روزنامه های هندی مصاحبهکتاب، و بخاطر دو 
یل اکتبر، نه تنها در هند، که در پاکستان، مصر، عربستان سعودی، اوا سپتامبر منتشر شد و در طول سه هفته تا 26 روز" شیطانی

یر کل اتحادیه ی سازمان های دب" سید پاشا. " اندونزی، سودان و آفریمای جنوبی، ورود کتاب ممنوع شدلطر،سومالی، مالزی، 
 فوق العاده تشکیل دهند و در نامه ای برای خانم تاچر، تماضا کرد که اجالساسالمی بریتانیا از سازمان های اسالمی خواست تا 

در ماه . سلمان رشدی وجود ندارد تعمیب خانم تاچر پاسخ داد؛ هیچ دلیل لانونی برای. یسنده ی کتاب را به محاکمه بکشدنودولت، 
جهت اتخاذ سیاستی واحد علیه کتاب، در مسجد مرکزی لندن  ( سفیر ایرانحضوربدون )نوامبر، سفرای کشورهای مسلمان در لندن 

در همین تظاهرات . یه برگزار شدژانودر دسامبر مسلمانان شهر برادفورد تصمیم به تظاهرات گرفتند که در نیمه ی ماه . آمدندگرد هم 
در ماه دسامبر سفرای پاکستان و لطر و سومالی در لندن، .  جای جهان رسیدهمهبود که با آتش زدن کتاب آیات شیطانی، خبر به 

 بریتانیا نامه می نوشت، از ازی به وزارت کشور انگلستان فرستادند و سید پاشا که مرتب برای همه در داخل و خارج ااعتراضیه 
 ؼیر لابل "یات شیطانیآ" بود؛ برابر لوانین انگلستان، نویسنده ی کتاب شدهدادستان کل بریتانیا پاسخی دریافت کرد که در آن گفته 

 ممدسات مذهبی جرم است ولی پیگیری آن بهوزیر دادگستری بریتانیا هم به نامه ی سید پاشا پاسخ داد و نوشت؛ توهین . استتعمیب 
 نیز اعالم کرد که لانون مجازات توهین به مذهب، تنها مربوط به کلیسای کشوروزیر . وظیفه ی وزارت کشور است، نه دادگستری

 . نیست و در مورد مذاهب دیگر صدق نمی کند، و رشدی به استناد آن لانون، لابل تعمیبستانجیلی 

 در پاکستانتظاهرات .  راه پیمایی های اعتراضی دیگری در بیرمنگام و لندن نیز بر پا شدبرادفورد، از تظاهرات ژانویه در شهر پس
در کشمیر نیز تظاهرات مشابهی برگزار . ماه فوریه، به رویارویی با نیروی انتظامی انجامید و پنج نفر کشته و یکصد نفر زخمی شدند

 که" یات شیطانیآ" بهمن در ایران، نسبت به 22مراسم روز . یک به شصت نفر زخمی بر جا گذاشتنزدشد که یک نفر کشته و 
یعنی اگر رژیم و رهبرش تا آن زمان به فراست .  بود، با سکوت برگزار شددادهدنیای اسالم را برآشفته بود و تا همانجا هم چند کشته 

 و برای تحریک و کشاندن مردم کردند بهمن استفاده می 22 بی تردید از این مولعیت برای جمع آوری سیاهی لشکر در بودند،افتاده 
یات آ" بهمن و نزدیک به پنج ماه پس از انتشار 22ی آلای خمینی سه روز پس از فتوا. بیشتری به خیابان ها، وااسالما سر می دادند

.  فردای صدور فتوا را روز عزای عمومی اعالم کردبهمن، 26بالفاصله میر حسین موسوی نخست وزیر ولت، .  شدصادر" شیطانی
 در  هاشمی رفسنجانی و رییس مجلس،کرد" یذتنؾ" یک پیام رادیویی حکم آیت هللا خمینی را درسیدعلی خامنه ای رییس جمهور، 

همان روز راه پیمایی چند هزار .  لداست اسالم استشکستنجلسه ی علنی اظهار داشت که این یک توطئه ی برنامه ریزی شده برای 
از  هیچ یک نه تنها در ایران که تمریبن در. یش روی سفارت انگلیس در تهران به آشوب انجامیدپنفری در تهران برگزار شد که 

" یات شیطانیآ"یات یا تاریخ، اظهار نظری در مورد ادبکشورهای اسالمی که این چنین از انتشار کتاب برآشفتند، حتی یک متخصص 
کتابی که توسط یک فارغ  ادبی  برخی از مذهبیون، در رد یا لبول محتوای تاریخی وو" فمیهان"یگری جز د و هیچ متخصص نکرد

شاید هیچ کدام از آنهایی که در همه ی .  نوشته شده بود، کالمی نگفتمسلمانالتحصیل تاریخ از دانشگاه کمبریج، و از خانواده ای 
یات آ" شدند، از محتوای کشته در تظاهرات علیه رشدی شرکت کردند و در برخی جاها در برخورد با پلیس، زخمی و اسالمجهان 

 این کتاب، لصه ای ست تخیلی و محتویات هیچ رمانی لزومن والعیت تاریخی دانست نداشتند و به احتمالی کسی نمی خبر" شیطانی
به .  پریشان از آن اتفاق تاریخیوو تنها روایتی ست خوابگونه  تخیل  بر اساس یک والعیت تاریخی هم باشد، پر است ازاگرنیست و 

ست که به عمد و با تحریک کشورهای ؼربی و عمدتن  متنی "یات شیطانیآ"این تظاهر کنندگان متعصب چنین فهمانده بودند که 
 . اسالم نوشته شده و در آن به دمحم و آیین او توهین شده است علیه انگلیس،

 200 کند، حسن صانعی، رییس بنیاد پانزده خرداد، برای هر ایرانی که به این حکم عمل االسالم روز پس از فتوای خمینی، حجت چند
رشدی در یک مصاحبه ی رادیو تله .  جایزه تعیین کردمیلیون تومان و برای هر فرنگی که این کار را انجام دهد، یک ملیون دالر

 او از این که کار بدینجا کشیده، اظهار تاسؾ کرد و گفت؛ مطمئن است که نه.  می گیرمویزیونی گفت؛ من این تهدید را بسیار جدی
 ای نوشت؛ دنیای ؼرب باید به خمینی ممالهروزنامه ی لوموند در سر . و نه هیچ کس دیگر در ایران، کتاب را نخوانده اندخمینی 

گروهی  ... (1)رفت لرن هاست بسر آمده و ؼرب به هیچ روی زیر بار احیای چنین وضعی نخواهد ،"یدعمایش تفت"بفهماند که دوران 
روزنامه ی عصر )روزنامه ی استاندارد ... را محکوم کند خمینی از نویسندگان انگلیسی از نخست وزیر انگلستان خواستند تا فتوای

 نمی توانیم  پیرو آیین مسیح هستیم که اصول آن بر گذشت و محبت استوار شده و به هیچ صورتخودنوشت؛ ما در کشور  (لندن
 خمینی را یک حکم وحشیانه توصیؾ کرد حکم" یلی تلگراؾد"روزنامه ی ... چنین احکام خودسرانه و ؼیر متمدنانه ای را تحمل کنیم

سلیمان ...  نمی شونداست با رهبرانی نظیر خمینی کنار بیاید که تسلیم هیچ منطك و حرؾ حسابی بسیار مشکل و نوشت؛ برای ؼرب
 راه انداخته جز این که سبب به" یات شیطانیآ"اطراؾ  خمینی در ماجدالشاهین، معاون وزیر خارجه ی کویت گفت؛ سر و صدایی که

نتوانسته اند به حمانیت  هیچ کدام از این گونه کتاب ها بسیار نوشته شده و.  بشود، هیچ نتیجه ی دیگری نخواهد داشترمانرواج این 
ی به مبلػ شش ایزه جا" که بتواند خمینی را تربیت کندکسی "برای  (مردم)"پی پل"هفته نامه ی ... دین ما لطمه ای وارد آورند

 حاضریم برای تربیت فردی خشن، چنین مبلؽی امامیلیون پاوند معین کرد و نوشت؛ ما برای سر کسی جایزه تعیین نمی کنیم 
 اگر لوانین ما را نوشت؛ پر تیراژترین نشریه ی بریتانیا، خطاب به مسلمانان این کشور ،"نیوز آؾ ِد َورلد"هفته نامه ی ... بپردازیم

اسمؾ شهر لیون فرانسه تاکید کرد که عکس العمل های .  باز گردیدخودنمی پسندید، لطفن چمدان هایتان را ببندید و به سرزمین های 



ین وظیفه را به عهده ا به خدا و معنی اش آن است که خدا لادر به تمشیت امور خود نیست و بندگان خدا باید ستمتعصبانه، توهینی 
 !بگیرند

خود پوزش نامه ای خطاب به مسلمانان جهان نوشت و از این که احساسات مذهبی  مخفی گاه  روز پس از فتوا، سلمان رشدی ازسه
 و گسترش روابط خود با ایران اعتراضبا این همه دولت انگلیس رسمن به حکم خمینی .  جریحه دار کرده، ابراز تاسؾ نمودراآنان 

 سفرای خود از تهران را فراخواندند و بازدیدهای رسمی ممامات این مشترک کشور بازار 12وزیران خارجه ی . را متولؾ کرد
 مشترک را به تهران بازار کشور 12جمهوری اسالمی نیز متمابلن سفرای خود از . یران، تا اطالع ثانوی لؽو شداکشورها از 

ی بازرگانی با جمهوری اسالمی را داشت، نماینده ی بازرگانی خود از همکارآلمان که در میان کشورهای اروپایی باالترین . فراخواند
 فتوا و نتایج آن در جهان، صدوردبیر کل سازمان ملل نسبت به .  فراخواند و انگلستان نیز به الدام مشابهی دست زد نیزتهران را

که میهمان رسمی یوگسالوی بود، در یک مصاحبه خبری، از  (رییس جمهور)در اواخر فوریه، سیدعلی خامنه ای . ابراز نگرانی کرد
یات آ" هایی از کتاب لسمت مهم ترین روزنامه ی کشور میزبان، در روز ورود او به یوگسالوی ،"یابور"این که روزنامه ی 

 ...کرد در روزنامه منتشر کرده، اظهار تعجب را" شیطانی

 سرعت به به تیراژ باال در کشورهای انگلیسی زبان به فروش می رسید و در" یات شیطانیآ"ی از همه ی این واکنش ها، رمان جدا
" آبزرور" هفته نامه ی در" و ظلمتمیان نور  "عنوانسلمان رشدی در مماله ای تحت . زبان های دیگر دنیا ترجمه و منتشر می شد

خود انسانیت و صفا و  حیات  نوشت که من پیامبر اسالم را از جمله برجستگان تاریخ جهان می دانم که در طولخود دفاع از در
او . تهیه شود، زیرا بیم داشت که مردم آن تصویر را سجده کنند تمثالی سادگی را پیشه ی خود ساخته بود و حتی اجازه نداد از او

یگر مذاهب در این است که دتفاوت اساسی اسالم با .  پیام آوری بیش نیستم و این پیام است که در خور بزرگی ستمنبارها گفت که 
 را به صورت ژاندارم اسالم در آورده اند و خود" ین بازاند" اما گروهی از .در این دین واسطه ای میان خالك و مخلوق وجود ندارد

این یک لصه ی تخیلی .  نیستاسالمکتاب آیات شیطانی به هیچ وجه مخالؾ با .  ی اسالم را در انحصار خود می شمارنددربارهبحث 
رشدی در مماله ای دیگر ضمن اشاره ".  لاره ی هند به انگلستان آمده اندشبهست برای نشان دادن عادات و فرهنگ مهاجرینی که از 

من هرگز برای آدم کشی للم به .  استآسوده در اسالم آباد پاکستان که چند کشته داده بود، اظهار داشت؛ وجدان من کاملن تظاهراتبه 
ین کتاب ابه راه انداخته اند که در یک انتخابات دموکراتیک شکست خورده اند و اکنون  تندروانی فتنه ی پاکستان را. دست نگرفته ام

 ".را پیراهن عثمان کرده اند تا مردم را بار دیگر به دور خود جمع کنند

نمی پذیرد خود  کسی ،"یدئولوژیا" راه افتاد، دلیل بارزی ست بر این که در جهان پس از مرگ به و جنجالی که بر سر این کتاب جار
اسالمی در ده لرن پیش در خراسان، نشانه ی آن  (رنسانس)"ییزا دوباره. "را در یک سری لالب های ابتدایی زیستن محصور کند

 و جامعه ی نسبتن آزاد خراسان از بوده همان ابتدا دچار کمبودهای اساسی از" یده ئولوژیا"ی در لالب یک اسالم تفکر است که
تحوالت دوران معاصر در جوامع اسالمی نشانه ی آن است که این . (2) بپذیردتوانستابتدای دوران سامانی هم این اصول را نمی 

" امامان "و" فمها. " می آشوبدرا" کعبه" مجال بروز بیابد، سر از تخم به در می آورد و خواب آرام پرده داران امروزی هرگاهچالش 
با پیشرفت فرهنگی و . نگهدارندین تسلط شکننده، ناچار بوده اند جوامع مسلمان را در بی سوادی و فمر و عمب ماندگی ای ابماء برا

 ، نیز"یات شیطانیآ"طرح رشدی در .  و لاریان بنیادگرا بخطر می افتددارانتحول فکری در جوامع اسالمی، نه اسالم، که لدرت پرده 
 رشدی نیز ما را از والعیت رمان دور می گفتمانآرمانی کردن . از همین والعیت است و باید در همین حد و حدود بررسیده شودبخشی 

 اما این خطر  نمی شودکاسته" یات شیطانیآ" با رشدی و رمانش، اگرچه از اهمیت ادبی  بنیادگرایاندر برخورد لرون وسطایی. کند
 بیافزاید و ایده ی مطرح شده در این رمان، در این اعتبار کاذببه شکلی  (و نه عالی)هست که به اعتبار اثر در حد یک رمان خوب 

 و نه آن،" تمدس" است که آیات شیطانی نه کوششی ست در رد اسالم و نه تالشی برای از میان بردن آنوالعیت . کاذب گم شود
آیات شیطانی روایتی ست .  است از طریك بازخوانی یک روایت تاریخیبشر" وهم"این رمان روایت . توهینی به ممدسات اسالم

" یتهدا"هیچ رمانی رسالت . تمابل نو در برابر کهنه"! یختار "برابر در" رمان"؛  مذهبی" صداییتک" برابر در" ییچندصدا"
ی مسایل و معضالت بشر امروز اند، براآنان که در جستجوی راه حلی مشخص و مجرد .  و ادعای رستگاری بشر را نداردگمشدگان
ی همان سطر درازادر هر سطر رمان نظریه ای هست که عمر زیبایی و فریبندگی اش به ". رمان"، نه در  می یابند"آرمان"آن را در 

آیات . ی رمان، پایین کشیدن خدا تا روی زمین، تا حد انسان استهایکی از جنبه . بشر" یرستگار"است، بی هیچ ضمانتی برای 
جایی که .  می رودسوال مطلك زیر "لاطعیت" این امر که چگونه شک، و از پی آن پرسش به دنیا می آید و برشیطانی تاکیدی ست 

، باید  دنیا آمدنی دوباره بهبرا" می شود؛ آؼاز" مرگ "با" یات شیطانیآ. "سر از بندگی بر می تابد می رسد و "بدعت"انسان به 
 . است" مرگ" این کامل توصیؾ ،"مانش" از انفجار و دو نیمه شدن بر فراز پس" بوستان" هواپیمای از" سموط"وصؾ "! اول مرد

  می ریزد، صندلی ها، گوشی های استریوفونیک،فرو"  ین چامچاساالد "و"  نجم الدیناسماعیل" همراه دو شخصیت اصلی؛ آنچه
 خرده مثل... " ماسک های اکسیژن وپتو،حمل و نمل مشروب، بازی های ویدئویی، کاله های بافته، لیوان های کاؼذی، سینی های 

! هستند در میان این آت و آشؽال ها هم" مهاجر"تعدادی .  در هوا سموط می کنندزنان معلك" های توتون یک سیگار پاره شده
 آینده های نا معلوم، عشك های بر باد رفته، و نامفهوم، شده، شوخی های پاره"  هایخلوت"باضافه ی خرده ریزهای روحی، مثل 

این همه، ماهیت ایده ی پشت لصه .  دست رفته بودازکه معنایشان بکلی ... و" خانه "،"متعلمات "،"کشور"کلمات پر طمطرالی نظیر 
پس از این سموط است که دو شخصیت اصلی چشم باز می کنند و ! یش از زاده شدن دوبارهپاین وصؾ مرگی ست، ! را روشن می کند

زندگی یک مهاجر، پشت "! یگرد" فرهنگی یک زندگی تازه، در سرزمین و.  می شوند که به شکل معجزه آسایی زنده مانده اندمتوجه
 برآیات شیطانی اما تنها .  زایشی دوباره در مکان و فرهنگ و آب و هوا و شرایطی دیگروسر گذاشتن همه ی این خرده ریزهاست، 

از ". مدرنیته "به" بنیادگرایی" از ،"یدجد "به" یملد"این زایش دوباره، بیان رنسانسی ست از . این محور ساده حرکت نمی کند
 "!  به دنیا آمدن، باید اول مرددوبارهی برا"حرکت به جلو؛ "! جهان "به" کشور"

 در که" جبرئیل فرشته"را تداعی می کنند، نام شخصیت های اصلی ست؛  (رنسانس)یش دوباره زا میان استعاره های رمان، که از
، هر دو ("یگراند"بازی در نمش )، هر دو هنرپیشه اند (صالح الدین جمجاه)" چمچاین ساالد" و است" اسماعیل نجم الدین"اصل 



 دیگر از عبارتبه !  چهل ساله می شود،"1947" استمالل شبه لاره ی هند ،"1987"سالی که رمان نوشته شده )چهل ساله اند 
چهل سال می  (چهارمین رمان نویسنده)ی تا آیات شیطانی رشد اولین رمان سلمان ،" های نیمه شببچه"تاریخ والعه در رمان 

 را دارند، یعنی سالنیز همین سن و ... ، سلمان فارسی و(پیامبر)" ماهوند"یات شیطانی نظیر آبمیه ی شخصیت های  (3)!گذرد
فاتح لسطنطنیه در انتهای جنگ های صلیبی و رهاننده ی اورشلیم ! ین ایوبیالدصالح )" ینساالد"در عین حال ! همسال نویسنده اند

آثار ... فتحی دوباره؟! را دارد انگلیسی ی"اشرافزاده"اینک به انگلستان می آید و لصد ازدواج با یک دختر  ( چنگ مسیحیاناز
 به ،"اکشن"آدم ها و مولعیت ها مانند صحنه های یک فیلم .  استعاره ای و نمادینسلمان رشدی پر است از شخصیت ها و صحنه های

 باید همه چیز را بخاطر بسپاری اما. یند و می روند و تا به خود بیایی با آدمی دیگر در مکان و مولعیتی دیگر رو بروییآسرعت می 
رشدی به استفاده از . ی پیشین، دوباره و چند باره ظاهر می شوندهاچرا که در سیر پیشرفت لصه، شخصیت ها و مولعیت 

حتی نام . آثار او مانند آثار جویس، پر از اسطوره و نماد و نشانه است. است سخت عاللمند ها،"یلتمث" و ها"نماد" و ها"نشانه"
 فرساست و باید اثر را طالتاز این دیدگاه، درک هدؾ و منظور نویسنده، کاری .  مکان ها، معانی خاص خود را دارندوشخصیت ها 

 از این هم" یات شیطانیآ. "رمان را از هم بازشناخت اصلی و فرعی چند بار مرور کرد تا به منظور نویسنده نزدیک شد و خطوط
 رویا و والعیت، گرد شکلدو شخصیت اصلی داستان، محور داستان های کوچک و بزرگ دیگری هستند که به .  نیستمستثنالاعده 

هندوستان یا ) مهاجر از شبه لاره ی هند چند" عبور" پیشین رشدی، لصه ی رمان مانند سه هم" یات شیطانیآ. "آنها جریان دارد
که همه جا میان گذشته، حال و آینده، میان هند  مهاجرانی .تا مجمع الجزایر بریتانیا و عمدتن کالن شهر لندن است (پاکستان، یا هردو

 . خویش، معلك و سرگردان اند اصلی و بریتانیا، در جستجوی هویت

 و سپس منفجر می ربوده" سیک" تروریست های توسط" مانش" بمبی به لندن، بر فراز دریای راهدر  (ایرایندیا) بوستان جامبوجت
ین ساالد "و" نجم الدیناسماعیل . " محتویات هواپیما به دریا سموط می کنندهمههواپیما دو نیمه می شود و مسافرین و . شود

در این زایش دوباره، !  آسایی از مرگ نجات پیدا می کنندمعجرهکه تصادفن همسفرند، بطور  (سابمن مسلمان) هنرپیشگانی ،"چامچا
ینک دوبلور فیلم های تبلیؽاتی در ای خود بریده، و "هند"ساالدین چمچا که از گذشته ی .  می یابندانگلستانخود را در کرانه های 

 مهاجر"پلیس به او مظنون می شود و به خیال این که یک .  می گرددبازلندن است، از دیدار زادگاه خود بمبئی به لندن 
این دو شخصیت در یک سلسله . ماجراست او را دستگیر می کند در حالی که اسماعیل نجم الدین، شاهد ساکت این ست،"ؼیرلانونی

 در لصه های پریان می توان دید؛ کاخ ها و لصرهای مجلل و ویرانه ها و تنهاولایع عجیب و ؼریب درگیر می شوند که نظایرش را 
سرنوشت .  های معمولیمکان همراه با دیو و جن و پری، سحر و ساحره و جادو و در عین حال، پر از آدم ها و مرموز،خرابه های 

 بیماری روحی رنج از"  فرشتهجبرئیل"در هیات تازه اش  اسماعیل .هر دو در انتهای داستان به سرزمین مادری، هند ختم می شود
 به هویت اولیه ی خود ساده،و ساالدین که در هیات یک هندی .  ی سابمش را می کشد و سپس خودکشی می کندمعشولهمی برد، 

 . ماندبازگشته، به پدرش می پیوندد و پس از مرگ پدر، تنها می 

یان، در پااما گره های اصلی از هنگام سموط و تولد دوباره ی این دو شخصیت تا .  می شودخالصه داستان در همین چند جمله محور
ین که در هیات تازه به دنبال هویت تکه پاره شده شان الداسماعیل و صالح . عبور از یک سلسله ولایع، در رویا و بیداری می گذرد

 به اصل، بازگشت بازگشتین دو شخصیت تا ا" تحول"راز و رمز .  لصه ی تو در تو عبور می کنندچندکشیده می شوند، از چندین و 
یل جبرئ" سه رویای بزرگ عبور می کند، تبدیل به از" نجم الدیناسماعیل . "به هند، در این جاده ها و گردنه های فرعی نهفته است

او که در اصل .  گاه مجبور است زیر کالهی پنهان کندکه تا آنجا که هاله ای از نور، گرد سرش ظاهر می شود  می شود"فرشته
آشنا می شود، گاه در نمش سخنگو و  (پیامبر)" ماهوند"یدا می کند، با تاجری به نام پ" ملکوتی" لیافه ای است،" کافر "و" ملحد"

را می  (یک خانم انگلیسی کوهنورد)" یا کنلو آله "اش" از دست رفتهعشك"سپس .  می شودظاهر" ماهوند "آورگاه در هیات پیام 
 تا لحظه که" چمچاین ساالد... "فرشته، گرفتار پستی و بلندی های بسیار می شود و روحی ی هایناراحتیابد اما روابطشان تحت تاثیر 

 دیده، پس از تدارک"  سازدست" خویش است و برای خود هویتی اصل بریده از ،"مممپز"ی سموط از هواپیما، یک انگلیسی 
پس از آزادی، . کندسپس از صافی محیط زندان عبور می .  تحمیرآمیزی تا حد بیهوشی از پلیس کتک می خوردشکلدستگیری، به 

 استعمار را تجربه می کند، با هم وطنان مهاجر از هر نوع آشنا می شود، مرکز لندن،" متروپولیتن"دنیای دیگری، دنیای مهاجران در 
آشنایی "! یدسؾ" دنیای در" ینرنگ" اند، زائده هایی دوم شهروند دست و" مهاجر" تنها ،"یدسؾ" پذیرفته اند در دنیای کهمهاجرانی 

 و دریابد که این که خودش را انگلیسی ببردیش پی خو" ینرنگ"ین حاشیه نشین لندن سبب می شود تا کم کم به والعیت مهاجربا 
 ، و رعایت خانه و زندگی به سبک انگلیسی ها، انگلیسیی لهجه، شؽلبدونانگلیسی و زبان  ، انگلیسییهمسربا فرض کند، حتی 

تجربه )! یهست" یر انگلیسیغ "و" یر سفیدغ"ی دیگر باشی، جاهمین لدر که زاده ی هند یا پاکستان یا هر ....  و سنت آنان وعادات
  ...نیست، در هر لباس و ملیتی، باید به خود ببالی و مباهات کنی و" تملید"نتیجه آن که نیازی به . (! رشدییشخصی 

یان خدا از سموط، به شکلی متفاوت از گذشته ی خود استحاله می یابد، و این بار نه در نمش پس اسماعیل در زندگی دوباره هرچمدر
 مبدل" شر" دنیای مهاجرین به ؼول بی شاخ و دمی از در می شود، ساالدین چامچا ظاهر"  جبرئیلفرشته"و ممدسین، که در هیات 

، ( داشتسموطدرست خالؾ شخصیتی که پیش از )شده ی تازه، با خشم و نفرت نسبت به انگلیسی ها  تحمیر در این مولعیت. می شود
 را بعنوان مجرم دستگیر و در (انگلیسی- آفریمایی) ، یک سیاهلتل هایی در لندن اتفاق می افتد و پلیس. در صدد تخریب و تالفی ست

 او تحمیل کرده، بر" یدسؾ"با پی بردن به مولعیتی که دنیای . زندان شکنجه می کند، که زمینه ی یک شورش نژادی در لندن می شود
 "ی فیلم های تبلیؽاتیدوبلور"در والع شؽل او .  و از تنش فرو می ریزدشودی ساالدین به تدریج فرسوده و پالسیده می "تملید"لباس 

 مسیر تحولی بزرگ، بصورت معجزه آسایی هیات دربا پذیرش هویت اصلی، !  چیزی ؼیر از خودش استاز" تملید"، به معنایی نیز
چرا که در ابتدای ! شده" فرشتهجبرئیل " دارد که تبدیل به را"  نجم الدیناسماعیل" م از انتمااینک لصد . انسانی خود را باز می یابد

 آله"از روحیات آشفته ی جبرئیل و حسادتش در مورد .  چنگال پلیس رها کردهدرداستان، پس از سموط از هواپیما، اسماعیل او را 
بطور کلی وصؾ زندگی دو شخصیت اصلی . یب می کندتخر تحریک و رابطه ی آنها را را" جبرئیل" می جوید، حسادت بهره" یا کنلو

 و سنت مذهب که ابعاد آن به بخش بزرگی از جهان تعمیم داده شده؛ آخرین مماومت های استیسنده نورمان، به نوعی زندگی نامه ی 
یی که حمیمتی تازه متولد می شود تا حمیمت کهنه شده ای جاروایت رشدی، روایتی ست هنرمندانه از تاریخ، . در ممابل هنر و مدرنیسم

 های فرعی، عمدتن داستان! ی همه ی تاریخ، تبلیػ می کنندبرا" حمیمت مطلك" برخی آن را به عنوان کهحمیمتی کهنه . را منسوخ کند



 ازیل شده؛ رویاهایی بدیع و سرشار از نماد و تمثیل تشک" نجم الدیناسماعیل "سحرانگیز، در ذهن آشفته ی  (رویای)از سه خواب 
 (جبرییل)"اسماعیل" ای که گاه نمی دانیم گونهاسطوره و آیین که همه به شکلی پیچیده به یکدیگر و به والعیت مربوط می شوند به 

 (. 4)! است که جبرییل را می بیندخواباست که خواب می بیند، یا 

 که ساکن ،"ماهوند" به روایت تاریخی زندگی دمحم دارد، مربوط است به آشنایی اسماعیل با  شباهت بسیاریرویای جبرئیل کهاولین 
 شن و ماسه و شهر" جاهلیه. "است" لضیه ی ؼرانیك "و" یات شیطانیآ"ین رویا اهسته ی مرکزی . است (مکه)"جاهلیه"شهر 

 عالوه بر خدای تاابوسیمبل فرمانروای جاهلیه به ماهوند پیامبر پیشنهاد می کند . است" شعر "و" تجارت "و" شرک" شهر ؛"یواد"
ماهوند . ، لدرت و رونك خود را از دست ندهند نیز"جاهلیه"خود، چند بت از بت های جاهلیه را هم به رسمیت بشناسد تا خدایان 

 که به کوه، نزد جبرییل برود و از او  می خواهنداما یاران ماهوند از او.  پیشنهاد را می پذیرد،"جاهلیه" با بزرگان تعاملپیامبر برای 
 ماهوندشنیده باشم که به  (خدا)متحیر می ماند که من، باید سخن را از جایی  (نجم الدین)جبرییل . در این باره مشورت بخواهد

ماهوند اما در .  نکرد، و از من روی گرداندگوشخدایی که هنگام نیاز، هنگام سموط از هواپیما، به زاری و التماس من ! برسانم
 ! از لول جبرییل پخش می کند، و سه الهه را به رسمیت می شناسدرا،بازگشت به شهر، آنچه خود مایل است 

او به .  لدرت استصاحبی کعبه است، و در میان مردم (الهه ها) محافظ بت ها که" هند" به نام دارد همسری ،"ابوسیمبل "اما
ین ا" هند! " است و در میان مردم جاهلیه صاحب احترام و نفوذ استشاعر که دارد" بعل"شوهرش خیانت می کند، معشولی به نام 

آنها .  هیچ صلحی به بار نخواهد نشستکعبه، و سه الهه ی تو" هللا"یشنهادی را نمی پذیرد و به ماهوند می گوید؛ بین پصلح 
یارویی با هند و جاهلیه روماهوند که طرفداران اندکی دارد و از . ی تو باشند" خدادختران " نیستند اند و حاضرتو" هللا"همسنگ 

جبرییل مبهوت می ماند که این خود من . ز زبان تو با من سخن گفت شیطان ابیمناک است، به کوه باز می گردد و به جبرئیل می گوید؛
 جانب خدا و از زبان جبرئیل، به مردم می از" پیام" را به شکل روز" سخن"در والع ماهوند، .  لوتی که اکنون هستمهمانبودم، به 

 در ممابل این ،"هند" جبرئیل می پذیرد اما چون زبان از را"  هاالهه "و" هللا" ابوسیمبل، اتحاد و اتفاق درخواسترساند؛ ابتدا به 
لدرت مسلط بر )" ابوسیمبل" همسر مادر، مادر زمین یا زمین ،"مونث" آیات شیطانی در" هند"شخصیت ... کندخواسته مماومت می 

تمابل ! یزار استب" هنر" از ،"زن" از ،"هند"است، و ماهوند پیامبر از  (شعر، مردمی ترین هنر)"  شاعربعل"، معشوله ی (شهر
 ...  نمادها

 ،"ابوسیمبل" همراه انتهاکشته می شوند، در  (عموی ماهوند)یار پیامبر " حمزه" به دست برادرانش اما در می گیرد و هند که جنگ
 اند، شده از شهر آفتاب رانده ،"آب"یاران ماهوند که تشنه، به دنبال  (5) می رانندبر یاران ماهوند مسلط می شوند و آنان را از شهر

یاران ماهوند ! این گونه به دنیا می آید (تسلیم= اسالم)پیام ماهوند .  می شوند"تسلیم"می روند و  (مدینه)" یثرب"به شهر همسایه، 
 و این  می آورد"ممررات" سوی آسمان ازماهوند پیوسته .  رونك می افتداز" جاهلیه" می گیرند و با رونك یثرب، لدرتدر یثرب 

خود در جاهایی از پیام  میل سلمان به (6). تؽییراتی بصورت کتاب آسمانی ثبت می شوندبا"  فارسیسلمان" توسط کاتب، ها"وحی"
 بی چون و چرای لشگر می آفریند تا را" یعمط" است، پس فرشتگان ناخرسند" پرسشگر"خداوند از بشر . ها و کتاب، تؽییراتی داده

 داده، کتابسلمان از بیم آن که ماهوند به تؽییراتی که او در ! اند" هللا" ی اراده چون فرمانبردار و مجری اند" فرشته"آنان . او باشند
، تصمیم می گیرد روایتی از کتاب آگاه می شود" کاتب"به لدرت به این وسیله بعل که .  می رود"بعل"آگاه شود، به مکه و نزد 

 ماهوند همسرمی رود و دوازده روسپی را به نام دوازده  (جاهلیه)ی خانه ی شهر پ پس به روس! وحیبرآسمانی بنویسد؛ برتری شعر 
 رونك روسپی خانه چنان باال می گیرد که صؾ کار. یان تشویك می شوندپمردان شهر به دیدار و لذت از روس. نامگذاری می کند

 به لدرت هنر و مردمماهوند ناچار به لوه ی لهریه متوسل می شود تا پیش از آن که .  می چرخند"عشك مرکز"متماضیان گرد این 
 تسخیر می کند و را" ی خانهروسپ"پس .  برچیند"وهم" به نفع را" والعیت"عشك و برتری زیبایی های زمینی پی ببرند، بساط 

عمدتن برای جوان ترین آنها که ) برای روسپیان زندانی  لصیده ایبعل اما می گریزد و هر روز. روسبیان دستگیر و زندانی می شوند
 اثر می کند و با خواندن مشتالانه ی آنها، زندانباناناشعار بعل در . می سراید و به دیواره ی زندان می آویزد (است" یشهعا"نامش 

 محکوم می روز دوازدهم، بعل توسط افراد ماهوند دستگیر و طی محاکمه ای به مرگ. ی ریزندماشک  (بعل)بر سوز و گداز عاشك 
"( هنر "و" عشك"نمادهای ) و نویسندگان  ورسپی ها"تحمل "و" بخشش"بعل در آخرین لحظه به ماهوند می گوید؛ توان  (7.)شود

" الت" انتهای رویا، ولتی ماهوند در حال نزع است، این در! ماهوند می گوید؛ فرلی در روسبیان و شاعران نمی بینم. در تو نیست
 !  اعالم می کند، و روایت بشر از مذهب، ماندگار می شودرا" یامبرپ" که مرگ است

 که است،" جاهلیه "گرفتن شده، در تبعید، در آپارتمانی اجاره ای در لندن زندگی می کند و آرزویش بازپس رانده از جاهلیه که" امام"
 و" وحی" احضار می کند و با وجودی که جبرئیل اصرار دارد که دوره ی را" جبرئیل"امام، . است (هند؟)در تسخیر ملکه عایشه 

امام پشت . کند" آزاد" و شهر را از چنگ کفار برود" لدس" اصرار دارد به چنانی شده، هم سپر" آخرت" وعده به و" رسالت"
جلوی دروازه ی شهر، جبرئیل .  دستور می دهد به اورشلیم پرواز کندو و چنگال خود را در گلوی او فرو می کند  می نشیند"جبرئیل"

روی، پسران خود را  مادرانی پوشیده . مثل برگ خزان به زمین می ریزند،"امام" بسیاری با مسلسل های مردانمشاهده می کند که 
امام به جبرییل می گوید؛ می بینی چمدر دوستم دارند؟ سپس فرمان می .  هل می دهندبه شهادت تشویك می کنند و به میانه ی میدان

 پیش روی دروازه ی لصر دراز امامدر آخرین صحنه ی رویا، جبرئیل مشاهده می کند که . را بکشد (هند؟ الت؟ عایشه؟) ملکهدهد 
 (8)!کشیده و مردمی که لصد عبور از دروازه دارند را یکی یکی می بلعد

مردم . کند اختر، زمیندار، در خانه ی اربابی یک روستا که پر از پروانه است، زندگی می ساعد باالخره در رویای سوم؛ میرزا و
 دختر یک ؼیبگو در ،"یشهعا"یک روز صبح . می کنند زندگی روستا نیز در سایه ی درختی زیبا و بلند که سمبل ایمان است، کنار هم

عایشه که .  می بلعدشوند، ظاهر می شود در حالی که پروانه ها را که خودخواسته به دهان او وارد می  میرزا ساعدخانه ی اربابی
 و لصد دارد پیروان خود را پای پیاده از دریای عربستان بگذراند و به حج کردهیی بر او فاش رازها" جبرئیل فرشته"مدعی ست که 

میرزا ساعد و مردم  (سرطانی)یماربهمسر ! لادرند پای پیاده از روی دریای عرب بگذرند (مومنان) مدعی ست که مردمان او. ببرد
به زبانی دیگر خدای عایشه از بندگان خود می طلبد تا با مرگ .  می پیوندندهمراهانشروستا نیز، در این سفر عارفانه به عایشه و 



در روستایی پیش روی . ید تا از خشم خدا بکاهدافزاعایشه اما بر تعداد نماز و نیایش زائران می !  عشمشان به او را ثابت کنندخود،
یشه از عادر برابر اعتراض همراهان، .  و آخوند ده حکم می کند طفل را سنگسار کنند را می یابندمسجد، شیرخواره ی حرامزاده ای

میرزا ساعد که بخاطر عشك به ! باشیم هرگونه لربانی آخوند و حکمش دفاع می کند؛ در راهی که در پیش است، باید آماده ی
 وجود راه افتاده و سعی دارد آنها را از این سفر ابلهانه منصرؾ کند، با زائران ی لافلههمسرش، با ماشین مرسدس بنز خود همراه 

بمیه همچنان مومنانه، پای پیاده به سفر .  کندهمراهتالش بسیار برای افشای خدای عاری از عشك، تنها می تواند چند نفر را با خود 
 بنز، شاید رشدی مرسدسبا حضور . ید دارندترد" ممصد" در میان جماعت، کسانی هستند که در اگرچهعارفانه ی خود ادامه می دهند 

 !  داشته استنظربه تضاد ثروت و ایمان شیخ نشین های خلیج و کویت و عربستان 

 اما حتی .ی که بنظر می رسد بجای گذشتن از آب، در آب فرو می روند و ؼرق می شوندوجود به دریای عرب می رسند و با زائران
 دیده اند که آب، راه باز کرده و زائران لحظهاز همراهان میرزا ساعد که در ادامه ی سفر شک کرده اند، می گویند در آخرین برخی 

 باز روستاسفر زیارتی به یک فاجعه ختم می شود و میرزا ساعد به !  و به سوی مکه رفته انداندپای پیاده بر کؾ دریا، از آب گذشته 
.  نماد مذهبی مردم روستاست، در آتش می سوزدکهلصر اربابی و کتابخانه ی عظیم روستا نابود می شوند و درخت بزرگ . می گردد

یند که بدر دم مرگ، میرزا ساعد خود را در درون امواج دریا، دست در دست عایشه می ... یردگآتش، ساختمان اربابی را هم فرا می 
 حاضر مشاهده می کنیم؛ اعتمادی که علیرؼم تمامی عصر" مومنان"والعیت عریان این رویا، همان است که ما در ! عازم مکه است

 به گونه ای توصیؾ و توجیه می کنند و راآنها هرچه می بینند . ی ستجار" مومن" باور، تنها در ذهن مردم ساده و لابلشواهد ؼیر 
 گورآنچه در تاریخ به .  و نامهربانی خدا را نیز به لطؾ و مرحمت او تعبیر می کنندخشمبه این توجیهات، به سختی ایمان دارند، آنها 

 . سپرده شده، در ذهن مردم ساده به زندگی ادامه می دهد

 ستحتی اسامی شخصیت ها گویای امری . یینی در آیات شیطانی به همین سه رویا ختم نمی شودآیل و نمادهای اسطوره ای و تمث
 کودک خوش چهره ی اهل بمبی که روزانه کنار پدر در کار گل است و از ،"نجم الدیناسماعیل "جبراییل فرشته نام سینمایی . (9)

در . کندمعرفی می  (بالیوود) می شود، در کودکی یتیم می شود و سرپرستش او را به سینما آشناطریك مادر با اسطوره های اسالمی 
در عشك های مولت ؼرق می شود، دچار . رسدبالیوود از طریك بازی در نمش خدایان و لدیسین هندو و اسالمی به شهرت می 

 گوشت دهد، می ادامه" بی اعتمادی" مرگ نجات می یابد اما این بار زندگی را در ازبیماری هولناک خونی می شود و بشکلی اتفالی 
جبرییل بخاطر اله لویا، . لهستانی ست-  که پدرش یهودی می شودآشنا"  لویا کناله"خوک می خورد، با زنی انگلیسی االصل به نام 

 از" گمنامی" تا مدتی در رود، به انگلیس می  می شود"بوستان"مسافر پرواز ... یشگی را ترک می کند وهنرپهمسرش را و سپس 
 ... زندگی لذت ببرد

 13در .  جنبش ملی و هویت ملی هند استنماد" یز چمچاچنگ "پدرش.  یچیده، از نوعی دیگر داردپ الدین چمچا نیز گذشته ای صالح
از آن ببعد، !  تجاوز می کنداومرد به . می شود (گاندی؟)" ی، لنگ پوش و عینکیاستخوانی"ی، گرفتار مردی بازسالگی، هنگام 

" ینساالد. "در پانزده سالگی، پدرش او را به انگلیس می فرستد.  استهندوستانساالدین پیوسته در صدد فرار از خانه ی پدری و 
 سرتاپا"او خود را .  و هنرپیشه ی آگهی های تبلیؽاتی می شودکند انگلستان همه چیز می آموزد، با دختری انگلیسی ازدواج می در

 شده" انگلیسی"یدار او نیست چرا که او ددر سفر به هند و دیدار با پدر، در می یابد که حتی نامادری اش مایل به .  می داند"انگلیسی
زینت او را به روزگار . ست فعال سیاسی  می شود که پزشک، منتمد هنری وآشنا" ینتز"ساالدین با .  استکرده فراموش را" هند"و 

 هم را" آزاد هندوستان"چشم های ساالدین باز می شود و .  آشنا می کند،"استعمارگر" کشور در"  زدهاستعمار"فعلی اش، یک هندی 
داستان های کوچک دیگری هم ... (10)! می کنند دولتمند شوندتالش که در آن طبمات فرودست،  می بیند" مستعمرههند"چنان 

 پس از آزادی از زندان، با چامچاآشنایی ...  انگلستان، زندگی در خانه ی او ودر"  لویا کنآله"هستند؛ پیوستن دوباره ی جبرئیل به 
 ی لندن زندگی  حاشیهدر" آناهیتا "و" میشال" دخترانشان و" هند "همسرشحاج دمحم صوفیان، مسلمانی آزاده و انساندوست که با 

یکی از این داستان های .  بار سنگینی بر رمان تحمیل می کنندرسند،داستان هایی که اگرچه گاه بی دلیل و اضافی بنظر می ... می کنند
 چراغ"ساالدین از کودکی شیفته ی این ! دارد پدر ساالدین تعلك ،"یز چامچاچنگ"یی ست که به " جادوچراغ"فرعی، سرنوشت 

ین سرخورده، به ساالد.  به او می بخشد اما دوباره پس می گیردرا" چراغ"پدر یک بار . (جادوصالح الدین و چراغ ) ست"جادو
"  جادوچراغ. "یز در بستر مرگ چراغ را به فرزندش می بخشدچنگولتی در انتهای داستان به هند باز می گردد، . انگلستان می رود

 اختیار در" ناممکن" های دروازهساالدین فکر می کند در دوران لدیم، کلید . یت آرزومندانه را برای ساالدین نداردجذاب دیگر آن اما
 .  ی صاحب چراغ را برآورندآرزوهاآنها لادر بودند . جن های چراغ جادو بود

!  کشتخواهم که به دنبال حمیمت می گردد، اما اگر کسی ادعا کند که حمیمت را یافته، او را کسمیی بونوئل گفته است؛ شیفته ی آن لو
 ی پدری در بمبی ایستاده و به دریای عرب نگاه می خانهساالدین پس از مرگ پدر، در . شاید پیام رشدی، جمله ی پایانی رمان باشد

اگر .  بیایندبولدوزرها بگذار"ساالدین با خود می گوید؛ .  بجای آن خانه های متعدد ساخته شوندوخانه لرار است تخریب شود . کند
ی دوباره به دنیا آمدن، باید اول برا" ادامه ی جمله ی ابتدای رمان است؛ جملهاین ". پیران نمیرند، زندگی تازه هرگز به دنیا نمی آید

ین در بریتانیا و رویاهای شکست خورده ی مهاجرمنتمدی نوشته است؛ آیات شیطانی رمانی ست جاه طلبانه درباره ی تجربیات "! مرد
 و"  هویتبحران "،"بی ریشگی" باره در" یات شیطانیآ"منتمد دیگری معتمد است "!  بیگانگیخود از"آنها، مطالعه ای بنیادین در 

یگری که به آن د که مهاجرین در سر و کله زدن با دو گونه فرهنگ، یکی که از آن می گریزند، و مفاهیمی ست،" خود بیگانگیاز"
منتمد دیگری می . (11) بحران هویت خود نویسنده استاز" ییفراوالعگرا"از سوی دیگر یک . می گریزند، دست به گریبان اند

 ی مهاجرت، دگردیسی، دوپارگی دربارهرشدی گفته؛ این رمان ! یسد؛ نویسنده، لربانی استعمار لرن نوزدهم انگلیس استنو
منتمد دیگری می نویسد؛ طنز مسخره ای ست که !  از ماتریالیسم ؼربیانتمادشخصیت، عشك، مرگ، لندن و بمبئی ست، رمانی در 

 مهاجر در مسلمانان "است؛ رمان بر رشدی گذشت، از سوی کسانی بود که در والع رمان را برایشان نوشته انتشارآنچه پس از 
حساسیت روح .  در کشورهای ؼربی، در تشدید این گونه برداشت ها موثر استمسلمان" ینمهاجر"متاسفانه شرایط "! بریتانیا

 می شود که برای دفاع از مولعیت سبب مهاجر که در معرض هجوم بی مهری و تحمیر شهروندان کشور میزبان لرار دارند، مسلمانان
 به گمان آنچه. شده" یکتهد"هویتی که بیشتر بر آنها .  بسازندتازه" یتهو"شکننده شان در جامعه ی میزبان، به ؼلط از مذهب یک 



.  بحران شخصیت مهاجرین، و نمطه ای برای پرخاش علیه او شد تعمیك می شود، ابزاری برایللمداد" بحران"رشدی برون رفت از 
 مسلمانان علیه العملعکس !  نویسنده برای بحران پیشنهاد کرد، لفلی تازه شد بر بحران هویت مهاجرینکهبعبارتی دیگر، کلیدی 

 که از تحریک احساسات مذهبی برای کسب پشتیبانی تعداد بیشتری از بود جنس بازی رهبرانی از" یات شیطانیآ"سلمان رشدی و 
 ! برندمردم، بهره می 

 به تایید بسیاری از منتمدین انگلیسی زبان، رشدی در آثارش بر ؼنای زبان.  واالستو رشدی در اؼلب آثارش شعرگونه زبان
 خدمتی ست که به زبان و ادبیات  نیز(سر)علت انتخاب او به عضویت فرهنگستان و دریافت لمب شوالیه . افزوده استانگلیسی 

 داستان،مجموعه ی پیچیده و تو در توی این همه .  بهترین ها نیستجزو" یات شیطانیآ"در میان آثار رشدی، . انگلیسی کرده است
برخی نوشته اند .  بزرگی از آب در نیامدهرمان" یات شیطانیآ"شاید او خواسته پیام بزرگی بدهد اما . آیات شیطانی را مبهم کرده است

منتمدی نیز کتاب را به . بوده (میخائیل بولگاکؾ)" یتامارگر و مرشد"و  (ویلیام بلیک)"  بهشت با دوزخازدواج"یر تاثکه رشدی تحت 
 .   الگوی رشدی دانسته اندرا" مهابهاراتا" جمله ازیک دیده و دیگران متون کالسیک هند نزد" جیمز جویس "اثر" ینگان هاؾیداری ب"

   *** 

 مترجم ژاپنی ،"ایگاراشیهیتوشی " نفر دیگر در این رابطه یا همچون 38ی تا کنون تحت محافظت بوده اما کم و بیش رشداگرچه  (1)
 جان به در اما ایتالیایی کتاب، بصورتی خطرناک زخمی شدند مترجم"  کاپریولواتوره "چونو یا  (1991ژوئیه ی)کتاب کشته شده اند 
عزیز نسین مترجم آیات شیطانی به 1993در .  به ترور مصون ماندندالدام ناشر نروژی کتاب از ،"یلیام نوگوردو"بردند، و گاه چون 

 . یک سوء لصد، جان به سالمت در برداززبان ترکی نیز 

 هجری را به دلت بررسید 6 و 5 و 4 های سدهباید سیر تعمل و خردگرایی در خراسان  اسالمی "رنسانس"یافت بهتر این دربرای  (2)
 دیگر عبارتبه .  اسالم شددر"  زاییدوباره"ید خردگرایان کوشید و سبب سد کردن این عماو سپس به تفکر غزالی پرداخت که در رد 

 برخی از اندیشمندان و تکفیر و طرد برخی دیگر، فرار شدنجنبش نوزایی اسالمی در گام های اولیه ی خود تکفیر شد و به بهای کشته 
 .یا سکوت آنها انجامید

  . انگلیس، به دنیا آمده انداستعمار ی کودکانی ست که در نیمه شب استمالل هند و پاکستان از چنگ لصه" ی نیمه شبها بچه( "3)

، بازیچه ی دست (او از نظر روحی بیمار است)" ینالدنجم اسماعیل "ی کابوس مانند در ذهن آشفته ی ها"یانهذ " همیندر حمیمت (4)
ظاهرن ترس رهبران . بشورانند" آیات شیطانی" در سرزمین های مختلف شد تا بنیادگرایان اسالمی را علیه نما مسلمان" رهبران"

یاهایی در هم پیچیده است که معجزه رو شاید به این دلیل که تاریخ مذاهب نیز مجموعه ای از است،" یختار"یشتر از ب" یارو"سیاسی از 
 !گونه جلوه می کنند

  .ی اسالمی شباهت بسیار داردهای پیغمبر در روایت عمو" حمزه "و" هندجگرخوار" با داستان رماناین بخش  (5)

  ! خود نویسنده و کاتب استکه کاتب کتاب آسمانی، همنام نویسنده ی رمان، سلمان رشدی ست ،" فارسیسلمان( "6)

  !مرگای محکوم به  (نویسنده)ی خمینی برای سلمان رشدی رلم زده شد؛ شاعر"فتوا"که در سرنوشتی ( 7)

  !این رویا یاد آور خمینی در دوران الامتش در پاریس، و ولایع دوران جنگ ایران و عراق است (8)

 آن فرزند نام" اسماعیل "مثال دو شخصیت اصلی رمان نیز نمادها و نشانه های بسیاری می توان یافت، به عنوان نامدر پشت  (9)
 زن ،" لویا کنآله"یا  (صالح الدین جمجاه)"ین چمچاساالد"همین طور در نام . شود لربانی ابراهیم است که به روایت اسالمی لرار است

 ..!و. ی معابد، برهنه می رلصدها"الهه"یک می شود، نظیر نزد" آسمان" به ،"صعود"کوهنورد، نماد مونثی که از طریك 

 . توجه شود... ی، فیلی پین، مالزی واندونزی شمال آفریما، خاورمیانه، پاکستان، " یافتهاستمالل" تمام کشورهای سرنوشتبه  (10)

یی به دنیا آمده، در کودکی همراه بمب زاده ای ست که در شب استمالل شبه لاره از استعمار بریتانیا، در کالنشهر مسلمانرشدی  (11)
 . تحصیل کرده و اکنون شهروند بریتانیاستشده،خانواده به انگلیس مهاجرت کرده، در آنجا بزرگ 

 

 

 

 

 

 



  گالیانوادواردو

 

 می کنند، در خدمت فرماندهی آمریکا در افؽانستان تحت" ناتو" سرباز از گردان دویست نفره ی ویژه ی فرانسه که در ارتش چهار
 یافته اند و او را"  بن الدناسامه"، رد 2004 دیگر در سال بار و 2003یک فیلم مستند کوتاه اظهار داشته اند که یک بار در سال 

اما هر دو بار هیچ . اند تحت نظر داشته اند و به فرماندهی عالی گزارش کرده اند و اجازه ی شلیک خواسته خود،را در تیررس 
ین چهار سرباز که در چهار زمان مختلؾ در چهار مکان فیلم برداری و ا. پاسخی از سوی فرماندهی عالی آمریکایی دریافت نکرده اند

از روزنامه های دیروز  برخی این خبر بسیار کوتاه، در گوشه ی.  را بی کم و زیاد، یکسان تعریؾ کرده اندوالعهمصاحبه شده اند، 
با این همه گفته شده که . ین والعه سکوت کرده و مایل به توضیح نیستادر ادامه ی خبر آمده که وزیر دفاع فرانسه در مورد . بود

 .  خواهد شدپخش" Planet" یکی از همین شب ها از کانال فرانسوی پالنت دراین فیلم مستند 

می  (Eduardo Galeano)"  گالیانوادواردو"یسمس، ساعاتی در کتابخانه به دنبال مماله ای از کر آخرین روز پیش از تعطیلی در
گالیانو از . است بیش از والعه ی یازده سپتامبر و فروریختن برج های دو للو در نیویورک، نوشته سال، یک 2000گشتم که در سال 

شش سالی از .  حکم تسلی و آرامبخش را داشتهآشوب،آن معدود انسان هاست که نام و حضورشان برای چند نسل در این لرن پر 
 درکه یادآور بزرگ ترین شگفتی های تاریخ بشر، و در عین حال وحشیانه ترین جنایات،  لرنی .آخرین روزهای لرن بیستم می گذرد

 و خون کشید و میلیاردها بشر را چنان در فمر و فالکت خاک ها بشر را به  میلیون"یهسرما"لرنی که . ابعاد بی نظیر تاریخی بوده
 و در عین دادلرنی که دو جنگ جهانی به تاریخ بشر هدیه .  تا لرنی دیگر هم ناممکن بنظر می رسدشانؼرله کرد که تصور رهایی 

 اسراییل، جنگ کره، جنگ ویتنام، دوران دولتحال یادآور ننگ های بزرگی چون جنگ داخلی اسپانیا، جنگ فلسطین و تاسیس 
،  جنوبی ساالزار، سوهارتو، پینوشه و دیکتاتورهای ریز و درشت دیگر در آمریکایفرانکو،حکومت استالین، هیتلر، موسولینی، 

 و رهایی هند، الجزایر، کنگو، کوبا و استمالللرن ننگ جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ خلیج خوک ها، جنگ های . آسیا و آفریما بود
 خونینی لرن کودتاهای. و، لرن فاشیسم و نازیسم (پول پوت)یما، ننگ کشتار در کامبوج آفراؼلب کشورهای آسیا، آمریکای جنوبی و 

لرن آشوب .  سراسر آفریما و آمریکای التین رخ دادبنگالدش،نظیر آنچه در فیلیپین، عراق، سوریه، ایران، کنگو، اندونزی، پاکستان، 
لرن تسلط و ...  و،"ین لوتر کینگمارت"دکتر ،"لومومبا "،" هامر شولدداک" هایی شگفت، نظیر لتل لتلها و تنش های بزرگ، لرن 

 ،"آلینده"علیه مردانی بلند و آزاده چون ... و" موسی چومبه "،"سوهارتو "،"یزاهد"ینوشه، پ"توطئه ی مردانی کوتاه لامت چون 
لرن بیستم ... یر، انمالب ایران والجزالرن انمالباتی نظیر انمالب اکتبر، انمالب کوبا، انمالب ... و" لومومبا "،"سوکارنو "،"مصدق"

یت، لرنی که انسان را در همه ی زمینه ها به اندازه ی تمامی تاریخ، به پیش برد جنامیالدی، لرن شگفتی و آشوب، لرن پیشرفت و 
در چنین لرنی، به .  خلك کردفاجعه عین حال به اندازه ی مجموع تاریخ، وحشت آفرید، انسان نابود کرد و جنگ و مصیبت و درو 

 شهروندان تسکینی هرچند ناچیز برای  می توانست" گالیانواداواردو "و" نوام چومسکی"ویژه در نیمه ی دوم آن نام هایی چون 
 و ستم فریاد بر می آورند و صدایشان در چهار  بی عدالتیتسکینی از این دست که بدانی هنوز بسیارند کسانی که از هر. زمین باشد

 . سوی کره ی زمین شنیده می شود

بود، در اوایل  جنوبی  دنیا آمد و در اوان سی سالگی شهره ی آمریکایبه" اروگوئه" جهانی در دوم گالیانو که در طول جنگ ادواردو
 که از سوی ایاالت متحده پشتیبانی می  نظامی کشورشی"خونتا"توسط  (حرکت) Marchaدهه ی هفتاد میالدی، هفته نامه اش 

 تعطیل 1976 سال اداره کرد که آن هم در را" بحران"مجله ای به نام  (آرژانتین)ینس آیرس بو، مدتی در (1973)شد، تعطیل گردید 
 ها مماله و داستان می نوشت و کتاب های متعددی روزنامه در اسپانیا زندگی می کرد و برای مجالت و 1985از آن پس تا . شد

 عاشمان ازاین نظریه پرداز جامعه گرا . ، به کشورش بازگشت1985یکتاتوری در اوروگوئه، در سال دنوشت، تا باالخره با فروپاشی 
رویایی که .  روزی لهرمان فوتبال شود، بزرگ شدکهفوتبال است و از بچگی مانند هر کودک دیگر در آمریکای التین با رویای این 

 ارورگوئه و دیگر در به بررسی این پدیده ،" در سایه و آفتابفوتبال"در بسیاری از آثارش جلوه دارد و یکی از زیباترین کارهایش، 
 . جوامع آمریکای التین می پردازد

ی خوش بینان براسوالی که ". یا جهان بی دشمن دوام می آورد؟آ"دیوار برلین نوشت؛  فروپاشی  در سکوت سال های بعد ازگالیانو
در اولین .  اما معلوم شد که حك هم چنان با گالیانو استتازهبا آؼاز لرن . بسیاری در دهه ی آخر لرن بیستم، به یک شوخی شبیه بود

یج عصبی می تدر جات مرگ به کارخانه" هم به این سکوت وهمناک اشاره کرد و در مماله ای نوشت؛ بازسال گردش لرن، گالیانو 
در سال های آینده چه کسی باید نمش شیطان را بر عهده . اندتولید کنندگان اسلحه بی تاب . انبارهای اسلحه سرریز شده اند. شوند

!  استبرخوردار بدانیم تنها یک کشور وجود دارد که از پیش شرط های الزم برای بمباران شدن، کهبگیرد؟ نگران کننده است 
کشوری که بیشترین .  و پشتیبان اکثر دیکتاتورهاستکودتاهاکشوری که تهدید کننده ی اصلی دموکراسی در جهان است و طراح اؼلب 

.  می کندمصرؾ، هسته ای را تولید می کند، ذخیره می کند، می فروشد و در نماط دیگر دنیا  میکربیسالح های مرگبار شیمیایی،
کشوری که تاریخ نه چندان بلندش از .  جهان استدرکشوری که بزرگ ترین عامل توزیع و گسترده ترین بازار مصرؾ مواد مخدر 

 بلعیدن و و با کشتار و لینچ کردن سیاهان ادامه یافته و با ستیز با تمام بشریت ؼیر سفید شدهنابود کردن بومیان آن سرزمین شروع 
ین دنیای بی دشمن، آمریکایی ها هرگز به فکر بمباران کردن اخدا کند در ... ذخایر جهان و تولید کردن باالترین آلودگی ها ادامه یافته

 "! ی کشوری که هرگز بمباران نشده، و برای جهان یک فاجعه استبرااین . خودشان نیافتند

یشگاه جهان آزما، لرع و انبیك (آن دشمن بزرگ)" کمونیزم" و در ؼیاب  جنگ سرد دورانازپس .  اما به زودی یافته شددشمن
 از بلندگوهای ؼربی بلند صدای با" اسالم "و"  حسینصدام "،" بن الدناسامه" کار بودند، تا ناگهان اسامی تازه ای چون در" ناتو"

، 2001 و در عین حال حیرت برانگیز روز یازدهم سپتامبرحسابشدهحمله ی . نورافکن ها روی دشمن تازه افتاد. به جهان اعالم شد
یستی بدون دخالت ترور نیویورک، هم چنان این پرسش را بی پاسخ می گذارد که به راستی این عملیات دربه مرکز تجارت جهانی 



، تنها توسط بن الدن و (موساد) سازمان امنیت اسراییل جملهسازمان های جاسوسی ایاالت متحده و دیگر کشورهای ؼربی و از 
  صورت گرفته است؟ افؽانستانگروهش از ؼاری در 

 لهرمان می به نوشت؛ ما دیده ایم که چگونه لهرمانان یک شبه تبدیل به هیوال، و هیوالها تبدیل 2001 گالیانو بعد از سپتامبر ادواردو
.  فردی شرور للمداد شدبود، در خدمت هیتلر که"  فون براونورتر"انگلستان بکار برد، کاشؾ آن  علیه را V2ولتی آلمان . شوند

 سال های در"  اشتاین بکجان. " به انسانی خیرخواه بشریت تبدیل گشتگذاشت،مدتی بعد که او ایده هایش را در اختیار ایاالت متحده 
با این تفاوت !  نیازمندندها"روس "به  حتی خود روس ها هم. نیاز دارد (به عنوان دشمن) سرد، نوشت؛ تمام جهان به روس ها جنگ

 را بر سر ؼربصدام حسین هنگامی که سالح شیمیایی تولید شده به کمک ! است" یاالت متحدها "ها" روس"که در شوروی اسم 
اما ولتی به . جنایت های هولناک او سخنی نگفت علیه ایرانی ها و کردستان عراق می ریخت، انسان خوبی بود و هیچ کشور ؼربی

 را در حالی که آمریکا هنوز از تجاوز مستمیم به پاناما خالص نشده بود، صدام حسین کرد،تحریک آمریکایی ها به کویت حمله 
، همان گونه که بود، بر سر لدرت بالی  شیطان حسینشیطان حسین نامید، هزاران عرالی در بمباران عراق توسط ناتو کشته شدند و

 در کهکسی .  استگرفته"  بن الدناسامه"ی شماره ی دو تنزل کرده و جای او را سکواینک او به عنوان دشمن بشریت به . ماند
 های بی دریػ پاکستان، متحدان آمریکا، کمکزمان اشؽال افؽانستان توسط شوروی، از سوی آمریکا و با پول عربستان سعودی و 

از لهرمانانی " معاون ریگان رییس جمهور ولت آمریکا بود، در باره اش گفت؛ زمانساخته و پرداخته شد و جورج بوش پدر که آن 
 (که علیه اشؽال شوروی می جنگند) مسلمانان افؽانی هم" رامبو"در فیلم "! ین دست، تنها با بنیانگذاران آمریکا لابل ممایسه اندا

با این همه، و همان گونه که شیطان . یل شدندتبد ضد لهرمان به" طالبان" سال بعد، در هیات 13همان ها اما در . اند نیکی لهرمانان
 برای تسلط جنگ هیات بین المللی اش هم چنان بهانه ی کشتار و در" یهسرما"ید بماند تا باحسین بر جای ماند، اسامه بن الدن هم 

 !  نداردؼارت ای برای بهانه" دشمن"بیشتر داشته باشد؛ جهان سلطه، بی 

 کوره های بردندستور ساختن و بکار .  برج های دوللو و نابودی بیش از سه هزار انسان، بی گناه استبه در جنایتی نظیر حمله هللا"
 نداد و را" یالشت "و" صبرا" که یهوه دستور لتل عام گونهآدم سوزی علیه معتمدین به یهوه را هم، خدا صادر نکرده بود، همان 

 2001 به حمله ی تروریستی سپتامبرواکنشهنری کیسینجر در . (گالیانو)"  راندن فلسطینی ها از سرزمینشان نشده استخواستار
 بپذیریم، راگالیانو می نویسد؛ اگر نظر آلای کیسینجر "!  به اندازه ی آنها گناهکارندکنند،که به تروریست ها کمک می کسانی "گفت؛ 

یسینجر به تبهکاران تروریست در عراق، ایران، کپیش از همه خود او شایسته ی بمباران است چرا که هیچ کس به اندازه ی 
 یمای جنوبی، کشورهای جنوب آمریکا و بسیاری نماط دیگر جهان یاری نرسانده و کمکآفراندونزی، کامبوج، لبرس، پاناما، 

 نمی توانیم ما" در شیلی گفت؛  آلیندهآلای کسیسنجر کسی ست که در فردای انتخاب آزاد و دموکراتیک سالوادر.  نکردهتسلیحاتی
 "! کمونیست شودشهروندانش،بپذیریم که کشوری به دلیل بی مسوولیتی 

یایی نوشته شده، در یکی از اولین آثار گالیانو که به شکل لصه ی دزدان ،" ی آمریکای التینگشوده های رگ"یی خواندم ولتی جا
 شد، دانشجویی که لدرت خرید کتاب را نداشت، از یک ممنوعتوسط رژیم های نظامی در آمریکای جنوبی نظیر پینوشه در شیلی 

 با اندوه را" جنگ ها و روزهای عشك و شب! "یگر می رفت و هر جا چند صفحه از کتاب را می خوانددکتابفروشی به کتابفروشی 
فنجان شیرش سرد شده بود اما او .  اش در هم بود و حرؾ نمی زدچهره. ی دخترم ؼمگین به خانه آمدروز"دخترش آؼاز می کند؛ 
 بوسیدم و پرسیدم رااو را روی زانویم نشاندم، ناز و نوازشش کردم، پیشانی اش .  به کؾ اتاق نگاه می کردوهم چنان نشسته بود 

.  کردم و گفتم؛ خیلی خوب، به من بگو چه شدهپاکگونه اش را از اشک . لطره های اشک از چشمانش سرازیر بود. چه شده
از این . یه کردیمگرنمی دانم چه مدت همانجا روی صندلی با هم .  به او گفته که دیگر دوستش ندارددوستش بهترین گفت" فلورنسیا"

 می خواست خدایی باشد که کر نباشد تا از او عاجزانه بخواهم دلم. که فلورنسیا باید روزگاری را بی دوست تحمل کند، ناراحت بودم
 "!ی دخترم کنار گذاشته، به من بدهدبراتمامی دردهایی را که 

گالیانو به خاطره "! را به تاریخ تبدیل می کند زندگی  خرده هایگالیانو"؛ (Rechard Bernstein) لول ریچارد برنشتاین به
 ها منتشر می رسانهاز آنچه به عنوان گزارش ولایع روز از .  زمانه ی ما نوشته می شود، اعتماد دارددرهایش بیشتر از تاریخی که 

داستان .  عادی رنجدیده و ستم کشیده خالی ست، حیرت می کندمردمشود هراس دارد، از این که تاریخ منتشر شده از احوال میلیاردها 
نوشته .  می ماند که کنار کوچه پس کوچه های آمریکای جنوبی می گذرد و از چشم همسایه ها هم پنهانستهای او روایت تاریخی 

 بهشت و جهنم را به اگر"یی از زبان دختری می گوید؛ جا. های گالیانو سرشار از تشبیهات بکر، عجیب و در عین حال سخت آشناست
به راستی بهشت از زنی که لحظات زیستنش تمامی یک جهنم است، "!  و در جهنم زندگی می کنم می دهممن بدهند، بهشت را اجاره

 به همین دلیل برای ما که آرزوهایمان را از شرم کنند،چه دردی درمان می کند؟ شخصیت های آثار گالیانو آرزوهاشان را زندگی می 
 مسیح کند، ؼیر متعادل می آییم؛ مردی در مراسم تشییع جنازه، برای مرده ها جوک تعریؾ می نظرنگاه دیگران فرو می خوریم، به 

 دارد و نام اردوگاه نام" یآزاد" در اروگوئه، زندانبزرگ ترین ... چند بار ظهور می کند، ژرژ ممدس موتورسیکلت سوار می شود
 در 1996 و زن و فرزندشان را در دهمان و پنج چهل"  و عدالتصلح"گروهی با نام ! است" کرامت" شیلی های کار اجباری در

یا دموکراسی می آ". "یا جنایت همواره تحت نام های زیبا صورت نمی گیرد؟آ"؛  می پرسدگالیانو. کلیسایی متروک، به گلوله می بندند
ین گاه او را با بورخس، زمانی با ایتالو کالوینو، جایی با مارکز و منتمد" تواند روی فراموشی، شکنجه و اجساد شهروندان بنا شود؟

 ای گفته؛ همه شهوت مصاحبهگالیانو در . یسه می کنند، و اؼلب او را نویسنده ای سیاسی متعلك به چپ می دانندمماخوزه مارتی 
 ترین نویسنده ی لرن بزرگ"  رولفوخوان. "ما همه سیاسی هستیم. استیک برچسب " یسنده ی سیاسینو. "برچسب زدن دارند

 .    شامل می شودرایکای التین است چرا که آثارش حامل والعیت عریان است، والعیتی که حتی رویاهایمان آمربیستم 

 به دنیا آمدن  و منع کتاب و روزنامه شنیدید، ایمان داشته باشید یک دیکتاتوری در حالسوزاندن جایی روی این کره ی ما، ندای هر
 کسی که مجبور به تنها" یک دیکتاتوری در. است، چرا که ادبیات از هر نوعش عملکردی ضد فراموشکاری و دروؼگویی دارد

 ها و خاطرهپنهان کردن والعیت، از میان بردن  (دیکتاتورها) آنان هدؾ"! " می دهدسکوتسکوت نمی شود، همان است که حکم به 
، یا به ناچار حمایك را دگرگونه جلوه می دهد  می نویسد و پنهان می کندبه زعم گالیانو آن که از ترس نمی نویسد، یا"! آگاهی هاست



یط گریخته تا در شراداشته باشد، در شرایطی به مراتب سخیؾ تر از نویسنده ای بسر می برد که از این  زندگی تا اجازه ی تنفس و
 می "تبعیدیان الل" که در جهنم دیکتاتوری سرزمین خود مانده اند، راگالیانو نویسندگانی . سرزمین و فرهنگی بیگانه، آزاد زندگی کند

با این همه گالیانو معتمد نیست که جدا ماندن ! ست سهمگین تر و سخیؾ تر از تبعید بیرونی  بسیار" درونیتبعید" معتمد است؛ و نامد
 هم آنمدرهااو می گوید؛ هویت ملی . یگانه شدن، خالی شدن از هویت فرهنگی و ملی نمی انجامدباز فرهنگ و سرزمین، لزومن به 

... ین در این اواخر در خارج از مرزهای التین نوشته شدهالت رمان های آمریکای اؼلب"شکننده نیست که برخی ها تصور می کنند؛ 
 در پاریس خلك شده، سخت که" یگاریؾ پدرو"اؼلب تابلوهای .  پاریس، بسیار آرژانتینی ستدر" خولیو کورتاسار"نوشته های 

 هر کجا من. " یک چهارم عمر خود را در پاریس گذراند، همیشه شاعری پرویی بالی ماندکه" خو زار وایه سه. "اوروگونه ای هستند
 "! آن سرزمینممن خود. باشم سرزمینم را می شناسم چرا که آن را با خود دارم

اما آیا .  می برندپناه" گذشته "به برای فرار از سرخوردگی هاشان ،"حال "و" امروز" از سرخوردگان سوی دیگر بسیاری از این از
 ایم؟ گالیانو کرده افتاده یا گذشته ای ست که متناسب با خواست ها و آرزوهایمان در ذهن خود بنا اتفاق است که همان" گذشته"این 

در این انبان !  ممابله گر، در حالی که گذشته راکد است و مطیعو حال زنده است زمان"علت این امر را چنین توصیؾ می کند که؛ 
 برای فرار از ترس در ممابل راهکاراین ساده ترین و در عین حال دم پا افتاده ترین "!  ایم، می یابیمانباشتهآنچه را که خود 

 دانندی نخوت و ؼرور، خود را برگزیده و تافته ی جدابافته، منتخب و نماینده ی مردم می روتمامی آنها که از .  استاکنون" والعیت"
ی به نمطه ای می رسند که بگویند جهان ارزش زودو برآنند تا جهان را تؽییر دهند، اگر جایی از راه، چشم بر والعیت ببندند، به 

 از عکس العمل دو و هر ،" و ناامیدی لرینه ی یکدیگر اندؼرور"گالیانو می نویسد؛ .  دارندکهمردم الیك همان اند . نجات دادن ندارد
 کار سیاسی را کنار و" ، بیش از این منتظر نمی مانم تؽییر نکنند ولایع به همان سرعتی که من طلب می کنم،اگر"های فرد تبعیدی؛ 

 ی توده" بی اعتنا می گذرند؛ یکباره اند،یشان تعیین کرده برا"  برگزیدگانخود" نسبت به راهکارهایی که این مردمولتی . می گذارم
 ".نداردکه جهان شبیه من نیست، ارزش کار مرا هم زمانی ! "یل می شوندتبد"  لعنتیمردم "به" مردم
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، آرش (ایران)" گلستانه "و"  جمعهکتاب"، از مجالت فارسی (ترجمه ی انگلیسی) مماله ی اخیرش دوی نمل لول های گالیانو، سوای برا
 . و از مترجمین این مطالب سپاسگزارمامسود برده ... و (سوئد)"افسانه"، (فرانسه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لولیتا خوانی

 

 را خالی می کنی، انگار جای دیگری باشی، سعی می کنی تنت را فراموش ذهنت به زور با کسی بخوابی که دوستش نداری، اگر"
  (سطری از کتاب)..."! یزار می شوی بکنی، از تنت 

را انتخاب می کند تا  (دختر)، خانم آذر نفیسی از آخرین تدریس دانشگاهی اش استعفا می دهد، هفت تن از شاگردانش ۱۹۹۵ پاییز در
 خصوصی زنانه کالس این از *" لولیتا در تهرانخوانش"یت اصلی روا. در یک کالس خصوصی در خانه، چند رمان را برخوانی کنند

 ماجراهای تدریس ادبیات انگلیسی اش ،*"موخره" یک و *"ینآست "،*"یمزج "،*"یگتسب "،*"یتالول"نفیسی در چهار فصل؛ . است
ی را روایت می کند؛ از روزگاری در صبح طباطبائ تهران، دانشگاه الزهرا، یکی دو جای دیگر و در انتها، دانشگاه عالمه دانشگاهدر 

 به آمریکا دوباره ۱۹۹۷  لدم می گذارد، هژده سال الامت در ایران اسالمی، تا روزی که درمهرآبادانمالب که از آمریکا به فرودگاه 
.  باز می گردد

 آن، بلکه مروری ست بر متداول یک رمان است و نه یک تجزیه و تحلیل و نمد و بررسی ادبی به معنای نه ..."  لولیتاخوانش"
، (جین آستین) *" و تعصبؼرور"و  (یمزجهنری ) *"ی زی میللرد "،*(اسکات فیتز جرالد)" بزرگواری گتسب "،*(نباکؾ)ی "یتالول"

 با زندگی روزانه، روابط و مسایل نویسنده و همگام" یمیتطبیات ادب" چند تن دیگر، به گونه ای و *" بلوسال"با اشاره هایی به آثار 
در  (تهرانعمدتن طبمه ی متوسط تحصیل کرده در ) بطن جریانات کشوری انمالب زده، شرح رنج زنان درهفت شاگرد خصوصی اش 

یستم از سوی خانم نفیسی ناآگاهانه صورت گرفته باشد، نیژگی ؼالب این رمان های برگزیده، که مطمئن و .جمهوری اسالمی ایران
ی، نوعزنانی که در شخصیت مستملشان، هر کدام به .  مردانی وامانده و مستاصل استممابلزنانی مصمم و متکی به خود، در 

!       گذارند جای می بر" حسرت"ی مردان را در هم می شکنند، و در پس پشت خویش، خودخواه

 شاعر اشیاء ؼیر متعارؾ، پدرش را در کرده، ازدواج ؛"مانا"ین کالس، از طیؾ های مختلؾ اند، با اسم های مستعار ا شاگرد هفت
 از دختری ،"یننسر. "ی که در جریان انمالب مصادره شده، یک استخر به یاد داردپدرسیزده سالگی از دست داده و از خانه ی 

 و حتی برای آمدن به این کالس هم، ناچار کندخانواده ای مذهبی که چادری بوده، مدتی در زندان بسر برده و حاال روسری به سر می 
 پنج در ابتدای انمالب با مجاهدین بوده، هنوز هم روسری به سر می کند و مانند نسرین، که" یدمهش. "است در خانه دروغ بگوید

ین شاگرد این کالس خصوصی ست، و در روند سال ها، روتر جوان ترین و خنده که" یاسی. "سالی در اوایل انمالب در زندان گذرانده
 فعلی اش یک دختر شوهر به دنبال مرد ایده آل، ازدواج هایش با شکست مواجه شده، از که" یناذ. "کم کم ایمانش سست شده است

ی ست بی تاب که حاضر نیست به سادگی از خواسته هایش کشدارد، بلندترین و احتمالن زیباترین شاگرد این کالس است، گردن 
 خود مطمئن است و تالش می کند زنی مستمل باشد اما از مرالبت های مداوم برادر یکی یک دانه اش، در به که" ساناز. "بگذرد

 نماش است و کم حرؾ ترین شاگرد کالس محسوب می که" یترام"عذاب است و حتی اجازه ندارد اتومبیل خودش را براند، و باالخره 
"  صبورسنگ" و است،" شمن" همانند یک که" ر" شوهر راوی و آلای ،"یژنب"یگری هم هستند، مانند دشخصیت های . شود
 با آمدن کهی ست روشنفکر" ر"آلای .  مشورت و نظرخواهی داشته باشد، به سراؼش برودبهی، تا هرگاه در مساله ای نیاز راو

 گوشه ی آپارتمان کوچکش پناه برده، و البته بهانمالب، لهر کرده و با کتاب ها و فنجای چای و بسته های شکالت خارجی اش، 
 چمدر آگاهانه دانم که نمی هست،" یدمانچ"عنصر پیدا و ناپیدای دیگری هم در این .  راوی ستچونیاری دیگر، بس"  صبورسنگ"

 نوعی به شخصیت زن یکی از این رمان ها، به نوعی شباهت بهاز سوی نویسنده برگزیده شده؛ این که شخصیت هرکدام از شاگردان، 
! می برد

یرانی، به ویژه پس از انمالب ا" زن "بر حرؾ تازه ای دارند؟ شرح رنجی که چه"  لولیتا در تهرانخوانش"یت ها در شخص این اما
 ی اروپا؟ گذشته و تطابك مولعیت زن ایرانی، با مولعیت زنان در رمان های کالسیک یکصد سال تمابلمی رود؟ اتوبیوگرافی نویسنده؟ 

یی جااز هر پنجره که نگاه کنی، یا چیزی در ! همه، و هیچ کدام...  و؟"یتهمدرن "و" سنت"نگاهی به گونه ای دیگر به تمابل و تداخل 
 از زبان شخصیت هایی کم و بیش ناروشن، در سرتاسر کتاب می شنویم، آنچه.  کم است، یا در مواردی ؼلو و درشت نمایی شده

 اما کتاب را خواندنی و جذاب می آنچه.  ولایعی ست که از فردای انمالب تا همین امروز، در آن جامعه تجربه کرده ایمدردناکیادآوری 
 زندگی در آن از تکه پاره هایی ،"شهرزاد"نفیسی مانند سلفش . است" عادت "پناهکند، روایت آذر نفیسی از این روزمره گی در 

 کالسیک، به چنان حکایتی تبدیل کرده که هر خواننده را رمانجزیره را، با زبانی ظریؾ و زنانه، در البالی وصؾ شخصیت های چند 
 که اگر ایرانی باشد، جای زخم خواننده،جای جای این روایت، نیشتری ست بر جان و تن !  می داردباز" خفتن "و" کشتن"از فکر به 

از این نگاه، دانستن یا ندانستن سابمه ی شخصیت ها چندان تفاوتی در . ی ماندمها عمیك تر، و آؼشته به چرک و خون بر جانش 
یت های رمان ها و شخصیت شخصنیت خانم نفیسی در بازخوانی چند رمان، باید اشاره به همسانی هولناک میان . نداردروند روایت 

 فضای دانشگاه در ابتدای انمالب و برخورد جوجه انمالبیون با شاگرد و از. از جامعه ی ایران امروز باشد (زنان)های برگزیده ی او 
 تجهیز و شهادت و عزاداری، و و جهان، از دریچه ی تنگ آیین و سنت و مذهب، تا ولایع هشت سال جنگ و بمباران جامعهاستاد و 

یت هایی روایت می شوند که به تکرار شنیده ای و خوانده ای، و حکا... انجمن های اسالمی دانشجویی و بسیج و سپاه و کمیته و
 را ساعتی به تاق مردساالر، ی عادت بسپاری، تا مگر رنج زن بودن در جامعه ی ای آیین زده، آرمانگرا و تالچهتالش کرده ای به 

 به اعدامی ست که در محکوم..."  لولیتاخوانش"تصویر زن در .  کنیمزهنسیان بسپاری، تا مگر ساعتی بی رنج، لذت زندگی را مزه 
  (! گردن زنیمراسمدعوت به )!  روزهای نامعلوم رخصت تا دار، محکوم به هم پیاله بودن با جالد استوساعات 

 این جمع بسته ی همدردان دریت ها، از دردهای چندین سال ناگفته اش، در میان جمع پرده بر می دارد و خود را شخص یکی از گاه
ین سادگی ست؛ اتفالات، همان هاست که می شناسیم، و همان لدر همپالت یا زمینه ی خوانش لولیتا به . آشنا، عریان می کند

ین ا!"  چیزی نیستکهاین ! ی آلاا" به همان جمله ی دستمالی شده از روی عادت متوسل شوند که؛ واداردتکراری، تا عده ای را 



 در خوانش لولیتا را" عادت"ولتی روایت این .  استنگذاشته" عادت"عادی سازی، جهنمی ست که خانم آذر نفیسی بر لب تالچه ی 
 یادت نرود، تا یادمان تابخوانی، در می یابی که باید همه جا از همین تکرارها بگویی و بنویسی و برای خود و جهان تکرار کنی، 

 خاکسپاری خمینی، راننده ی تاکسی که شاهد بر سر و سینه کوبیدن و روزدر . نرود، تا یادشان نرود که در چه جهنمی زندگی می کنیم
 چهار صد سال پیش، و به راوی که حیرت زده در گوشه ی تاکسی کز کرده، می گوید؛ حاال می فهمم که هزار است،خودزنی مردم 

 زبان راننده ی تاکسی بیان می کند، یکی از هزاران زخم کریهی ست که بنا ازآنچه خانم نفیسی !  کردنددرست" امام"چگونه این مردم 
!   سر انداخته ایمپشت" عادت"به 

به ...".  آزاد شویماگر"ی گفتیم مین درباره ی پنج سالی که در زندان بسر برده می گوید؛ تا مرگ یک لدم بیشتر نبود، با این همه نسر
 حرؾپس از آزادی اما، اینجا، امروز؟ . و سرشار بودیم از امید... ی تحصیل، برای زندگیبراآزادی فکر می کردیم، نمشه می کشیدیم، 

 لضا، هم چون گرفتاری در زبانه های آتش، بهامید ! هایی در نهایت سادگی، اما به درشتی و بلندای تاریخ، تاریخ شکنجه ی یک ملت
ی در کشتآشکار کردن آرزوهای موشی که از .  آنیو"  شکنجهکم" تن سپردن به مرگی کند،که خود را از پنجره به بیرون پرتاب می 

ولتی راوی شرح .  دیگر از نو پاره می شودبارگویی که عصمت شهروندان، هر روز، ! حال ؼرق، خود را به الیانوس پرتاب می کند
 کرده بود، نشانه با آن نگاه سرد و خشمگین که مستمیم تو را بود،" آلا"یل سرتاسری از شمامی دهد که بر سر پلکان دانشکده یک 

 درس بروی، به شمایل هایی فکر می کنی که همه جای کالسنامهربان، بی گذشت، و تو هر روز ناچار بودی از زیر آن بگذری تا به 
 ولت یاد میلیون ها آن!  بی هیچ گذشتی ناظر است،" بزرگبرادر" آویخته بودند، تا یادت باشد که اتتاریخ، بر در و دیوار زندگی 

 سال، روحشان چرکین این نگاه های بی محبت بوده، با این همهمی افتی که این ... دانش آموز و دانشجو و کارمند و کارگر و
 و در آزادی؟  شوند،" آزاد"ی که روز" یدام" تنها به اند؛یسته ز" چرک"

" آلا" در دانشگاه ها، به چپدانشجویان مسلمان از حضور و فعالیت دانشجویان  (انمالب فرهنگی) بسته شدن دانشگاه ازی پیش زمان
نمونه ای از لصه های آخوندی که هیچ مبنا و ) حکایتی از حسن مدرس حرکت،ایشان برای تشویك دانشجویان به . یه می برندگال

 که آنها را به تحمیر، داشتهنمل می کند که یکی از صاحب منصبان دولتی در شهر محل الامت مدرس، دو سگ  (ندارندماخذ تاریخی 
لدم . یدنکنشکایت . خود را مظلوم و لربانی نکنید!  به شاکیان اندرز می دهد که بکشیدشمدرس.  می کردهصدا" یدس "و" آخوند"

!  کنند" یتشکا"اول را شما بردارید، بکشیدش و بگذارید آنها 

ی مهری از نظام دفاع می کنند، ب خشونت و با"  لولیتا در تهرانخوانش" این که همه ی شخصیت هایی که در هست، ای هم نکته
 جنسانه ی خانم نفیسی بی بهره نمانده باشند، و نویسنده خواسته باشد از زنان همشاید زنان از گذشت و چشم پوشی ! اند" مرد"

" یدبکش" هم، کلمات خشونت باری چون نظاموالعیت اما این است که در گفتار زنان مدافع .  نظام، چهره ای مالیم تر نشان دهدمدافع
 و ،"هنجار"ی بجا" یناهنجار" در رواج خود در نوع همآنها . کم نشنیده ایم... و"  کنیدلطع "و"  بزنیددار "و"  کنیدنابود "و
اما به راستی خشونت و .  بر کناره نرفته اندچندانی در جامعه، انسان" ی حرمتیب "و" یشلختگ" و تعمیم ،"زبان"ی بجا" یبدزبان"

 دارم دوست بزنند؟" مردانه" این میدان، هنوز جایی درخور نیافته اند تا دست به یکه تازی درکراهت جمهوری مردانه است؟ یا زنان 
یرم تنها نزد زنان مدافع رژیم، در آن جهنم، بالی گیی، "یاح"باور کنم که روایت خانم نفیسی، به والعیت نزدیک تر است، و هنوز 

 های خواستههایی نمی توانند بر سر ارزش ها و -هر کدام به تن (همان گونه که مردان هم) جامعهچرا که زنان و دختران آن ! مانده
همان گونه )ی می گردانند، چشم و گوش می بندند روگاه می شود که از سر خستگی و ماندگی، از لئامت و زشتی . خود پای بفشارند

برای اکثریت آنان ! ماننددر ؼیر این صورت بی جفت و بی زندگی می . تا مگر دمی بیاسایند (..."یتالول خوانش"که آذین و مانا در 
این است که گاه میل دارند از برخی انتظارات به حمشان چشم .  استانصاؾچنین انتظاری از آنان دور از . فرار و هجرت ممکن نیست

 و رفتارها را ندیده بگیرند، گیرم گفتارها به خود بپذیرند، برخی نباشد،" مرد" آن که شاید کمتر اسالمی و زیادی را،بپوشند، و یکی 
 و بگذارند در بگذرندیم تری، و تن به برخی شکنجه ها بدهند، از تن مال" هامبلت" در چنگ باشندی دیگری "یتالول"با کمی چادر، 

 کمی دلخوش باشند که شوهری دارند، کاری و خانوده و فامیلی و زندگی اما در عوض شود،" تجاوز"زیر هشتاد متر پارچه به آنها 
 به ادامه ی لصه بیاندیشد و شب روزهایت شهرزاد نیست، زنی که حکا"  لولیتا در تهرانخوانش! "نه...  شوند وآبستنکمی هم ... و

 آن ست،"یگرید آن"یت حکا"  لولیتا در تهرانخوانش. " مرگ در امان بداردازبیدار بماند تا زنان و دختران شهر را شبی دیگر 
آنان که تا .  تمدیر، گلویشان را از خنجر شهریار، در امان بداردبهاکثریتی که هر شب به مسلخ می روند به این امید که شاید اتفالی 

و با !... ی یا اسکندری"یمورت"ی، "یزچنگ "وگرنه،ی، "نادر"یاید، یا ب" یرستم"یدوارند تا شاید ام"  زنیگردن مراسم"پایان 
.   به تن زنده مانده اند، به جان باخته انداگرچهبرآمدن آفتاب، 

 بازی با مردی ست که عشك که گفته ی خانم نفیسی از ذهن بیرون نمی رود که؛ زیستن در جمهوری اسالمی مثل هاستین طوری هم
 روح و در فکر، به جایی دیگر و به چیزهایی دیگری می اندیشی، بهاز او نفرت داری، آنجا به جسم در رختخواب دراز کشیده ای و 

...   کنی، از تنت نفرت داریفراموشسعی می کنی تنت را 

*  
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 ! تمام عیار یک ایرانیاعتمادالسلطنه،

 

ی موجود رضو کتابخانه ی آستان لدس در"  السلطنهاشرؾ" به خط خود او و همسر دومش که ی خاطرات اعتمادالسلطنه روزنامه
 در" ی منزندگان")"  مستوفیعبدهللا" خاطرات کناردر  ( صفحه800)این کتاب لطور. است، به همت ایرج افشار تصحیح و چاپ شده

 ی لاجار، نمایی روشن از وضعیت دوره و خاطرات یکی دو تن دیگر از رجال اواخر ،"مخبرالسلطنه" ی خاطرات روزنامهو  (سه جلد
صنیع الدوله .  و روحیات شاه لاجار، روابط درباریان و مردم ارائه می دهند خلمیاتاجتماعی دوران مشروطه، دربار ناصرالدین شاه و

 از نزدیک شاهد ولایع پانزده سال شاه،که به دلیل شؽل مترجم حضوری و روزنامه خوانی هر روزه برای  (اعتمادالسلطنه ی بعدی)
 در خاطرات روزانه ی خود نکات ظریؾ و باریکی از ولایع مهم این دوره را بوده، ساله ی سلطنت ناصرالدین شاه 49اواخر دوران 

 در خاطراتش از جمله به اعتمادالسلطنه.  که مورد استفاده ی محممان جامعه شناس و تاریخ نویسان ایرانی لرار گرفتهکردهثبت 
 السطان انحصار توتون و تنباکو، منع استمعال دخانیات و سپس فسخ این لرارداد، عزل ظل و" یرژ"چگونگی انعماد امتیاز نامه ی 

 ای سفاک و پر نخوت بود که در شاهزادهظل السطان، )پسر بزرگ شاه، از مناصب حکومتی و مورد بی لطفی شاه لرار گرفتن او 
 زجر و شکنجه دادن و کشتن مردم، و چاپیدن آنها در تاریخ معاصر ایران کم دردوران حکومتش در اصفهان و نواحی دیگر ایران، 

 در ولایع سیاسی و اجتماعی  انگلیس، دخالت دولتین روس و(اتابک)، ولایع دوران صدارت مستبدانه ی امین السلطان (استنظیر 
 فرنگ، و اوضاع و شرایطی که منجر به لتل ناصرالدین شاه و وزیدن نسیم بهایران در دوران لاجار، شرح سفرهای ناصرالدین شاه 

 درباریان و رجال عهد ناصری ازو در عین حال، خلمیات بسیاری . اشاراتی دلیك و نسبتن مستدلی ارائه کرده... ی شدخواهمشروطه 
 الملک، موچول خان، رضا مهندس باشی، ملیجک اول، دبیر الملک، عضداز جمله؛ مهدی للی خان امیرآخور، ابراهیم آبدارباشی، 

 شجاع الدوله، السطنه، ادیب الملک، سید ابوالماسم بزاز، فرهاد میرزا، حاج آلا محسن عرالی، نظام السطان،علی اصؽر خان امین 
او در باره ی هر کدام از این رجال، به وضوح در این صفحات دیده یا دوستی را صریح و بی پرده نوشته و دشمنی ... انتظام الدوله و

 ناصرالدین شاه اعتماداو فرزند حاجی علی خان حاجب الدوله، همان درباری مورد .  از ؼرض شخصی خالی نیستگاهمی شود، اگرچه 
 . در حمام فین بود (رگ زدن امیر)ی آن فرمان اجرااست، که مامور فرمان لتل امیر کبیر به کاشان، و ناظر بر 

 دارالفنون با عنوان وکیل نظام از 1268ی تاسیس دارالفنون تهران، به آن مدرسه رفت، در ابتدا سالگی، در 9 حسن خان در دمحم
 در عهد ناپلئون سوم با سمت 1280 شد، در نائل به رتبه ی سرهنگی 1275در . فارغ التحصیل شد و در مناصب نظامی ترلی کرد

 در پرداخت،آنجا تاریخ و جؽرافیا تحصیل کرد، به ادبیات و زبان فرانسه .  به پاریس رفتفرانسه،نماینده ی نظامی ایران در سفارت 
یایی روسیه و فرانسه عضویت داشت، در بیست و سه جؽراؾانجمن های علمی اروپایی از لبیل انجمن آسیایی لندن و مجامع تاریخی و 

 و بوداز همان ابتدای کار، روزنامه خوان شاه .  و به سمت مترجم حضوری شاه منصوب شدبازگشتبه ایران  (هجری1284)سالگی 
 ریاست دارالترجمه به او واگذار شد و به لمب بعد اداره ی امور روزنامه ی رسمی و 1287در. این منصب را تا پایان عمر حفظ کرد

 عضو مجلس شورای دولتی، در 1299 رییس دارالتالیؾ، در1298 وزارت عدلیه، درمعاون 1290در . صنیع الدوله مفتخر شد
در مراسم معرفی .  داشتعهدهیر انطباعات و مدت ها نیز سمت محاسب شهر تهران و تصدی بنایی عمارات سلطنتی را بر وز 1300

برخی .  یک ماه پیش از ترور ناصرالدین شاه، سکته کرد و درگذشتعمر، سال 64وزرای مختار دول خارجه نیز مترجم بود و پس از 
 .  کردندمسموممعتمدند که او را 

 ودر سفرها از مساجد . ی، به تحمیك مباحث تاریخی و شناخت آثار لدیمی عالله داشتدربار سوای همه ی مناصب صنیع الدوله
ی فرانسه و عربی مطالعه می کرد و با تمدن هامدیر بود، به زبان . مدارس و لالع و بماع لدیم دیدن و در مورد آنها تحمیك می کرد

در سمت مدیر دارالتالیؾ و دارالترجمه، .  دانش، برتر از بسیاری رجال عهد ناصری بودومؽرب زمین آشنایی داشت، و از لحاظ سواد 
وصؾ شوخی های شاه با او و .  کردجمع بسیاری تالیؾ و ترجمه کرد و جمعی از فضالی عصر خود را در حلمه ی علمی و ادبی کتب

 به او دارد طوری که ناصرالدین شاه حتی خواب هایش را برای او تعریؾ می شاهپاسخ های او به شاه، حکایت از نزدیکی و اعتماد 
 دنیا بی مزه تر از این چیزی درصنیع الدوله می گوید؛ . ی شاه می گوید خیلی مزه دارد بدهم تو را پانصد چوب بزنندروز. کرده

یک بار هم ده حسن آباد را به او بخشید که ...  شمشیر مرصع والماس،شاه خلعت های بسیار نظیر تن پوش، انگشتر ! نیست
 !  از چند سال، بعلت نیاز مالی، آن را فروختبعداعتمادالسلطنه 

 و  اخاللیصنیع الدوله نشان می دهد که مانند هر ایرانی دیگر، دچار تضاد و تنالض های اجتماعی  زندگی و اخاللیات و روابطشرح
 ولت نور آفتاب گرفته شود، علم من هم هر "شد؛دانش او و نزدیکی اش به شاه، سبب ؼرور بسیار و خودشیفتگی اش . فکری بوده

 همین سبب بهاز درآمد خدمت دیوانی خود ناراضی بوده و "! یران حاال ملیجک پسند است، باشدابر فرض سلطنت . نهان خواهد شد
ی به شاه نوشته که میزان نارضایتی او را از درآمدش ادر اواخر عمر، عریضه . گاه با ناصرالدین شاه، لهرهای کوتاه مدت می کرده

از وارد شدن جوانان، یا ...". نکندین مدت نوکری، وهللا با صدالت، باهلل با امانت، گرسنه نمیرد و گدایی ابعداز "... نشان می دهد؛ 
 می شده، از جمله صدارت امین السلطان در بیست و هفت سالگی را مسخره کرده آزردهاصولن دیگران به کارهای دولتی، دلخور و 

 و مامور ترجمه و نوشتن لانون برگشتهجوانی با سواد، نظیر ابوالماسم خان ناصرالممالک را که تازه از فرنگ  حتی تحمل .است
چهل ساله را به هم  (دمحم) از هزار و سیصد سال می خواهد لانون ابوالماسم عربی بعدین ابوالماسم سی ساله ا"شده، نداشته است؛ 

یا از روی حسادت می نویسد؛ .."!  دانیهمهاین جوان همدانی ست، نه . ابوالماسم همدانی، ابوالماسم هاشمی نمی شود! ای شاه. بزند
 به امین السطان گاهدچار تلون مزاج بوده، "!... ، که به لدر شاگرد من نمی فهمد، ترجمه کند میرزا کتاب می دهند به دمحم طاهرباز"

 به او بی اعتنا می شده، با امین الدوله تجدید رابطه می السلطاننزدیک، و از امین الدوله دور می شده، و گاه به عکس، چون امین 
  میرزا ملکم خاندر جوانی به.  سپهساالر سر مخالفت داشته و عالء الدوله را مسخره می کرده حسین خانبا میرزا. کرده است

ین که این ا" دلیل ترس از شاه، از ملکم دوری می کرده؛ بهگرایشی داشته و در خاطرات، بارها از فضل و بصیرت او سخن گفته اما 
 گاه از و..." یردگسالی بیست هزار تومان از ایران می ...  ی خائن دولت و ملتسوختهپدر .. یوانه استدمعلم و مرشد من لدری 



مدت هاست که از پولتیک او اعتذار جسته بودم و اعتماد به او لیکن ... خان استاد من بودمیرزا ملکم "ملکم تبری می جوید؛ 
 ..."نداشتم

 روس لرض روس ها بوده، طوری که بین شاه و سفارت روس، پیؽام و پسؽام می برده و بانی طرفدار علت مخالفت با انگلیس ها، به
 که وزیر خارجه ی ما انگلیس پرست و تمام رجال افسوس...  یک وزیر لابلی می داشتیم با روس ها می ساختیماگر"ها به شاه شده؛ 

 می داده و درباره ی خود هشدارپیوسته شاه را از نزدیکی به انگلیس ها و بی اعتنایی به روس ها ..". هستندتمریبن نوکر انگلیس 
اما نه انیمدر که راضی بشوم یک بند انگشت از خاک .  راست استاندازه مشهور به دوستی روس هستم به یک من"می نویسد؛ 

 افتخار می کرده،  با وجود دانشی که به آن...". شود یا بمدر خردلی از درجه ی اعتبار پادشاه وطنم کاسته شوددادهمملکتم به آنها 
ین شاه، ناصرالداحترام و اعتمادش به . بوده"  یافتن درد گلو از برکت آب تربتشفا"اعتمادش به مذهب و سنت در حد خرافاتی نظیر 

.  سلطنت صرؾ مالحظه ی سنگ های سیاه بی معنی کوه ها می شوداولات ثلث "بوده؛" ینوکر"گاه از روی ترس، و بیشتر در حد 
 از کوه الماس خودشان دارند و می دانند محال است خالؾ طبیعت کاری در عالم بشود، به اصرار می خواهند کهبا وجود ذکاوت ذاتی 
ناصرالدین شاه، نه تنها رجال دیگر، که خود صنیع الدوله هم  ( بی ذکاوتی؟در اصل)"  ذاتیذکاوت"به ". دوشان تپه در بیاورند

 عنکبوت باالی درختان را با تاراز جمله این که یک بار که از باغ می گذرند، شاه به صنیع الدوله می گوید؛ چرا . استاشاراتی کرده 
است درس فرانسه می خوانند هنوز نمی توانند مکالمه نمایند، حاال سی سال "یا در جای دیگر می نویسد؛ ! دستمال پاک نکردید

 "!  می خوانندروسی

 اوعوامل خارجی از نظر .  داخلی را در ویرانی بنیان های علمی ایران دخیل می دانستعامل دو عامل خارجی و دو اعتمادالسلطنه
 چهل مناره ی اصطخر که در والع مخزن معبد"عبارت بودند از حمله ی اسکندر ممدونی و سموط سلسله ی هخامنشیان و سوزاندن 

 در سایه ی که و ماخذی منابع"یگری حمله ی اعراب و سموط ساسانیان و تکرار جریان کتابسوزی د و ،"کتب علمی آن عهد بوده
 نهاد سلطنت در ایران و تؽییر آن در ویرانی بنیان های علمی اعتمادالسلطنهاز نگاه . بود" رشد علمی در امپراتوری ساسانی پدید آمده

 و دوم ضیػ مجال و ولت اعراب،به اعتماد او دگرگونی در نهاد سلطنت، خالفت اسالمی و التدار .  اساسی داشته استنمشو صنعتی 
او معتمد . یران همیشه محتاج به عالمان و صنعتگران ممالک خارجه باشندابرای نزدیک کردن علم به عمل، سبب شده تا اهل حکمت 

از نگاه او تاسیس "... ی بازگشتهجو یمن همت شاهانه آب رفته به به" در دوران ناصرالدین شاه کم کم رفع شده؛  این عیوببوده که
 و فضل این عهد خجسته به یمن توجهات ملوکانه بازار در. "یکی از این اسباب است (شاهکه در اصل از امیرکبیر بود، نه )دارالفنون 

 خدمت شاه است و نظرات او را تایید و اطاعت می دراعتمادالسلطنه از یک سو روزانه ". هنر و علم و دانش را رونمی دیگر است
یی می نویسد به جادر .  می نویسد و در آن اعتمادات و نظرات شاه را نمد، و گاه مسخره می کندخاطراتکند اما در پنهان روزنامه ی 

 ولت ها بهتر از حاال بود، هنوز چشم و گوش مردم این طور آن"شاه گفته افزایش تحصیل کردگان جدید، خوب است و شاه پاسخ داده 
گاهی این طور می فرمایند اما در ممابل سالی . ید رلصیدبا ندانیم بکدام ساز خالصه" می نالد؛ شاه"  گانگیدو"از ". بودباز نشده 

 به شاه اعتمادالسطلنهتنالضی که اما "!  ی دارالفنون می کنند که مردم تحصیل علوم فرنگی بنمایندمدرسهشصت هزار تومان مخارج 
از یکسو از بی سوادی و کج طبعی و جهل عمومی افسوس می خورد . حد وافر هستخود او نیز به نسبت می دهد، در گفتار و رفتار 

 سوزاندن کتب و نشریات عوامل تفتیش عماید حکومت ناصری ست و از و"  ی سانسوراداره" بنیانگذار خودو از سوی دیگر 
 انحصار خرید در ای کتابچه. " می داندروا"  ملتصالح "و"  دین و دولتحفظ"ایجاد سانسور و تفتیش عماید را به منظور . انتفادی

 دیگر سلطنت"  سالصد" و در خاطرات خود برای شاه، طلب  می نویسد تایید دادن امتیاز آن به فرنگیان،و" و فروش توتون و تنباکو
 ". کردنخواهد سهل است، ملک الموت هم چاره ی بدبختی دولت ما را ملکم" طرفی می گوید؛ ازمی کند و 

نظرات و افکارش نه تنها با اعمالش .  که نشان از بند و بست و ممنوعیت و ؼیره استندارد نوشته های مخفی کم اعتمادالسلطنه
 های خارجی تاسیس می کند، افراد زبان ندارد بلکه گاه، در ممابل هم لرار می گیرند؛ یک مدرسه ی رایگان برای تدریس تناسب

با ...  به کار وا می دارد، چند روزنامه ی علمی و خبری منتشر می کند ودارالترجمهتحصیل کرده را در موسساتی مانند دارالتالیؾ و 
 السلطنه به زور و تهدید وا می داشت اعتماد" تالیفات و ترجمه های بسیاری که به او نسبت می دهند، دمحم لزوینی می نویسد؛ وجود

 تالیؾ نمایند و کرد، یا دارالترجمه بودند کتاب هایی که خود او موضوع آنها را التراح می  دارالتالیؾکه فضالیی که در جزو اداره ی
 "!بعد آنها را به اسم خود طبع و نشر می نمود
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یگر، تمریبن معادل د شده، مثل بسیاری مفاهیم مدرن ترجمه" عبث نما"و بعدن " پوچی" در فارسی ابتدا به که" ابزورد" ی واژه
 چرا؟ . یی نیسترسااما معادل " توخالی"و " پوچ. "معنا شود" یهودهب"یا " عبث"فارسی واحدی ندارد، در عین حال می تواند 

 مارتین.  معمول شد1960 کتابی به همین نام، و از سال در" ین اسلینمارت" منتمد مشهور انگلیسی توسط" یاتر ابزوردت"اصطالح 
 "زیؾسی . " منتشر شده، گرفته است1942 تحلیلی آلبر کامو که در اثر"  ی سی زیؾافسانه"می گوید که این اصطالح را از اسلین 

 شد، آشوبجهان از بی مرگی .  افسانه، چون مرگ به سراؼش آمد، للم مرگ را گرفت و پس ندادبنابراساطیری یونان، شخصیت 
خدایان چنان ممرر داشتند تا هر بار سی زیؾ . برساندخدایان بر سی زیؾ خشم گرفتند و محکوم شد تا صخره ای را به لله ی کوهی 

همین امر سبب می شود تا روزگار سی زیؾ در .  چنگش رها شود و به جای اول بازگرددازبه نزدیکی های لله می رسد، صخره 
آلبر کامو در تحلیل خود، زندگی !  صخرهرساندن تالش پی در پی و تکراری برای به لله شود؛" عبث" ابدیت، صرؾ این عمل جهان

اگرچه "! بی سرانجام"و " عبث"، یعنی مشؽولیت به کاری  نامیده"ابزورد"یه کرده، و آن را تشب" سی زیؾ"بشر را به سرنوشت 
 آلای به می توان شدن،" مالنمطی" که بی صخره از کوه سرازیر می شود اما با کمی زمانی ست در" سی زیؾ"کامو معتمد است لذت 

 صخره را از همان مسیر و با همان روش باال نمی بعد،کامو هم ایراد گرفت که سی زیؾ هر بار تجربه می آموزد، و بی تردید دفعه ی 
، با سی زیؾ دفعه ی لبل تفاوت دارد، یعنی به سبب (یا باالبردنی) سی زیؾ در هر باال رفتن پس! برد، مبادا باز از چنگش رها شود

 صخره را به لله بار، تا این دارد" امید"، و در هر باالرفتنی  نمی گذراند"بیهودگی"و " تکرار"ی اندوخته، روزگار در "تجربه"
، که انسان را سر (" بیهودهتکرار"و نه )است " تفاوت" همین وانسان امروز نیز، انسان دیروز است، باضافه ی یک روز، . برساند

 تکرار"ید زندگی بشر در جهان مدرن، در ابعاد درشتش گوکامو می .  به پیش می بردرا" یختار"را و " زمان" می دارد و نگهپا 
 شویم، نزدیک تر می کند، و این همان دوراز آن " زندگی" انسان را به مرگ، امری که لرار است با ،"تکرار" و این است،" بیهوده
 !است" عبث"تالش 

تیاتر " نمایش عبث بودن یا همان ست،"یهودگیب"ی راوین اسلین نوعی نمایش نامه، شخصیت ها و موضوعیت آن را که مارت
 روز تا هر" استراگون"و گوگو " یمیروالد" این نیست که دو شخصیت دی دی تنها" در انتظار گودو"بیهودگی .  می نامد"ابزورد

 بلکه پیوستگی و بستگی زندگی ،"فردا خواهد آمد"، و در انتهای روز، گودو پیؽام می دهد که  می مانند"گودو"عصر منتظر آلای 
 حوصله که لرار است منتظر گودو باشیم، یک کاری بکنیم که حاال" این بیهودگی ست؛ ازدی دی و گوگو به یکدیگر نیز، پاره ای 

والدیمیر از بوی پای استراگون، و "!  بدهیمراجع به چی؟ چه میدونم، بیا به هم فحش. چکار مثلن؟ حرؾ بزنیم. مون سر نرود
 این همه دی دی و گوگو با !"ناچار"انسان تنهاست و ؛  می آید، اما همدیگر را بؽل می کنندبدشاناستراگون از بوی زیر بؽل والدیمیر 

 می ینجا منتظر گودو باشند؟ و اگر گودو بیاید، لرار است چه بشود؟ آنهااهرگز از خود یا از همدیگر نمی پرسند چرا باید هر روز و 
از اتفاق، زیبایی زندگی .  هرگز نیامده است گودو که با آمدن گودو چیزی، یا چیزهایی عوض می شود، اما نمی دانند چه، چونپندارند

چرا که بیم آن می رود که اگر گودو بیاید، چیزی تؽییر نخواهد کرد، جز این که ! گودو، و انتظار انسان است" نیامدن"در همین 
 هر یا" فردا"، "یامسا"، "ظهور"، "خدا" های بسیاری زده اند؛ حدس" گودو"منتمدین در مورد ! ی بالی نمی ماند"امید"و " انتظار"

امام "یگر، نوروز، بعد از کریسمس، سال نو، د که هر انسان دارد، به چیزی که امروز نیست، و لرار است بیاید، فردا، هفته ی امیدی
.  در هراسیم رخ ندهد،و ما پیوسته آمدنش را عمب می اندازیم، چون از این که بیاید و تؽییری". کسی که هیچ کس نیست"، "زمان

شاید سی زیؾ .  را به لله برساند، دیگر تمام شده استصخرهدرست مثل آلای سی زیؾ که اگر . امید به آمدنش دلگرم کننده تر است
 می دورترانسان از رسیدن به هدؾ وحشت دارد، پس هر بار که نزدیک می شود، هدؾ را !  می کندرهاهم گاهی به عمد، صخره را 

. یوسته با صخره ی زندگی و امید در بهبودی و رستگاری زیستهپهم از این رو بشر .  رسیدن زنده بماندبه" امید"برد تا با 
برای همین هم هدؾ .  می رسیم"مرگ "تا به،  می کنیم"مصرؾ" خوشبختی به" امید" ما زندگی را با وخوشبختی هدؾ زندگی ست، 

با فکر به به این وسیله از هراس مرگ می کاهیم چرا که .  کرده ایم تا دست نیافتنی باشدمنتمل" معاد"را به آن سوی مرگ، به 
 و، تبدیل( روز رستاخیر، بهشت)راه رسیدن به خوشبختی در منزلی به دروازه ی عبور، ، به مرگ (هدؾ دور)و لیامت " معاد"

 ! می شود تر پذیرفتنی

. است" لاب گرفته"و " ینمز"، بلکه نوعی واکنش به تیاتر  نیست"عبث بودن"یا " یهودگیب" این همه تیاتر ابزورد، فی نفسه بیان با
 زندگی به زبانی دیگر تیاتر، بخش والع گرایی. یاتر، از خاصیت و معنا تهی شدت" یگراوالع "سارتر می گوید با آمدن سینما، بخش 

 آوردهجمع " ابزوردتیاتر "اگرچه آنچه زیر نام . یل گشتمتما" والعیت"و به خود ، دور والعیت "تکرار"سینما واگذاشت، از را به 
، و لصه ها بصورت اتفالی پیش می  نیست"خوش آمدن"اند، دارای ویژگی های مشترکی ست، همه ی آنها معتمدند که تیاتر برای 

ی به نویسنده ی دیگر، ااما هسته ی اصلی این گونه نمایش نامه ها از نویسنده .  تماشاگر را به فکر واداردتاآیند تا والعه ای بسازند 
، ژان ژنه چون آینه ای رو  معنا ندارد تیاتر، بدون ایدئولوژیکهاگر آنتونن آرتوی سوسیالیست، معتمد است . تفاوت چشمگیری دارد

 می پردازد و بکت زبانیستد تا با انعکاس آن وحشتی تلخ بیافریند، یونسکو بیشتر به مساله ی طنز بیهوده ی ادر روی والعیت می 
 .      است" نمد تیاتر"تیاتری که بیشتر . به تراژدی زندگی و انسان

 شهری کوچک به تدریج  باشندگان،(یونسکو)" کرگدن ها"در . تر است"کم"ی موجود دگردیسی انسان به ،"یاتر بیهودگیت" دیگر بعد
یل شده اما مساله همانند تاویسم ناز کمونیسم، فاشیسم یا ؛یرنظ مفاهیمی مختلؾ بهیش نمااگرچه محور اصلی .  می شوندکرگدن

کرگدن ها، و ". یرونیب"ست تا "درونی"یشتر ب خواب بر می خیزد، ازی ا یک صبح بصورت حشره که (کافکا)" ی سامساگرگور"
دهد؛ انسان می را در خود جای  تمامی مفاهیم  می پردازند کهعام، به موضوعی (خوزه ساالماگو)" یکور"یر نظی مشابهبعدها آثار 

 انسان که در این شکل تازه، آنجااز . ی شوندمسخ م ها و تبلیؽات، به تدریج به شکلی واحد، رسانه ی مدرن از طریك جامعهها در 
 یا حیوان حشرهیده نیست؛ پسند منظری ممبول و ،"یل یافتهتبد"استمالل فکری و آزادی فردی خود را از دست داده است، شکل ظاهر 



 تلمی می "معمول"،  در می آیدبصورت عادتچون  که عناصری ست زیر سوال بردن ،"ابزورد. "است" کمتر"ی موجودیا بهررو 
در !  استمعموالت مانوس هر روزه" نامعمولیت"و به عبارتی  بودن، یاوه پنداشتن، عبث. (کراهتشان بی رنگ می شود)شوند 

" آب"، حال آن که (واتر) هم انگلیسی می خواندرا" آب"زنی از ؼذاهای انگلیسی نام می برد و  (یونسکو)" آوازه خوان طاس"
 در ،" آلمانیآب"یا "  انگلیسیآب"با این همه . یک عنصر مشترک میان انسان هاست و به هیچ جؽرافیایی تعلك ندارد (عامبصورت )

استادی بی لصد لبلی، تنها با زبان  (یونسکو)" درس"در . (!را فارسی می دانیم" آب"همان گونه که ما ) زبان وجود خارجی دارند
  .   می شودشاگردخطابه هایش سبب مرگ 

 در سال های شکست ایدئولوژی و خالء امید، پس از جنگ دوم وبیهودگی و عبث نما تحت تاثیر سوررئالیسم و دادائیسم، تیاتر 
ین دوره از نگاه اطیؾ وسیعی از نمایش نامه نویسان .  می تواند کمیک یا تراژیک، یا والع گرا باشدکهتیاتری . جهانی نضج گرفت

، اوژن یونسکو (ایرلندی)، ساموئل بکت (فرانسوی- روسی)منتمدین متفاوت، شامل این مکتب تیاتری می شوند؛ آرتور آداموؾ 
، ادوارد آلبی (انکلیسی)، هارولد پینتر (فرانسوی- اسپانیایی- مراکشی)، فرناندو آرابال (فرانسوی) ژنه، ژان (فرانسوی- رومانیایی)
 انسان را در شمایل عروسکی بازیچه ی دست ها و عوامل لدرتی کههمین ... و (فرانسوی- لهستانی)، اسالومیر مروژک (آمریکایی)

یر تکرار مولعیت های درگشخصیت هایی . یک شده اینزد"  ابزوردتیاتر"لرزان و شکستنی، به  ارتباطاتی ناپیدا نشان دهی، با
 به  می رسند؛"سکوت"یهودگی گرد خود می چرخند، و در نهایت به بلرزان، با گفتگوهایی کلیشه ای، و موضوعاتی که در دایره ی 

، نظیر ("سی زیؾ"بعد از )از منتمدین آثار کامو  برخی ". پایانخوش"ویژگی هایی بکلی متفاوت با تیاتر معمول و "! مرگ"
کامو می نویسد . یات بیهودگی می شناسندادبرا هم محصول  (1944" )کالیگوال"و  (1942" )سوء تفاهم"، (1942)" یگانهب"

آنچه مسلم . ییتنها یافت، به دو صورت با والعیت کنار می آید؛ یا با پناه به خدا، یا تجرید و ولوؾ" یهودگیب"همین که انسان به 
 آگاهی به .است" بهتر" بلکه تنها زندگی ،"یرستگار"، نه مطلك  به حساب می آیدآنچه.  عصیان درمان نمی شودبا" یهودگیب"است 

 مرگ، همان زندگی را با تمام کوتاهی و مصیبت هایش، زندگی از انسان را وا می دارد بجای هدر دادن زندگی در گریز ،"یهودگیب"
 .کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



از دفتر یادداشت های یک آواره 

 

 :و خداوند گفت" ... 

 ...ی دارند؛واحد کن، آنها یک ملت اند و زبان نگاه 

  را بیاشوبیم،زبانشان ما به زمین نازل شویم و پس 

 . کالم یکدیگر را در نیابندآنگاه 

 پراکند یهوه آن لوم را بر تمامی زمین پس 

 ..." کنندبنا به آنها وظیفه داد تا شهر را و 

 "11 پیدایش، عهد عتیك، بخش سفر"                                 

 2001 مارس 25

ولتی کارشناس فرهنگی و . از ارسال مجموعه ی مماالت سال گذشته ی سمینار مطالعات اسکاندیناوی، سپاسگزارم! گیتان عزیز
های مختلؾ "بورس"تاریخی اسکاندیناوی در سرزمینی دیگر باشی و برای ادامه ی مطالعه و سفر به کشورهای اسکاندیناوی از 

زیبا نیست که انگشت روی نماط و نکات منفی ... استفاده کنی، میهمان مردمان مهربان اسکاندیناوی باشی و به سرزمینت باز گردی و
من اینجا ممیمم و مثل هر شهروند اسکاندیناویایی کار می کنم و از مواهب زندگی در این . روزگار من اما متفاوت است. بگذاری

در مورد تاریخ و فرهنگ کشورهای " جهانگردانه"اظهار نظرهای ! نگاهم با نگاه میهمانان تفاوت دارد. جامعه برخوردارم
اسکاندیناوی، آن هم در سمیناری که اکثر شرکت کنندگانش شهروندان کشورهای اسکاندیناوی هستند، به چه درد کسی می خورد؟ 

محتوای برخی از این مماالت، همان حرؾ هاست که اسکاندیناوی ها ممکن است در مورد خود و فرهنگشان بگویند؛ خوب یا بد، من 
از جوی ها و نهرها و کوه ها و جنگل ها گذشته ام و می دانم دریا والعیتی ست . این امتیاز را داشته ام که از برکه ام دور افتاده ام

اگر از من هم انتظار می رود به . بزرگ که مرا با همه ی جاللی که برای خود متصور بودم، همچون لطره ای در خود فرو کشید
زیبایی های جامعه ی باز دانمارک و محسنات دانمارکی ها، یا اسکاندیناویایی های دموکرات اشاره کنم؟ چه نیاز؟ دیگران به خوبی از 

من چندان باال نیست، وگرنه موجبی پیش نمی آمد تا از زادگاهم " مصلحت گرایی"از سوی دیگر درجه ی ! عهده ی این کار برآمده اند
تازه " آدم"شاید . از دست برود" محبوبیتم"تا به دنبال رای بیشتر باشم مبادا " مصلحت اندیش"م و نه "سیاستمدار"من نه . بگریزم

بهشت اما کجاست؟ در فرهنگ مادری من ضرب المثلی هست . ای باشم که به جرم خوردن سیبی، یا گندمی، از بهشت خدا رانده شده
خوانده می " سرزمین من"من اما درون آن مرزهایی که طبك لراردادهای سیاسی "! بهشت آنجاست کازاری نباشد"که می گوید؛ 

نیازی به تاکید نیست که زندگی ام . پس نه به دنبال بهشت، که به دنبال یک زندگی بهتر مهاجرت کرده ام. شود، آزار بسیار دیده ام
پس بگذارید از چیزهایی بگویم که کمتر جهانگردی در . اینجا از هر جهت بهتر از یک جامعه ی استبداد زده ی مذهبی و سنتی ست

.  سفر چند روزه اش به یک کشور، با آن روبرو می شود
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، نمایش "دیگر"ایستاده ای، گفتار و رفتارت باری، از همان گوشه ی " دیگران"حتی ولتی در دورترین موضع نسبت به گوشه ی 
، اعتماد "گوشه ی دیگر"پیش آمده که با وجود ایمانی که به گفته ی خود دارم، با دیدن تصویر یا شنیدن صدایم از آن . داده می شود

اعتماد به نفس را خرد می کند، و بیشتر انرژی صرؾ بازسازی از دست رفته ها می شود، " پیشداوری! "به نفسم متزلزل شده است
. طوری که توان مماومت در ممابل شداید دیگر، بالی نمی ماند

 2001 آوریل 4

در عده ای و اعمال  ،بین زادگاه و هویت فرهنگی ام. دچار تردید و تشویش نمی شدم"  کجاییاهل"یش از این در ممابل پرسش پ
شرم ناشی از همان گونه که .  کنندداوریی از پیش ساخته ها"کد"مرا با ناخشنودی ام از آن است که . ممی دید نی، ارتباطسرزمینم

تا پاسخگوی اعمالی باشم که دیگران در وا می دارد د، فشاری مرا وش، هوار می آلمانی های سه نسل بعدشانه ی بر  هیتلر، اعمال
اعمالی ست که در انجامشان کوچک ترین نمشی  هویت من، عناصر تعیین کنندهمتاسفانه کدها و . م مرتکب می شونداسرزمین مادری 

احساس خوش آیندی نیست شاهد باشی آنچه سال ها در کسب و  تبری بجویم؟، مکه مرتکب نشده ایعنی باید از گناهانی . منداشته ا
ولت و انرژی ات صرؾ نفی . این تو نیستی که خود را تعریؾ می کنی. حفظ آن کوشیده ای، به این سادگی در ممابلت ویران می شود

مسایلی که با گذشته ی تاریخی و فرهنگی ات رابطه ای ندارند اما تو بهررو . تعاریفی می شود که همه جا پیشاپیش تو حرکت می کنند
.  مسوول آنهایی و مشمول عوالب آن می شوی

 آوریل 6



 در مورد ارزش های ،، زیر فشار تحمیر، بی آن که خود بخواهندگریخته اند" آزاد"به اصطالح یکتاتوری به جوامع د که از جهنم نآنا
در . تازه می سازند (امنگاهی)و گاه از مذهب، در ممابل هجوم لضاوت های نازیبا، برای خود هویتی آزاد دچار تردید می شوند، دنیای 

مولعیت اکنونی، بخواهیم یا نخواهیم، با همان ارزش هایی وزن می شویم، که از آنها گریخته ایم، و ناخواسته به همان عناصر، به 
ناخواسته در رنگی که به ما می زنند، ؼرق می شویم و با پوششی که به ما بخشیده اند، از خود . کاذب، پناه می بریمهویتی عنوان 

ی که به آنها نسبت می دادند، اسپانیایی های "تفاوت" سرخ پوستان لاره ی تازه کشؾ شده، پیش از شکستن در .می کنیممحافظت 
در باره ی تاریخ ، نا میمونپیشداوری های در ممابل هجوم در چنین مولعیت کاذبی، گاه برای دفاع . می خواندند" بی رنگ"مهاجم را 

 .شبیه اندبیشتر  که به هذیان مان لصه هایی می سازیمو فرهنگ مادری 
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چه پاسخ مناسب تری از این هست که؛ یک تبعیدی هنگام خروج از " چرا اینجا را برای الامت برگزیدی"به راستی در ممابل پرسش 
طی ده سال اتفالاتی که در یوگسالوی پیش آمد، بسیاری در دشمنی تازه با هم محله ای ! جهنمی که از آن می گریزد، انتخابی ندارد

ولتی خانه ات را اشؽال می کنند، برای باز پس . های سابك، خانه و محله شان از دست رفت، زادگاهشان روی نمشه ی جؽرافیا گم شد
اما همین خانه را، ولتی به دلخواه می فروشی، به آسانی . گرفتنش، تن به هر مصیبتی می دهی تا حیثیت از دست رفته را جبران کنی

. فراموش می کنی

همین که دیوار برچیده شد، . همراه مردم جهان، خود آلمانی ها هم دیگر مدت ها بود به دو آلمان با دو گونه آلمانی، عادت کرده بودند
سال ها روی مفاهیم و لراردادهای لبلی به مثابه فاکت ها و والعیت ها، . یکی شدند" بازگشت به مام میهن"دو سرزمین تحت عنوان 

برای هفتاد سال، . حاال و پس از فروریختن دیوار، جا انداختن ترم های تازه، ناممکن بنظر می رسند. تاکید شده بود
از بین ... بلوک شرق، سبب خنده می شد، حال آن که در آن چهارچوب، لرار نبود مفاهیمی نظیر ملیت و فرهنگ و" انترناسیونالیسم"

ی که امروز به جهان تزریك می شود، نه ملیت و نه فرهنگ، و نه هویت، عناصر عمده نیستند، چرا که میدان "گلوبالیسم"در . بروند
. ، سرزمینی ست بی مرز، ورای مرزهای لراردادی"بازار آزاد"تاخت و تاز سرمایه در 
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با هجرتم زندگی . من اما در ذهن آنان زندگی نکرده ام. هر روز این سال های ؼربت، هم وطنانم جایی در ذهن من حضور داشته اند
من همان لدر خیانتکارم که آنها سازشکار و . آنها هم با ماندنشان از زندگی من محافظت نکرده اند. آنها را به خطر نیانداخته ام

ست، گناه این انتخاب در کجاست، اگر من خواسته ام دنیایم ده ها برابر آن مرزهای لراردادی "آزادی"اگر مالک . فرصت طلب اند
باشد؟  

 آوریل 29

دیشب به صحبت خانمی دانمارکی دعوت شده بودم که از سفری دو ماهه به ایران بازگشته بود؛ لصه ی سفر زنی تنها در ایران 
سخن ران از سنت و اخاللیات و فرهنگ مردم سرزمینی می . سالن مملو از جمعیتی بود که از تحیر لب به دندان می گزیدند. اسالمی

آنچه او از فرهنگ من می گفت، آنی . من اما خود را در تصورات او از آن مردم، نمی شناختم. گفت که لرار بود من یکی از آنها باشم
. بود که شنوندگان می خواستند

 آوریل 30

ما مهاجرین یا تبعیدیان، به دوندگان ماراتنی می مانیم که بخش بزرگی از راه را در جاده ای دیگر، در شرایطی دیگر و با رلبایی دیگر 
در جایی، بخاطر یک زلزله یا سیل، از جاده و مسیری که طی کرده بودیم، جدا افتادیم و به شرایطی دیگر پرتاب شدیم؛ . طی کرده ایم

چنین انتظاری از ما . در این شرایط تازه، لرار نیست اول یا چندم بشویم. مسیری که در آن، دوندگان بومی کیلومترها دویده اند
. ما می دویم، چون باید دوید، و به آخر خط رسید. داشتن، به یک لطیفه می ماند
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با این همه، و پس از بیست و یک سال دوری، در . نسبت می دهند (نه مردمش)اینجا مرا پشت ماسکی می گذارند، که به رژیم ایران 
همه جا باید در ممابل . تالش من برای آن که خود باشم، همه جا با شکست مواجه می شود. آن سرزمین هم بیگانه ای بیش نیستم

ادوارد )"محرومیت از همزیستی با دیگران در خانه ای مشترک. "محکمه ای انتزاعی پاسخگوی برداشت های انتزاعی دیگران باشم
، "بیگانه ترسی"این تنهایی توام با نوستالژی، ناخودآگاه مرا به سوی ناسیونالیسمی ؼیر عمالنی سوق می دهد؛ نوعی جنون ! (سعید

.  هدیه ای نامبارک که از طریك رسانه های ؼربی به ما تحمیل می شود
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چه به . بنظر می رسد انسان با همه ی لدرتی که پیدا کرده، هنوز به دستگیره ای نیاز دارد، آدرسی که به راننده ی تاکسی بدهد
مفاهیمی که از سوی نهادهای مستمر در جوامع ؼربی ساخته می شود، تن بدهیم و چه با این مفاهیم و برچسب ها، بستیزیم، در هر 

زندگی ما تراژدی ستیز است، نه حماسه ی . دو صورت در چنبر لوانین بازی ای که ما را به آن فراخوانده اند، گرفتار شده ایم
. افسوس، و نه ملودرام شکست و شهادت



اینجا اعتراض ها نهادینه می شوند، تا انسان از . در جوامع دموکرات، شخص درگیر چرخ دنده ی سیستم است، تابع و دنباله رو
شور و شوق جوانی به سوی استادیوم های فوتبال و دیسکوتک ها کانالیزه . یاؼیان باید طبك ممررات اعتراض کنند. طؽیان تهی شود

، تعبیه شده اند، میل به طؽیان و هیابانگ (لابل کنترل)در این اماکن که مانند توالت در محدوده های محصور، و محدود . شده است
جوانان در جوامع دموکرات موجود، هر نیمه شب با . اطو می شود... شورش جوانان زیر سنگینی کوبش طبل های جاز، مواد مخدر و

بماند، باید به درمانگاه های روانی اسباب کشی کند، تا " معترض"آن که روز بعد، هم چنان . روحی آسفالت شده به خواب می روند
. گردد" بی خطر"تحت لرنطینه و پوشش حفاظت، 
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. بزرگ، همه گونه کارت پستالی، در رنگ ها و طرح ها و اندازه های مختلؾ، آماده و بسته بندی شده، موجود استدر این فروشگاه 
. برای بیان خصوصی ترین سپاس، از نادرترین لحظه، با استثنایی ترین دوست هم، کارت پستالی پیدا می کنید، با زیباترین جمالت

لطفن زحمت بکشید و آدرس گیرنده و . در آن باال، چاپ شده، و نام شما در پایین" عزیزم"حتی حرؾ اول نام دوستتان همراه 
شاید عاشك ! اگر تمایلی به خرابکاری دارید، میل به فریاد، خودکشی! بمیه ی کارها را بعهده ی ما. بنویسید (اگر دارید)فرستنده را 

لطفن به فروشگاه بؽلی سری بزنید، بازی کامپیوتری مورد نظر در انتظار ... فحش دادن به دولت هستید؟ یا لتل، یا آتش بازی، و
الزم دارد، در فروشگاه " دموکرات"و " متمدن"ایمان داشته باشید که آنچه یک انسان سالم . شماست، در بسته بندی های مناسب

" باربی"یک . اگر خواسته تان را در فروشگاه ما نیافتید، به درمانگاه روانپزشکی جنب فروشگاه مراجعه کنید. های ما یافت می شود
به زنجیرهای طالیی تان افتخار کنید، در پناه گرمای شوفاژ، یا خنکای کولرهای . متمدن تا دیوار انتهایی این فروشگاه، آزاد است

را از تله ویزیون تماشا کنید، و برای به دنیا آمدن در این نمطه از جهان، متشکر باشید ... مدرن، آفریما، آسیا، آمریکای التین و
، مکان "وحش"در للب جنگل  (کالس ها برای اعضاء، مجانی ست. روش های تشکر از خدا، در کلیسای ما آموزش داده می شود)

های امنی تعبیه شده که از هر نظر برای سالمتی بی خطر است، و مناسب برای تعطیالت تابستانی، در بسته بندی های تمیز، با 
.  ، و به زبان شما"لبیله ی خودتان"راهنمایی از 

  2001اول جوالی 

، "خارجی"جامعه ای که این همه حمارت نثار شهروندان خود می کند، و پس از چندین نسل، هم چنان آنها را با المابی چون 
ها با جامعه ی میزبان "ؼیرخودی"می خواند، چه انتظاری دارد که این ... ، نسل سوم و"نسل دوم مهاجرین"، "مهاجر"، "بیگانه"

خوانده " میهمان"و " ؼریبه"بدانند؟ مهمانی که تمام ولت در درگاهی در نگهداشته شده، و پیوسته " خود"همساز شوند و آن را از 
بداند؟  " ما"را از " خود"را از خود، و " ما"احساس امنیت و آسایش کند؟ " خانه ی ما"می شود، چگونه می تواند در 

پانزدهم جوالی 

اگر " گریخت و به فرانسه رفت، گفت؛  Maurice of Orangeهوگو گروتیوس، حمولدان هلندی هنگامی که از چنگ موریس
چمدر "دانته هنگامی که به اجبار، فلورانس را ترک کرد، گفت؛ ". میهنم مرا نمی خواهد، من هم او را نمی خواهم، جهان فراخ است

 Julienژولین بندا". نان در ؼربت، شور به دهان مزه می کند و چمدر باال رفتن و پایین آمدن از پله های بیگانگان، سخت است
Benda ( 1867 1956 ـ) فردریک فیخته معتمد است . روشنفکران فرانسوی را متهم کرد که به رسالت خویش خیانت کرده اند

در لرن هیجدهم زوال مذهب با رشد ناسیونالیسم توام شد؛ ... ملت آلمان تنها ملتی ست که شایسته ی رهبری و نجات جهان است
در جای " آنها"و " ما"در نظام تازه، . شدثنویت ناسیونالیستی بجای ثنویت مذهبی، و مفهوم شهروند خوب، جانشین مسیحی خوب 

. نشسته اند" شیطان"و " خدا"

 جوالی  16

، در "رمبو"با الهام از زندگی " جوزؾ کنراد. "آرتور رمبو در آفریما تجارت برده می کرد و ناظر بر اعمال استعمار در آفریما بود
ولتی ! خلك می کند؛ شاعر و فیلسوفی که خانه اش پر از جمجمه های سیاهان است" کورتز"، شخصیتی به نام "دل تاریکی"رمان 

مارلو در مورد کورتز و اعمالش . ، به فرانسه نزد نامزد کورتز می آید تا خبر مرگ او را بدهد"مارلو"می میرد، دوستش " کورتز"
، در مورد "مارلو"رسانه های گروهی ؼرب، همچون . دروغ می گوید تا تصویر کورتز را در ذهن نامزدش، ویران نکرده باشد
آنها به اندازه ی مارلو هم دچار . را نیاشوبند" بازار آزاد"جنایاتی که در جهان رخ می دهد، دروغ می گویند تا آرامش میز شام و 

عذاب وجدان نیستند چرا که تصور می کنند با دروغ، از دموکراسی و آزادی دفاع کرده اند، همان گونه که آخوندها و کشیشان با 
. دروغ و لتل و جنایت، از مهربانی و بخشندگی خدا حفاظت می کنند

 جوالی 24

نوام )هدؾ نظام کنترل ایدئولوژیک آن است که مسایل را به شکلی در آورد که انگار از دسترس توده ی مردم به دور است 
.   تا مردم متماعد شوند که از اداره ی امور خود و درک و فهم جهان ناتوان اند. (چومسکی

در تمسیم بندی . بیش از دویست سال است حرفی نزده ایم... ما در بنیان گذاری ترم های نو در سیاست و علم االجتماع و التصاد و
ما در همه ی زمینه ها مصرؾ ... شمال و جنوب، ؼرب و شرق، عمب افتاده و پیشرفته، در حال توسعه و صنعتی، مدرن و سنتی

باشی، حتی سنگری با " دشمن"و " مخالؾ"برای آن که . استفاده می کنیم (ضد مفهوم)کننده مانده ایم، حتی ولتی از ترم های مخالؾ 



، نمشی "مخالؾ" در هیات سنگر جا بگیری، سالحت را انتخاب کنی ودر آن کافی ست . تعبیه کرده اند" مخالؾ"انواع سالح در سمت 
 .بازی کنیبرایت تعیین کرده اند، که را 

 2001اول اوت 

اوایل خوش بینانه تصور می کردم می توان با این کدهای پیش ساخته که توسط سیاستمداران و رسانه ها توزیع می شوند، مبارزه 
گاه می پنداری علیرؼم فشاری که از . باید چند سالی می گذشت تا دریابم که در نهایت خوش بینی در بازی مضحکی ؼرق شده ام. کرد

خود را، دست کم در یک دایره ی کوچک از " من"همه طرؾ وارد می شود، موفك شده ای با بی اعتنایی نسبت به همه ی اتهام ها، 
ولتی بنظر می رسد افکار عمومی تو را درون معده ی خود هضم کرده، ناگهان "اما درست . دوستان نزدیک و همسایه ها حفظ کنی

در اولین لحظه های هر . (ادوارد سعید)!"درسته استفراؼت می کند، بی آن که کوچک ترین اثر دندانی در جایی از تنت مانده باشد
کم . ها بسرعت فعال می شوند و بهمنی از پیش داوری، جاده های ارتباطی تو را مسدود می کند"کد"ارتباط تازه، متوجه می شوی 

اتفاق می افتد این فرصت به تو داده شود تا از میان این سنگالخ ها، راهی به دهی باز کنی، یا این کوه های یخی را به گونه ای دور 
به ندرت موفك می شوی ذهن مخاطبت را از . جایگاه متهمین نشسته می یابی به زودی، بی آن که خواسته باشی، خود را در. بزنی

" توجیهِ "ی والعی در گوشه ای ایستاده و در تالش "تو"ناگهان متوجه می شوی . برخی کدهاـ و فمط برخی از آنهاـ پاک کنی
خود تنها می مانی و با نفرت از خود می پرسی؛ آن که از او دفاع می کردم، کجاست؟ " من"در انتهای روز، با ! کدهاست

 اوت 6

جوزؾ )" زبان و وطن عناصری اکتسابی اند که جزء طبیعت انسان می شوند و عناصر بنیادی آنها به دگم و تعصب تبدیل می گردند"
سالیان دراز برای یک میلیارد چینی در ! هم به دگم تبدیل می شوند" گلوبالیسم"و " مولتی کولتورالیسم"به زودی عناصر . (برادسگی

اینک در دوران مائو زدایی در چین، رسانه های گروهی جهان آزاد، ذهن بشر را برای فورم . لباسی متحد الشکل، دل می سوزاندیم
گرگوری )بنظر می رسد مدت ها از آن صبحی که بصورت یک حشره از خواب برخاسته ایم ! آماده می کنند" جهانی شدن"های 

اما، " جهانی شدن"در آستانه ی (. کرگدن)شاید بی آن که بدانیم شاخ کوچکی هم روی پیشانی مان سبز شده . ، گذشته باشد(سامسا
". بعضی ها برابرترند"، اما "همه ی حیوانات برابرند: "را فراموش نکنید" ناپلئون"و " اسنوبال"ماده ی هفت مانیفیست 

 اوت 9

او واداشته می شود تا از بسیاری سوابك تاریخی خود . روشنفکری که ترک وطن می کند تنها محل الامت خود را تؽییر نمی دهد"
آنچه او باید خود را با آن سازگار کند، از دست دادن پیشه و . ببرد، زبان تازه ای بیاموزد، به این زبان بیندیشد و زندگی را تجربه کند

با این همه هیچ تضمینی . مال و ممام و منزلت نیست، که در جای خود دردناک اند، بلکه با سنگینی زندگی تازه ای باید سازگار شود
گاه ولتی عرصه ی زندگی تنگ "! وجود ندارد که این انسان دگردیس شده، در شرایط تازه، حتی از سوی همکاران خود، پذیرفته شود

روشنفکران اسکاندیناوی بیشتر مدافع وضع موجود اند، تا طرفدار . می شود، همدردی دوستان روشنفکر بیشتر به ترحم می ماند
در جوامع ؼربی، جهان به یک گوالک می ماند؛ جایی که تفکر انسان ها تصفیه می ... "همه چیز پیشاپیش معذور است. دگرگونی

. (میالن کوندرا)" در گوالک دموکراسی ؼربی، انسان به یک خوش بینی رسمی و شادی بخش معتمد می شود. شود

 اوت 10

اکثریت لاطع مسلمانان در تصویر امروزین از اسالم، و ستیز تحمیلی میان اسالم و مسیحیت، مسلمانان و یهودیان، هیچ نمشی نداشته 
آنچه به حساب آنان گذاشته می شود، هیچ ارتباطی با گذشته ی تاریخی شان ندارد، اگرچه مسوول آن شناخته می شوند و مشمول . اند

. عوالب آن هستند

 اوت 11

اگر ". زبان تنها لباسی ست که مرا از سرما حفظ می کند و آنچه می خوانید، آجری ست از سمفی که شب ها زیر آن آرام می گیرم"
نتوانم به بهای این زندگی برای همسایگان امروزی ام دنیای مطمئن تری بسازم، شاید روزی از این که باالخره ببیند مثل آنها راه می 

اگر روزی از این امید سر خوردم، به . "روم، مثل آنها می خندم و مثل آنها عشك می ورزم، سبب شود تا ترسشان از من فرو ریزد
.  (ژوزؾ برادسکی)" این دلخوش خواهم بود که کسی انسان آزاده ای را که شکست خورده، سرزنش نمی کند

 اوت  13

. ، اتهام از سیاوش برخاست"گذشتن از آتش"با . متهم کرد" نظربازی"سوداوه او را به . نداد" عشك سوداوه"، تن به "سیاوش"
پس از پیروزی بر دشمن، افراسیاب صد . رفت" افراسیاب"، داوطلبانه به جنگ "آزار"و دور ماندن از " بدبینی"برای گریز از 

سیاوش اما پیمان ... را بکشد و توران را ویران کند و" گروگان ها"کاووس به سیاوش فرمان داد . کرد" مصالحه"گروگان فرستاد و 
گناهی بود نابخشودنی، پس سیاوش به ناچار از افراسیاب امنیت طلبید و به توران پناهنده " شاه- پدر"سرپیچی از فرمان . نشکست

سیاوش به شرایط تازه خو گرفت، شهری و خانه ای بنا کرد، خانواده ای تشکیل . در سرزمین بیگانه شاهزاده را گرامی داشتند. شد
گرسیوز، برادر افراسیاب به محبوبیت سیاوش حسد ورزید و نزد افراسیاب بدخواهی کرد و ذهن شاه . داد، و سر وسامانی گرفت

.  افراسیاب به بهانه های بیجا زندگی را بر سیاوش تنگ کرد و باالخره فرمان لتل او را داد. توران را آشوبید



" فریگیس"و " پیران ویسه"دخت " جریره")از دو همسر تورانی . سیاوش افسانه، اولین پناهنده ی ایرانی در کشوری بیگانه بود
تورانی آورد، شارستانی ساخت، و در رونك و - ایرانی( از فریگیس" کیخسرو"از جریره و " فرود)"، فرزندانی ("افراسیاب"دخت 

با همه ی مهربانی که از تورانیان دید، چون زاده ی ایران بود، او را از خود ندانستند، و با او یکدل . آبادانی سرزمین تازه اش کوشید
 !نماندند

 اوت 14

مصلوب شده بود، این همه جسد روی دست های بشر می ماند؟ در زمانه ای که شاهد ساکت بی " مسیح"بجای " باراباس"اگر 
!  اعتباری انسانیم، تصور نمی کنم کسی بخواهد به توصیه ی مسیح، طرؾ دیگر صورتش را برای سیلی آماده کند

 اوت 16

 نیز دوستان اروپایی و آمریکایی بی اعتنا به گرفت و گیرهای اجتماعی و التصادی در ایران و با چشم بستن بر 1979پیش ازانمالب 
معترضینی که در زندان های رژیم شاه می پوسیدند، یا زیر شکنجه جان می دادند یا اعدام می شدند، خوش بینانه در مورد جامعه ی 

آن هنگام هم، نه آن گونه . از این که با نظراتشان موافك نبودیم، خشنود بنظر نمی رسیدند. ایران سخن می گفتند" در حال پیشرفت"
هایی که "آرکه تایپ"یک خارجی، مجموعه ای ست از . میل داشتند، ما را می دیدند" آنها"که ما می پنداشتیم، بلکه آن گونه که 

جوزؾ )"لرد جیم. "افتاده" من"آرکه تایپ هایی که سایه ی سنگینشان چون کابوس بر والعیت . دیگران در ذهن خود ساخته اند
او لهرمان نیست تا به تنهایی مانع . ، مثل همه ی انسان های دیگر، گرفتار ترس های انسانی ست و به زندگی عاللمند است(کنراد

اما بر خالؾ دیگران از بار گناهی که به . پس مثل هرکس دیگر، از فاجعه می گریزد.  انسان بشود800ؼرق شدن کشتی و نجات جان 
پروانه ی کارش را از دست می دهد و تن به . می ماند تا از حك انسانی خود دفاع کند. او نسبت می دهند، شانه خالی نمی کند

، او را ("آن دیگری"در ممابل )مردمی که معلوم نیست در شرایط او بهتر عمل می کردند، در دفاع از خود . حمیرترین کارها می سپارد
جیم می گریزد، پیوسته به دورترها، تا در جزیره ای، اعتماد و احترامی را که شایسته ی خود می داند، کسب می . ممصر می دانند

مردم نه به جیم، که به تصویر لهرمانانه ای که از او در ذهن خود دارند، . این بار انتظار مردم از او، بیش از آنی ست که اوست. کند
اما دیگر حاضر نیست تن به محاکمه بدهد و " جیم. "اینجا هم بخاطر برآورده نکردن تولع دیگران، گناهکار می شود. عالله مندند

! نیست، خسته است، پس تن به مرگ می دهد" جیم"او از تصویری که . بابت خطایی که نکرده از خود دفاع کند

 اوت  18

فرهنگ و . فرهنگ و هویت، صخره های عظیم نیستند که با انسان به دنیا بیایند و تا ابد در مکانی تاریخی و جؽرافیایی، ثابت بمانند
بنظر می رسد . هویت چون هاله هایی در اطراؾ انسان، همراه او بهر زمان و مکانی سفر می کنند، رنگ می بازند، و رنگ می گیرند

، همچون "الؾ"در جوامع پیشرفته ی امروز، مجموعه ی لابل تمیزی ست؛ مجموعه ای از فرهنگ " جامعه ی چند فرهنگی"مفهوم 
مخلوطی از آب و روؼن که می توان به سادگی از هم ! ، چون توابعی از یک متؽیر"ب"فرهنگی برتر و واالتر، و چندین فرهنگ 

ها را چون مخلوطی از آب و شکر بیانگاریم؛ مجموعه ای که دیگر نه آب است، و "فرهنگ"شاید درست تر آن باشد که ! جداشان کرد
! نه شکر؛ شربتی که تجزیه اش ساده نیست

 اوت  20

انسان پیش از آن که در محدوده ی فالن زبان محبوس شود، از فالن نژاد باشد پیرو "در خطابه ی معروفش می گوید؛ " ارنست رنان"
شاید ...". فرهنگ انسانی باالتر از فرهنگ فرانسوی، آلمانی یا ایتالیایی لرار دارد. فالن فرهنگ، موجودی ست خردمند و اخاللی

نمی " شرلی"یا " جنوبی"برخی از همسایگان امروزی من، عمیمن معتمدند که . برای دنیای امروز، زیادی رمانتیک باشد" رنان"
به اعتماد آنها، کسی که می فهمد و می داند، حتی اگر از . داند، یا آن اندازه هوشمند تا بفهمد، و لرار هم نیست که بداند یا بفهمد

هایی که در "شرلی"ها و "جنوبی"شاید به همین دلیل تمامی . است" ؼرب"و " شمال "آمده باشد، متعلك به " جنوب"یا " شرق"
سهمی داشته اند، به داشتن شناسنامه ای تازه " ؼرب"طول سده ی گذشته در گردش چرخ های فرهنگی، اجتماعی، هنری و سیاسی 

. مفتخر شده اند، و بسیاری شان از این که بگویند کجایی اند، ابا دارند

 اوت  22

دیده "  هیاترا در فرانسویان ... و"راسل"، "جویس"، "وولؾ"انگلیسی ها را در هیات برسد، " ؼرب"پای ما به پیش از آن که 
و " اندرسن"، "یبسنا"شمالی ها را در هیات ...  و"بنجامین"، "فالکنر"آمریکایی ها را در هیات ...  و"ولتر"، "روسو"، "رو
عصر " این باور اما امروز، به . شوق به زندگی در ؼرب، ناشی از باور ما به این تخیالت آرزومندانه بود. می دیدیم"استریندبرگ"

هیات نامی روی در زمانه ای که ما از بهشت مخروبه ی خود رانده شدیم، خالمان و کاشفان آزادی و برابری، به . تعلك دارد" حسرت
! در آمده اندیا پشت کتاب ها موزه ها و  ،خیابان ها

 اوت  23

ما واداشته می شویم در . تشکیل شده- و هیچ کس نیست- زندگی ما حاضر شدن دایمی در دادگاهی ست که برای کسی که ما نیستیم
اما پیش از آن که . ، ابتدا بناچار، داوطلبانه به دادگاه می رویم"ژوزؾ کا"مانند . ممابل گناهانی که مرتکب نشده ایم، از خود دفاع کنیم

به محکمه برسیم، در داالن های دراز، باریک و تاریک، آنمدر به این سو و آن سو می خوریم، توسط این یا آن نگهبان یا دربان، 



ممهور و متبرک می شویم، تا مفاهیم تازه و بیگانه، بر وجودمان تلنبار می شود، ساییده و تخلیه می شویم، اراده و اندیشه مان، 
... ، مفاهیم تازه، ماده لانون ها و پاراگراؾ ها، از هویت خود تهی می شویم"رموز ممدس"جابجا می شود و در مسیر یادگیری 

پیش از آن که محاکمه شروع شود، از . زمانی که نیمه جان به اتاق محکمه می رسیم، دیگر مایه ی اعتراضی در جانمان بالی نمانده
!  مان بالی نمانده تا ساختار دادگاه را تهدید کند"من"دیگر آنمدر چیزی از . عصیان تهی شده ایم

دادگاه بکار خود ادامه می دهد و . هیچ تؽییری اما در زندگی ام حاصل نشد. زمانی به اعتراض، از حضور در این دادگاه امتناع کردم
اهریمنی نامرئی در کمال خونسردی، همه جا . احکامی صادر می کند که در همه ی ابعاد زندگی من در جامعه ی تازه اعمال می شود

هر خالفی، حتی ولتی در نماط دیگر جهان اتفاق می افتد، در رسانه ها بزرگ می . به جمع آوری ادله و براهین علیه من مشؽول است
شود، تعمیم داده می شود، و پیش از آن که فرصت خندیدن داشته باشی، تو را به عنوان یک ؼیر بومی، به ویژه ولتی از جامعه ای 

شواهدی . رعایت می شود" دموکراسی"در این جستجوی بی پایان، البته تمام موازین . مسلمان آمده باشی، در چنبره ی خود می گیرد
" ؼیر خودی"علیه تو جمع آوری می شود، افرادی بدون نام و نشان علیه تو شهادت می دهند، کارشناسان به بررسی می پردازند، و 

به این صورت یک نظریه ی محکمه پسند تدوین و بصورت یک لانون مسلم صادر می شود، و سایه . را ؼیر مستمیم، محکوم می کنند
گاه عملی به گناهی ؼیر لابل بخشش تعبیر می شود که سهمگین تر از آن، در حد و اندازه ی یک جنایت . اش زندگی تو را می پوشاند
، هر روزه همین جا، زیر گوشمان و بصورتی لانونی "حفاظت از دنیای متمدن"یا " دفاع از دمکراسی"بین المللی، اما زیر پوشش 

. انجام می گیرد

 اوت 28

. (تئودور آدورنو)" در سده ی بیستم بخاطر تجربه ی توتالیتاریسم، جستجوی خانه و کاشانه کاری عبث است"

 2001اول سپتامبر 

ما در این مهمانی مجلل؛ در سالنی پر شکوه، با مهمانانی که گاه شبیه فرشته های روی در و دیوار کلیساها، زیبا و مهربان اند، 
و " آزادی"و " برابری"ترنم موسیمی گوشنواز ترانه های  با اجازه داریم تمامی شب، دور و اطراؾ این سالن گردش کنیم و

. ولتی اما در انتهای شب به خانه می رسی، آن همه شکوه، پشت مه گم می شود. ، در امنیتی حسرت برانگیز، برلصیم"مهربانی"
این همه چون خاطره ای ست که به تو لرض داده ! انگار تکه یخی در کؾ دست، هرچه بیشتر از آن حراست کنی، زودتر آب می شود

ای با "جمعه"می رسی، بی آن که " روبینسون کروزو"آن سوی آینه اما به جزیره ی . از آینه بگذری" آلیس"باشند تا با آن، چون 
! تمام شب در انتظار لایمی می مانی که هرگز، در هیج ناکجاآبادی ساخته نشده! تو باشد

ها " خارجی"گاه از خود پرسیده ام این همه تحمیری که نثار شهروندان تازه می شود، به کدام نتیجه می انجامد؟ آیا روزی که همه ی 
با لیافه های ژولیده، یک بطری نیم خورده در دست، و سیگاری نیم سوخته بر لب، کنار خیابانی ایستاده باشند، ناظر بر زندگی، و نه 

ها در ازای زندگی در اینجا، "خارجی"درگیر در متن آن، جامعه ی میزبان راضی خواهد شد؟ آیا جامعه ی میزبان انتظار دارد 
رییس لبیله ای از سرخپوستان می " سیاتل" رئیس جمهور ولت آمریکا به 1855بفروشند؟ در سال " مفیستوس"روحشان را به 

و مردمان لبیله اش " سیاتل"نامه ی رییس جمهور برای . نویسد؛ دولت فدرال حاضر است زمین های آنها را به لیمت مناسبی بخرد
او چگونه می تواند زمینی را که . والعن نمی داند آلای رییس جمهور خریدار چه هستند" رییس سیاتل"پاسخ می دهد؛ ! نامفهوم است

به او تعلك ندارد، به شما بفروشد؟ حتی اگر سیاتل بخواهد، نمی داند چگونه می تواند رضایت رودخانه ها، درختان، پرندگان و 
! موجودات دیگر را که به این زمین تعلك دارند، به دست آورد

 سپتامبر 5

در طول سه چهار ماه زندگی مخفی پیش . در شهرهای کوچک و بزرگ سرزمین مادری، همه جا دوستان محلی مرا عزیز می داشتند
آنها تفاوتی . شهرها و مردمانش دیگر مثل سابك نبودند. از مهاجرت، در این یا آن شهر، چند روزی نزد همان دوستان می ماندم

صبح ها، بعد از . این من بودم که حس می کردم سربار دیگرانم. نکرده بودند و از احترام دوستان و خانواده شان چیزی کم نشده بود
انگار جنایتی مرتکب شده باشم، . صبحانه، هم زمان با سر کار رفتن پدر خانواده، بیرون می آمدم و در اطراؾ شهر گردش می کردم

شب ها زودتر به . گاه تمامی روز را کناره ی خزر و در کافه های ساحلی بسر می آوردم. از ارتباط و صحبت با مردم پرهیز داشتم
، بی "شیلند"زندگی این روزهای من در شمال . اتالی که به من داده بودند، می خزیدم و خود را با مجالت و کتاب ها سرگرم می کردم

حاال در ولگردی های روزانه ام در ساحل، یا باریکه راه میان جنگل، یا در گوشه ی لهوه خانه . شباهت به آن دوران سه ماهه نیست
ما هرگز با هم صحبت نکرده . به دیگرانی بر می خورم که با برداشتن کاله، گاه با یک لبخند یا نگاه، به یکدیگر ادای احترام می کنیم

ایم، حتی نام یکدیگر را نمی دانیم اما می دانیم که همه مان اعضاء یک کلوب مخفی هستیم که جایی به ثبت نرسیده، و هرگز رسمن 
. تاسیس نشده است

یوناس به دنبال شکست . مجارستانی در مجله ای دیدم" پل یوناس"در همان دوره ی مخفی، شبی در خانه ی دوستی، مطلبی از 
در آن مماله، به مناسبت بیستمین سالگرد جنبش مجارستان . ، ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا گریخت1956جنبش مجارستان در 

اما آیا در جامعه ای که . شاید اینطور باشد. بسیاری تصور می کنند ما همه چیز داریم، آزادی، کمک های مالی، آسایش: "می نویسد
نمی داند چطور دوست بدارد، چگونه دوست داشته شود، چطور زندگی کند و چگونه بخندد، خوشبختیم؟ آیا دوستانی داریم که با آنها 
درباره ی زندگی، موسیمی، ادبیات، سیاست و رویا اختالط کنیم، بگرییم و بخندیم؟ آیا کمبود چنین روابط گرم انسانی ما را به آؼوش 

آنها با انبوه اسباب بازی هاشان، اگر . بچه های ما نمی دانند انمالب چه بود و در این مورد بی تفاوت اند... روانپزشکان نمی اندازد؟
مجاری را بد، یا اصلن صحبت نمی کنند اما انگلیسی شان روان . نزنند، سرخورده می شوند" دیسنی لند"یا " فانفار"گهگاه سری به 



حاال در همان جهان . را داشتیم" دیگر"ما سال ها در پشت مرزهای بسته، حسرت سفر و دیدن مردمان ... و بی عیب است
گناه از جوامع میزبان ... خود ما هم سرگرم حمیر ترین مسایل محلی شده ایم. ، کسی مشتاق شنیدن داستانمان نیست(رویاهایمان)

! "ماییم که مهاجران ناموفمی بودیم که به تبعیدیان وامانده تبدیل شده ایم. نیست، آنها زندگی خودشان را دارند

 سپتامبر 8

روزی در ! تا چه اندازه آسیب پذیر است" خانه"در هنگام کودکی، دیدن فیلم هایی از جنگ دوم جهانی مرا به این فکر وامی داشت که 
آنجا شاهد انسان . زلزله ی مهیبی در اطراؾ شهر زادگاهم، شهرها و روستاها در چند ثانیه به بیابانی از خاک و سنگ تبدیل شدند

من تفاوت آن . شان بود، روی پشته ای از کلوخ، ماتم زده نشسته یودند" خانه"های بی پناهی بودم که جایی که دو روز پیش از آن 
پشته های خاک را نمی فهمیدم اما آنها، با کودکانشان در بؽل، نسبت به هر جای دیگر آن بیابان ویران، همان اندازه که روزهای پیش 

حتی چشم های بی تجربه ی من هم می توانست زنجیرهای لراردادی را در اطراؾ دست و پای آنها ! از زلزله، بیگانه می نمودند
در اولین سال های تبعید خودخواسته ام در شبه لاره ی هند، ولتی از این مکان لرضی به آن یکی، از این مسافرخانه به آن . ببیند

شب ها که پیش از تاریکی ناچار بودم . دیگری کوچ می کردم، آن چشم های ماتمزده بر روی پشته های خاک، پیش چشمم می آمدند
گاه از این که جهت مشخصی برای . خود را زیر سمفی بکشانم، برای زنجیرهایی که دیگر به دست و پایم نبودند، دلتنگ می شدم

. هرگز یک سگ ولگرد را تماشا کرده اید؟ ابتدا با کنجکاوی به نگاهتان پاسخ می دهد. "نداشتم، دلم می گرفت" خانه"رسیدن به 
ساعتی بعد در . تعمیبش کنید، خود را از شما پنهان می کند. همین که مطمئن شود توجه شما از سر تفنن است، از نگاهتان می گریزد

. (ادوارد سعید)" بخش اعظم تنهایی من در تبعید، به لیسیدن زخم هایم گذشته است. گوشه ای نشسته و زخم هایش را می لیسد

 سپتامبر 9

! رسانه های امروز، آنچه را می خواهند، به ما نشان می دهند و کاری به این ندارند که چه چیزی آنجا هست، و چه چیزی نیست

 سپتامبر 11

پیرامون خویش دشتی از یک شکلی، و اؼلب برکه " آنان که ؛عتماد نداشتصاحب نام اکه به مردان باشد  "ای ام فاوستر"حك با باید 
که بر انسان تحمیل می شود، انسان ها بیش از آن که  ("زندان رو باز"به گفته ی آدورنو )در جهانی ! " ایجاد می کنندای هم از خون

. با آن مخالفت کنند، در آن حل می شوند

 سپتامبر 12

ویژه ای داشته باشد تا بتواند از درون ؼاری در کدام جای افؽانستان، چنین بلوایی در نیویورک بر پا " ریموت کنترل"باید " بن الدن"
! نباشد" بن الدن"کمتر کسی در جهان ؼرب، تردید دارد که آنچه رخ داده، ممکن است کار ! کند

 سپتامبر 16

! ها"تروریست"اعالن جنگ به همه ی "! از امروز همه ی ما آمریکایی هستیم"نوشته؛  (روزنامه ی یک شنبه ها)"سوندی آویز"
 ("من یک شهروند برلین هستم")"(Ich bin ein Berliner)فریاد زد؛  (1963)هم در اجتماع مردم برلین " کندی"
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ها و "تروریست. " دالری افؽان ها ریخته شدند5 میلیون دالری دنیای آزاد، همراه با بسته های ؼذا روی چادرهای 15موشک های 
بمب ها بیشتر از هر چیز . زن و بچه هاشان همراه با گوسفندها و سگ و گربه ها، کنار گونی های برنج و گندم، دراز به دراز افتادند

!  و انجمن بین المللی حمایت حیوانات در ممابل این کشتار جمعی، سکوت کردند. ب. ب. دیگر در این جهان، مساوات طلب اند

 اکتبر 10

ته دل تمام آنهایی که بمب افکن ها را "کسی گفته؛ "! مهم این نیست بمب افکن ها بمب هایشان را روی که می ریزند! لتل، لتل است"
کمی ". کافی ست به مولع بیدار شوی و پیش روی خانه ات دانه بریزی. پرواز می دهند، یک پرنده ی کوچک صبحگاهی می خواند

! مشکل است باور کنم که بمب افکن ها به دنبال دانه روی بالکن خانه ی من فرود آیند

 اکتبر 26

او از شهری به شهر . ، پزشکی ست متهم به لتل همسر خود، که فرصت های اثبات بی گناهی از او دریػ می شود"فراری"لهرمان 
اما همین که کسی چهره ی او را از طریك رسانه ها می . دیگر می گریزد، و تا آنجا که ناشناخته می ماند، مورد احترام دیگران است

او تنها . شناسد، تمامی آن اعتماد و احترام فرو می ریزد، و رفتارهای پسندیده ی او بر اساس این داغ ننگ، علیه او تاویل می شود
. ست به تصویری که از او داده می شود، می بازد"او"اجازه دارد بگریزد، یا بمیرد؛ هویتی که 
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ی در کار نخواهد بود، چون "تبعیض"از این پس . نخست وزیر تازه ی دانمارک وزارتخانه ی مستملی برای خارجی ها تاسیس کرده
. رتك و فتك می شوند" جداگانه"خارجی های ممیم دانمارک، به استثنای آمریکایی ها و اروپایی ها، برای خود وزارتخانه دارند، و 

یعنی در این )روی برخی درها برچسبی با عکس یک سگ چسبانده اند . کند" زندگی"جایی که لانون هست، کسی حك ندارد سرخود 
موان "، "پیا کرسگو"کنار نام . هنگام فشار دادن زنگ، از صدای عوعوی سگ للبتان از جا کنده نمی شود. (خانه سگ هست

چنین عالمت زیبایی هست که به شما آمادگی ذهنی و آسودگی خاطر می  (رهبران دست راستی)... و" سورن کراروپ"، "گلیستروپ
هیچ پستچی در دانمارک، تا به حال دچار شوک نشده . دهد؛ اینها شهامتش را دارند آنچه بسیاری فکر می کنند را، بر زبان آورند

. به همین دلیل نامه ها اول ولت به دست شما می رسد. آنها در جیبشان بیسکویت مخصوص سگ دارند. است
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در . امیدوارم در جایی از زندگی مجبور نباشم میان خیانت به وطن و خیانت به دوست، یکی را انتخاب کنم"فارستر می گوید؛ . ام. ای
"!  این صورت امیدوارم این شهامت در من باشد که به وطنم خیانت کنم
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تصویر من در رسانه های ؼربی اما، این حك . در جوامع آزاد و متمدن، حتی معلولین، مست ها و مجانین اجازه دارند ابراز عمیده کنند
. ولتی یک ؼیر بومی از این جامعه و مردمانش انتماد کند، از محبوبیتش، اگر داشته باشد، کاسته می شود. را از من دریػ می کند

درست است که من از کلیمی ها انتماد می کنم، ولی فراموش نکنید که من خود "می گوید؛ " وودی آلن! "انتماد، حك افراد لبیله است
". کلیمی ام

  ***

یادداشت ها؛  

، معلمه ای ست با انبوهی از اطالعات وسیع در مورد فرهنگ ها، "بنیاد مطالعات اسکاندیناوی"، سرپرست بخش پروژه های "گیتان"
.     سرزمین ها و مردمان مختلف

 Politicaly correctمصلحت گرایی 

 Xenophobiaبیگانه ترسی  

  Coventionalلراردادی 

Immagined Communities,  Benedikt Anderson, 1983 

 ازشارل بودلر I'etrangerشعر بیگانه 

 Self – believed, Selfishخود شیفتگی فردی و اجتماعی، اریک فروم، 

" مونتسکیو"اثر " نامه های ایرانی"

، (چاپ آمریکا)، کنکاش (چاپ ایران)... در تدوین این یادداشت ها از منابع متعددی سود برده ام، از آن جمله؛ مجالت آدینه، کلک و
آنچه در گیومه گذاشته ام، اظهاراتی ست که به منابع و ماخذ آنها ... و" گاردین"، اندیشه ی آزاد، افك سوسیالیسم، (چاپ سوئد)افسانه 

با این همه، هنوز هم بسیاری از مطالبی که خارج از گیومه هستند، متعلك به دیگران اند؛ دیگرانی که نه نامشان در . دسترسی داشته ام
!  خاطرم مانده، و نه منبع گفتارشان
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