
  ...ما هنرمندیم ، یعنی كه خاریم در چشم خود مطلق بیناנ
 )٢٠٠١ אكتبر ١٩چاפ شدה در نیمروز، لندנ، (

 نیلوفر بیضایی  
                         

ما هنرمندیم  ، یعنی  . ما هنرمندیم ، یعنی كه عاشق زیبایی  هستیم ، عاشق خوب زیستנ ، אنساנ گونه زیستנ 
ی ، אز زور و زورگویی ، אز אختناق و אستبدאد ، אز كشتנ رویا بدست ژאژخای و هرزה          كه אز زشتی و زشت سیرت  

ما هنرمندیم ، یعنی كه به جهاנ چیزی یا شاید چیزكی هدیه  . درאی بیزאریم و אبزאرماנ آفرینש אست ، آفریدנ 
 جهل אست و نادאنی  اهیم می كتنها چیزی كه אز آנ.  می كنیم ، ما אز جهاנ نمی ستانیم، بلكه بدאנ می אفزאییم

چرא كه جهل ، آفرینש بدست אنساנ رא بر نمی تابد و هنر ، سایه ی هر نوع قدرت    . ، باور مطلق אست و نفی شכ 
آپار ما فرزندאנ مایند كه با خوנ دل می پرورאنیم و می بالانیم و در عیנ حال می بالیم     . مطلقه بر ذوق بشر رא 

 تنها به پاسخهای سادה برאی سوאلات پیچیدה بسندה نمی كند ، بلكه بدنبال ما آנ بخש جستجوگر אنسانیم كه. 
ما  . پاسخ سوאل تا به אنتها می رود و در می یابد كه אیנ پایاנ خود آغازی دگرگونه אست برאی پرسشهای دیگر

נ چیزی   آנ بخש جستجوگر אنسانیم كه به روزمرگی و قبول دربست آنچه هست بسندה نمی كند ، بلكه بدنبال آ   
ما آנ روح سركש אنسانیم كه با تقدیر و ذهנ تقدیرپرست و در نتیجه رאحت طلب ناسازگار  . אست كه باید باشد 

ما فرزندאנ نافرماנ بشر هستیم كه با شخصیت پرستی و تכ تازی قدرت پرست ، با دنباله روی تودה های  . אست 
ما خدאی . نه ، ما نمی خوאهیم خدא باشیم   .  خدא نیستیم نه ، ما . אنبوה אز خود مطلق بیناנ كوته بیנ ناسازگاریم

نه به  .  رא و هر آنكس كه خود رא خدאی گونه می پندאرد یا سایه ی خدא بر روی زمیנ ، به نبرد فرאمی خوאنیم    
ه   كجنگ تנ به تנ كه به جنگ آفریدگاری كه چگونه زیستנ و چگونه بودנ رא به ما حكم می كند با آفریدگاری    

به نبرد . نساנ אست و روح آزאد منشש تنها یכ گونه אز بودנ و تنها یכ گونه אز אندیشیدנ رא بر نمی تابدخود א
ما هنرمندیم ، یعنی كه אنساנ رא تنها با یכ تعریف و یכ نوع אز بودנ نمی خوאهیم، بلكه . אجبار با אنتخاب 

ما بدنبال אصل پذیرש  یكدیگریم  . ستیم بدنبال تنوع در رنگ وشكل بودנ و در عیנ حال همزیستی אنسانها ه
ما هنرمندیم ، یعنی كه با تכ تاز قدرت پرست سازש نمی كنیم ، . در אیנ گوناگونی و نه در آנ همساנ بودנ

یعنی كه چوנ روحماנ در אساس با قدرت پرستی و زورگویی ناهمخوאנ אست ، در مقابل هر  . مصالحه نمی كنیم
ما قدرت طلب و خود مطلق بیנ رא در هر شكل و به هر لباس كه باشد . نه در كنارשخود مطلق بیנ قرאر دאریم و 

ما همچنیנ به آنها   . به سخرה می گیریم و אز ضعفها و ناتوאنیهای نهاנ در پس ظاهر مقتدرש پردה بر می دאریم    
אندیشه ی روزی  كه برאی رسیدנ به قدرت ، خود رא بظاهر بی قدرت می نمایانند و در حیנ شهید نما یی در 

چرא كه گذشته رא می   . هستند كه با بدست گرفتנ قدرت  دمار אز روزگارماנ  در آورند نیز باج نمی دهیم  
ما هنرمندیم ، یعنی كه حضور تودה های   . شناسیم، در حال زندگی می كنیم ، אما نگاهماנ بسوی آیندה אست 

ما هنرمندیم  نه   . می بینیم ، אما بر نمی تابیم بیشكل و بی هویت رא در كنار قدرتمدאر خود خدאی پندאر 
و فردא معلوم  " دمكرאت "سیاستمدאر ، و אیנ یعنی كه در جستجوی قدرت ، به هر گندה گوی سابقا قاتل و فعلا 

ما هنرمندیم و نه سیاستمدאر و אیנ یعنی كه هدف وسیله ماנ رא توجیه نمی كند ، . نیست چه ، بها نمی دهیم 
اسی و مسامحه برאیماנ زهر אست و محدود كردנ عرصه ی كارماנ به بهانه ی وאهی تاكتیكهای یعنی كه دیپلم

مقطعی برאی هدف نمی دאنم چه ، یعنی مرگ ما ، مرگ آفریدנ ، مرگ خلق كردנ אفقهای تازה و یعنی در جا  
 كه אز پیש تعییנ شدה ،   و ما با هر حد و مرزی... زدنهای مكرر ، تكرאر خود ، ماندנ در حدی אز پیש تعییנ شدה 

אز مرزها فرאتر می رویم ، مرزها رא می گشاییم ، پوست رא می دریم تا به هسته برسیم ، گستاخیم          . ناسازگاریم 
ما هنرمندیم و نه سیاستمدאر و אیנ درست אست كه ما אز مرزها  . و گستاخیماנ خاری ست در چشماנ قدرتمدאرאנ 

م ، אما یכ مرز بسیار مشخص دאریم كه گذشتנ אز آנ برאیماנ تابوست و تابو    فرאتر می رویم و آنها رא می گشایی 
گذشتנ אز مرزی كه در آنسویש تכ تاز جزم אندیש قدرت خوאهی نشسته تا دستهاماנ رא در     . باقی خوאهد ماند 

نهانی دمار  خود رא هنر پرور و هنر دوست بنمایاند و پ  . دست بگیرد و در جنایت و حقارت سهمی نیز به ما بدهد  
אز روزگارماנ در آورد ، אخته ماנ كند ، אز ما  فرزندאנ سربزیر و خجالتی بسازد كه با تكه אی ناנ شیرینی   
ساكت می شویم ، خوאستهایماנ كوچכ می شود و دنیاماנ كوچكتر ، آنقدر كوچכ كه در چارچوب مرزهای حقیر 

 !).אمروز אستكه آנ روز همیנ  (وאی به آנ روز . قدرتمدאر جای بگیریم 
ما هنرمندیم ، نه سیاستمدאر ، אما چوנ אز كشوری دیكتاتورزدה می آییم كه در آנ در همه ی אركاנ و אنوאع و  

پس حتی . بگوییم بناچار אز رאה سیاست می گذریم  אشكال زندگی دخالت مستقیم می شود ، אز هر چه بخوאهیم
برאیماנ حد و حدود تعییנ می كند ، می  . ت به ما كار دאرد אگر ما به سیاست كاری نخوאهیم دאشته باشیم ، سیاس

 . خوאهد אز ما كبریتهای بی خطر بسازد و ما אیנ دخالت رא بر نمی تابیم
، هر دو دمار אز روزگار אیנ ملت در آوردה אند و ما با אیנ كه به تغییر معتقدیم ، در   " چكمه و نعلیנ"دیكتاتوری 

در אینجا چند نقل قول אز  .  به سخرה گرفتנ خود مطلق بیנ و قدرتمدאر אست  یכ چیز پابت قدم می مانیم و آנ  
، شاید تشابه وضعیت ) در دهه ی بیست(صادق هدאیت ، پدر אدبیات معاصر אیرאנ ، در نامه هایש به یכ دوست 

ه ها ی  ما رא در دیروزی نه چندאנ دور و אمروز یادآوری كند و صادق هدאیت شاید یكی אز شایسته تریנ نمون
 :گستاخی و سركشی روح زماנ باشد 
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باری، زندگی رא به بطالت می گذرאنیم و   . همه چیز אیנ خرאبشدה برאی آدم خستگی و وحشت تولید می كند ... "
ول همه گه كاریهای دیگرאנ   ءچפ و یا رאست مپل ریگ فحש می خوریم و مپل אینست كه مس  אز هر طرف خوאה  
آیا قدرت خرید كاغذ و قلم رא  ظیفه ی אجتماعی مرא دאرند אما كسی نمی پرسدهمه تقاضای و. شخص بندה هستم

אیנ درد دلها هم אحمقانه شدה ، همه چیز در אیנ ... دאرم یا نه؟ یכ تخت خوאب و یا אتاق رאحت دאرم یا نه؟ 
 ...".سرزمیנ گه بار אحمقانه می شود

بهتری و بدتری و אصلاح و آیندה و گذشته و . دש دאردیف و یכ چیز قضا و قدری و شوم با خوثقی آلود و ك ... "
جایی كه منجلاب گه אست دم אز אصلاح زدנ خیانت . همه ی آنها هم در نظرم باز یכ چیز אحمقانه و پوچ شدה

باید همه אש رא    . ه شدنی نیستءتبر. ه خوאهد شدءאگر به یכ تكه ی آנ אنتقاد بشود قسمتهای دیگرש تبر   . אست
 ...".چیز אصلاح شدنی نمی بینم. رد و با یכ تیپا توی خلا پرت كرددربست محكوم ك

حالا كمی بدتر   . گویا אصل كار هم همیנ אست . همه رאضی هستند و زندگی هم می كنند  . گه كاری אدאمه دאرد   ..."
 ...".یا بهتر אهمیتی ندאرد

ق كه بیاید یا برود همه دست به یكی   אز هماנ אول می دאنستم كه آخوند و دربار و هژیر و قوאم و هر قرمسا     ..."
 ظاهرא سر مردم رא شیرה می مالند و به خیال خودشاנ رول אجتماعی و سیاسی بازی می كنند ولیكנ باید   . هستند

آقای هژیر אعلامیه אی صادر كردה كه دست . אمسال دیگر مته به كوנ خشخاש گذאشته אند . به نتیجه نگاה كرد
هر كس  . برאی אستعمال مشروبات حد می زنند. رא אز پشت بسته ) אبوאلقاسم كاشانیسید (مرتیكه ی آخوند كاشی  

گماנ می   . אینهم אز ترقیات روزאفزوנ ما. تمام كافه ها رא هم بسته אند . هم كه روزה بخورد جریمه و حبس אست  
وש صحرאیی كنم بالاخرה مجبور می شویم یכ كفیه عقال ببندیم و یכ عبا هم بپوشیم و دنبال سوسمار و م

אینهم جوאب جوאنهای تحصیلكردה ی سیاستمدאر كه می گفتند دیگر به قهقهرא نمی شود برگشت و در حال  . بدویم
شاید هوشש سر . هیچ چیز مضحكتر אز هوש אیرאنی نیست. هستیم و אیرאنی باهوש אست) אنتقال(ترאنزیسیوנ 

  ... ".خوردה توی كونש رفته
 
رتی با آلماנ و كمכ به صادرאت میهنی אظهار خوشوقتی كردה بودید نمی دאنم به نفع  אینكه אز قرאردאد تجا... “ 

محصول ما تریاכ و ترאخم و   . كه تمام خوאهد شد؟ فقط אربابها جیب چפ به جیب رאستشاנ صدقه می دهند و بس
مالی و یا گدאیی אست وگرنه كشכ و پشم و پوست אنار و پشكل و ماچه אلاغ אینجا، می خوאهد در نیمكرה ش

نیمه جانی كه با אینهمه پستی و وقاحت و . جنوبی معامله بشود، دیگی كه سر ما نجوشد برאی سگ بجوشد
. هر چه می خوאهد بشود بشود . قایم باشכ بازی هم معنی ندאرد . حمال بازی تامیנ بشود به زحمتש نمی אرزد  

 ... ".به درכ
ت و آزאدیخوאה אسلام به موجب نهی אز منكر همه جور تظاهر   ماה مبارכ رمضاנ אست و مذهب خیلی دموكرא ... "

مپل אینكه אگر مנ مسهل می خورم  . تقیه دروغ مصلحت آمیز و سیكیم خیاردی. به روزה خوردנ رא قدغנ كردה
شبها אز یכ بعد אز  . אینها عنعنات אست. همه مجبورند مسهل بخورند و یا אدאی مسهل خوردנ رא در بیاورند 

 تمام برنامه ماה مبارכ رمضاנ رא كه عبارت אز אذאנ و مناجات و زوزה های ربانی و ٥ یا ٤ساعت نصف شب تا 
پس در אینصورت אز  . هیچكس هم حق אعترאض ندאرد. عر تیز سبحانی אست باید אماله كنم و لای سبیل بگذאرم

ه زیادی ولایشعر به ل אینكیم. حق كپه ی مرگ گذאشتנ هم محرومم، حقی كه حدאقل شپש و خرچسونه دאرند 
آنهای دیگر هم دאغ بردگی و  . شاید هم אز אول אشتباה بودה. زندگی אدאمه دאدה אیم یا אدאی زندה ها رא در آوردה אیم 

افت و ذوق و زباנ مادر قحبگی خودشاנ ثپستی و مرگ توی پیشانی شاנ هست گیرم محیط رא به فرאخور گند و ك  
 ...".درآوردה אند

در پی قدرت نیست ، پس  . אما مصلحت نمی شناسد. باנ تیز دאرد كه سر سبز می دهد بر باد  آری ، هنرمند ز 
بهمیנ دلیل و دقیقا بهمیנ دلیل אست كه قدرتمدאر با . دغدغه ی آנ ندאرد كه مبادא تكفیر شود یا پذیرفته نشود

مسو ساختנ אو با خویש وجود نفرت پنهانی אש به אیנ روح ناسازگار زماנ ، بدنبال بدست آوردנ دل אو و ه   
در تاریخ سیاسی . بودנ خود" دمكرאت"אست و یا لاאقل بدنبال אستفادה אز سركشی אوست به سود یا برאی تبلیغ 

وی در كتاب . یكی אز بدنامتریנ و در عیנ حال پرآوאزה تریנ سیاستمدאرאנ باشد" نیكولو ماكیاولی"جهاנ شاید 
دیكتاتورها و پندهایی در باب چگونگی حفظ قدرت خویש ، می  كه مجموعه رهنمودهایی ست به " شهریار"

توאنا رא دلگرم گردאند و هنرمندאנ رא بزرگ  (!) شهریار می باید توאناییها رא אرج نهد و مردאנ : " ... نویسد
همچنیנ می باید در فصلهای مناسب جشنوאرה ها و نمایש ها برپا كند و אز آنجا كه هر شهر به صنف .... دאرد
 و گروهها بخש شدה אست، می باید همه رא در نظر دאرد و گهگاה با אیشاנ دیدאر كند و برאی אیشاנ نمونه ی ها

 ...". אدب و بزرگوאری باشد 
 :پس بشنوید درس بعدی . روبه صفت ما دركلاس درس ماكیاولی دورה دیدה אند " مترقی"אنگار كه آخوندهای 

زیرא شیر אز دאم ها نمی توאند گریخت و   . رא بیاموزد هم شیوה ی شیر رא  شهریار می باید هم شیوה ی روباה  ..."
. אز אینرو روباה می باید بود و دאم ها رא شناخت و شیر می باید بود و گرگ ها رא رماند. روباה אز چنگال گرگاנ

 زیرכ نمی باید  بنابرאیנ فرمانروאی. آناנ كه تنها شیوה ی شیر رא در پیש می گیرند ، אز אیנ نكته بی خبرند
كدאم . پایبند پیماנ خویש باشد هنگامی كه به زیاנ אوست و دیگر دلیلی برאی پایبندی به آנ در میاנ نیست

شهریار אست كه عذری پسندیدה برאی عهدشكنی خویש در آستیנ ندאشته باشد؟ آناנ كه روباهی پیشه كردה אند   

 2 



ه چگونه ظاهرآرאیی باید كرد  و با زیركی دست به نیرنگ و   אما می باید دאنست ك. אز همه كامیابتر بر آمدה אند
و مردم چناנ سادה دلند و بندה ی دم كه هر فریفتاری هموאرה كسانی رא توאند یافت كه آمادה ی فریب    . فریب زد
 ...".خوردنند

كه אز زباנ بخש پند آخر گویی . و אما با אندرز دیگری אز ماكیاولی ، فصل نقل قولهایماנ رא به پایاנ می بریم 
عمدה ی سیاسی كارאנ حرفه אی كه با تاكتیكهای مقطعی با אیנ یا آنسوی حكومت قروנ وسطایی حاكم بر אیرאנ  

: "... אفتضاح بازی سیاسی شاנ رא روز بروز آشكارتر می سازند ، به ما هنرمندאנ  گفته می شود ، אینچنیנ אست 
شكاف میاנ زندگی آرمانی و زندگی وאقعی    . یت روی كرد بر آنم كه به جای خیالپردאزی می باید به وאقع  

. چنانست كه هر گاה كسی وאقعیت رא به آرماנ بفروشد به جای پایستנ رאה نابودی خویש رא در پیש می گیرد   
هر كه بخوאهد در همه حال پرهیزگار باشد، در میاנ אینهمه ناپرهیزگاری سرنوشتی جز ناكامی نخوאهد 

یافت ...".
بخש قابل توجهی אز ما نیز אز אیנ پند دنباله روی می كنند ، אما بخש دیگر ما אیנ ناكامی رא به      هر چند كه 

جاנ می خرد و אیנ نه بخاطر روحیه ی شهید پروری אست ، بلكه אز سر كله شقی كه بدوנ אیנ كله شقی تاریخی     
اریخی حاكم بر אیرאנ ، همیנ ما هنرمندאנ ، אمروز هماנ چند نامی كه به یمנ ناسازگاریشاנ با אستبدאد ت

دوستاנ و بسیاری دیگر برאی خود آبرو می خرند نیز وجود نمی دאشتند و تاریخ ما تنها حكایت حقارت و گردנ  
 . كجی می بود

ما هنرمندیم ، یعنی  . یعنی كه عاشق زیبایی هستیم ، خوب زیستנ ، אنساנ گونه زیستנ . آری ، ما هنرمندیم 
بدست ژאژخای و هرزה درאی بیزאریم و אبزאرماנ  كشتנ رویا تی ، زور و زورگویی ، كه אز زشتی و زشت سیر

و وאی بروزی كه قلم ما אبزאر زورگویاנ شود برאی تطهیر خویש ، تنها به بهای אمتیازكی     . آفرینש אست، آفریدנ 
 آیا آנ روز همیנ אمروز אست؟. حقیر 
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