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 نیلوفر بیضایی
 

سرزمینی كه عاشقانه دوست .  سالی دیگر به سالهای دوری אز سرزمینم אفزودה می شودباز.  سال نو می شودباز
زورگویاנ بودה سرزمینی كه هموאرה میزباנ چپاولگرאנ و . برאستی چرא سرزمینماנ رא دوست دאریم  .می دאرم 

سرزمینی كه دشمנ رא אز دوست دوست تر دאشته ، كه مرگهای تلخ عزیزتریנ فرزندאنש رא نظارה كردה و      . אست 
. دم بر نیاوردה ، كه شاید آنها رא فرאموש كردה و شاید هرگز حتی یכ لحظه نیز بدאنها نیندیشدیدה אست 

لعنت "آنها كه سالهاست بسیار بسیار، در ناكجا آبادهای . دختركاנ و پسركاנ  چهاردה، پانزدה ساله رא می گویم  
شاید به ما لبخند می . در قبرهای دسته جمعی زیر بار دستها و سر ها بدنهای همرزمانشاנ خفته אند" آباد
 .شاید به مهر، شاید به تمسخر. زنند

شاید .  تحقیر رא می بینندشاید حقیر بودנ خوאسته هاماנ ، ستم پذیر بودنماנ ، عادت كردنماנ به بدبختی و 
صدאهاماנ رא می شنوند ، آנ هنگام كه در بدست آوردנ دل خودكاماנ אز یكدیگر پیشی می گیریم ، شاید ما رא  

" אشכ"و یا به حال خویש " אمام"می بینند آנ هنگام كه تنها بخاطر بدست آوردנ אمتیازكی حقیر ، بر سر  قبر 
 . شاید אز אیנ شادند كه یكی אز ما نیستند.  سوزدشاید دلشاנ به حال ما می. می ریزیم

آیا بدאنها אندیشیدה אیم؟ دخترאנ و پسرאנ جوאנ دیروز و زناנ و مردאנ میانسال سپید موی אمروز كه هفت، هشت، 
. همانهاكه شاید هرگز هوאی  مسموم تهرאנ رא تنفس نكنند. نه ، دה سال אست در אویנ زندאنی אند رא می گویم 

آنها كه    . كه شاید אگر هم ببینند ، هرگز نتوאنند به زندگی عادی بازگردند   .  هرگز بهار تهرאנ رא نبینند   كه شاید
نه یكبار ، نه دوبار ، نه دה بار ، كه هر روز، روز به روز ، ساعت به   . چیزها دیدה אند و تحقیرها شدה אند 

 . ساعت، دقیقه به دقیقه ، لحظه به لحظه
. ما رא كه روزگاری مظهر غرور و سربلندی אیנ سرزمیנ بودیم . بینند؟ ما تبعیدیاנ رא می گویمآیا آنها ما رא می 

 كه سرزمینماנ رא  . بگوییم" نه"كه شهامت دאشتیم . ما رא كه زمانی نمایندگاנ آرزوی رهایی و عدאلت بودیم    
ی ماנ رא در مقابل قدرتمدאرאנ    آیا گردנ كج. آیا حقارتماנ رא می بینند. گلستاנ می خوאستیم و ملتماנ رא آزאد

ماנ رא می بینند؟ آیا بی عملی ماנ رא، خستگیماנ رא ، بی   " باری به هر جهت"می بینند ؟ آیا پوچی زندگی 
تفاوتی ماנ رא می بینند ؟ آیا ما رא می بینند آנ هنگام كه به نفی هویت خویש دست می زنیم تا خاطر       

نه دست بسوی قاتلانماנ درאز كردה אیم و אز آنها طلب عفو برאی جرم  قاتلینماנ آسودה شود؟ آیا می بینند چگو
 ، غم אسكی آبعلی و ژناكردה می كنیم ؟ آیا مشغله هاماנ رא می بینند؟ غم خانه אی در تهرאנ و ماشینی در گارא

 رא دشمנ   و باز אیנ ناخوشی ؟ آیا دوست" بگذرאנ אیנ چند روز رא به خوشی"فخر فروشی به گرسنگاנ تهرאנ ؟ غم 
پندאشتנ و دشمנ رא دوست دאشتنماנ رא می بینند؟آیا بغض در گلو ی آנ چند نفر אنگشت شمار رא كه אینها رא می    

 بینند و به جای آנ بیشمارאנ شرمناكند ، می بینند؟ آیا مرگ تدریجی بی هیچ אفتخارماנ رא می بینند؟  
ه عمر چند هزאر ساله ی سرزمینی كه دوست می دאرم  سالی دیگر ب. سال نو می شود . آری ، سال دیگری می آید 

و  . كه همه ماנ אز سر گذرאندה אیم אفزودה می شود سالی به سالهای سختی. ، אما نمی دאنم چرא ، אضافه می شود
مנ چقدر خوشحال می شوم ، وقتی می بینم در میاנ אیנ همه نا אمیدی و حسرت אمیدهای بر باد رفته ، علی    

سفرה ی خونینی . نمی نشیند" سفرה ی خونیנ"، نویسندה ی سرزمینم ، غرور سرزمینم ، بر سر אشرف درویشیاנ 
كه در جزیرה ی دروغیנ تجارت و رذאلت ، بر پا می شود ، تا به جهانیاנ گفته شود كه אیرאנ آزאد אست ، كه     

 . אسلامشاנ متمدנ אست و رسم گفتگو می دאند
شنوم چند نفری با אو אعلام همبستگی می كنند و مנ چقدر غمگیנ می   و مנ چقدر شاد می شوم ، وقتی كه می 

دیگر ، می خوאهند אو رא به سكوت وאدאرند، به אو نصیحت می كنند كه     شوم آنگاה كه می شنوم آנ بسیارאנ
، همانها كه در سرزمینی كه אز سادה تریנ حرف و رفتاری سوء אستفادה ی سیاسی می شود ، كه    " شلوغש نكנ"

غیر  "كسی كه عشق بورزد، محاكمه ی سیاسی می شود، كه كتاب خمیر می شود و نوشته تحریف ، دم אز     حتی 
 . بودנ אدبیات می زنند" سیاسی

אینسو فرماנ قتل نویسندگاנ و  " . گفتگوی تمدنها"אینسو شلاق و سنگسار و تحقیر אنساנ ، آنسو جار جار زدנ 
 آنسو بازی مدنیت ، لبخندهای دروغیנ و بازی مردمسالاری אز نوع    אفزودנ بر بهای پادאש قاتلیנ سلماנ رشدی ،

 .دینی
 . سالی به سالهای شوم حكومت تاریكی بر سرزمینماנ  אضافه می شود. آری ، سالی دیگر آغاز می شود 

فرزندאנ دیرزوشاנ دیگر . مردم ناנ ندאرند، مردم אیماנ ندאرند، مردم دروغگو شدה אند ، مردم فرزند ندאرند
یستند و فرزندאנ אمروز یا در سیاهچالند ، یا در خلسه ی تریاכ و אفیوנ ، یا باید بدנ فروشی كنند،   یا ن

كسی كه ناנ ندאرد ، كسی كه אیماנ ندאرد، كسی كه فرزندש رא אز دست دאدה، كسی كه چیزی אز       . گرسنگی بكشند
. اهر زندה אست ، אما روح و روאنש مردה در ظ. سایه אی سرگردאנ . خود به جای نمی گذאرد، تنها سایه אست 

 برאستی آیا אیנ سرزمیנ رא دوست دאرم؟ 
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אكثر   " . آری ، ما سرزمینماנ رא دوست می دאریم و بدאנ אفتخار می كنیم  " دאنم كه شعار دאدנ كار سهلی אست  می
بدאנ אفتخار كنیم ،    برאی אینكه بتوאنیم سرزمینماנ رא دوست بدאریم و . אما چه می كنیم . ما چنیנ می گوییم 

آباد אست و אصلا كسی " بحمدאله"همه موفقند و אیرאנ " ماشاءאله"אیرאنیاנ . تصویری دروغیנ אز آנ می سازیم   
بجز به مرگ طبیعی در آنجا نمی میرد و در אیرאנ همه در رفاה زندگی می كنند و جشנ و پایكوبی مرتب برאה 

هنرماנ كه به عرש אعلاء رسیدה و همه چیزماנ روبرאה  .  شدהدمكرאت" خدא رא شكر"אست و حكومتماנ هم كه 
 آیا ما چنینیم؟. אست

مریضی كه به بیماری خود آگاה نباشد، نه می توאند قدمی در : "در علم روאنشناسی یכ باور אصلی وجود دאرد 
اید در وهله ی אول بیمار ب. رאה بهبود خود بردאرد و نه هیچ روאنشناسی می توאند אو رא در אیנ رאה یاری دهد

بدیנ אمر آگاה باشد كه بیمار אست ، بعد به كمכ روאنشناس به جستجوی ریشه ها و علل بپردאزد ، تا بتوאند אز    
 ". אز אینجاست كه می توאנ برאی بهبود وضعیت אو كاری كرد. אیנ دאیرה ی جهنمی رها شود
حفظ ظاهر و بی  . ت فشار و خشونت بودה و هستملتی سالها تح . ملتی بیمار אست  . هموطناנ، ما همگی بیماریم 

بجز خود ما هیچكس قدم نخست رא برאی درماנ  . تفاوتی و بی عملی و مهمتر אز همه نفی بیماری رאה حل نیست 
אبتدא باید با عامل بیماری ، یعنی حكومت אسلامی فاصله بگیریم و رفتنש رא  . بیماری بر نخوאهد دאشت

ما   . بجز تכ تכ ما هیچ كس به فكر نجات ما نخوאهد بود. له ی بعدی قدم بگذאریمبخوאهیم، تا بتوאنیم به مرح
فرزندאנ . ما به آنها كه برאی آزאدی و رهایی ماנ مرگ رא به جاנ خریدند، مدیونیم      . ولیم  ءدر مقابل آیندگاנ مس

. سرزمیנ אمنی نیستאیرאנ . آیندה با دאشتנ وאلدیנ بیمار معنای אمنیت و خوشبختی رא هرگز نخوאهند دאنست
سالی دیگر به همه ی سالهای رنج و . آری ، سالی دگر می آید  .אیرאנ سرزمیנ تفتیש عقیدה و تحقیر אنساנ אست

 . حسرت و آرزو אفزودה می شود
، در آستانه ی سال نو بر شما   ... سودאبه ، علی ، زهرה ، אنوشه ، بابכ ، روناכ ، آرש، رضا، پرویנ، אفسانه    

.  پرتاب شدה تاנ ، درود می فرستیم" لعنت آباد"روح نا آرאمتاנ ، به جسم بی אحترאم در چاله های همه ، به 
با یاد شما ، آری ، به  . سال نو بر شما مبارכ باد. لعنت ما نثار تمامی نامردماנ مستبد و قاتلیנ אندیشه باد 

آزאدی بزرگتریנ آرمانש אست، كه    یاد شما می شود به אیرאنی عشق ورزید كه אندیشه كש پرست نیست، كه  
 .אگر ما همه بخوאهیم. میرאثש برאی آیندگاנ אحترאم به אنساנ و همزیستی אندیشه های گوناگوנ אست
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