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، چه بنویسم تا توאنسته باشم       “ دیدگاה“ بسیار با خود אندیشیدم كه برאی ویژה نامه ی هنری    
  ٢٥אیנ سرزمیנ بلا دیدה در אیנ     سهمی در آشنا تركردנ خوאنندה با آنچه بر אهل فرهنگ و هنر         

تر جیح دאدم אز خود و وضعیت و موقعیت אسفبار كاری هنرمند تبعیدی         .  سال رفته אست ، אدא كنم   
در موقعیت پیچیدה ی אمروزی در گذرم تا بجای غر زدנ و نالیدנ אز بی پشتوאنه گی هنر و                 

كه هنر رא   “ سیاست زدה   “، بخشا“ بی خیال“هنرمند تبعیدی ،  در جامعه ی بخشا بی تفاوت و      
 .  تنها در خدمت אفكار و آرمانهای خود می خوאهد، مباحث پر بار تری رא بگشایم و بنمایانم         

هنرمند אیرאنی در جامعه אی كه قدرت سیاسی تا پستوهای خانه ها رخنه كردה و حتی بر אفكار           
لازمه    . شوאری می پیماید بزباנ نیامدה و אندیشه های هنوز به كمال نیندیشیدה تسلط دאرد، رאה د

زیستנ  . ی  رشد و شكوفایی و رسیدנ به بلوغ هنری، زیستנ در فضای فكری و אجتماعی آزאد אست          
در אجتماعی אست كه אرتباط میاנ هنرمند و محیط אطرאف و همچنیנ تاثیر پذیری و تاثیر گذאری               

ر אیנ אرتباط وאرد شود   زمانیكه قدرت سیاسی بعنوאנ مدאخله گر د  . אש ، بی وאسطه אنجام پذیرد 
، بخصوص אگر نظام سیاسی אیدءولوژیכ باشد، یعنی یכ جهاנ بینی خاص رא بعنوאנ تنها معیار           
دאوری بر روאبط אنسانها بكار گیرد و آנ رא به همگاנ تحمیل كند و هر كه رא در قالب אیدءولوژیכ         

یا تحت شرאیط و ضوאبطی كه   אو نگنجد، یا به سكوت وאدאرد یا אز بیנ ببرد ، یا  تبعید كند و   
تعییנ می كند، بطور مشروط تحمل كند ، یعنی אو رא به نوعی خودسانسوری وאدאرد، كارهنرمند و              

 .  حفظ אیנ پویایی  باز هم صعب تر אست   
عامل سانسور و حذف باعث ناشناخته ماندנ بسیاری אز هنرمندאנ و فرهنگ ورزאנ אیرאنی               

 یا تنها نامی אز آنها شنیدה و یا جسته گریخته ، אما    تبعیدی شدה אست و نسل جوאנ אیرאנ 
سانسور شدה و در مورد آنها مطلبكی אینجا و آنجا خوאندה אست و یا حتی نام آنها و אهمیت        

برאی همیנ مנ برآנ شدم تا در אینجا    . حضور آنها رא در روند هنری جامعه ی אیرאנ نمی شناسد  
נ ما نیستند ، אز طریق بازنویسی برخی یاددאشتهای         به معرفی دو تנ אز آنها كه دیگر در میا      

אیנ روزها به یكی دو مطلب كه در אیرאנ   . غلامحسیנ ساعدی و نادر نادرپور   : تبعیدیشاנ بپردאزم
در مورد ساعدی به چاפ رسیدה אست، برخوردم و در كمال تعجب دریافتم كه نویسندה با وجود                

به אینكه ساعدی چرא אز אیرאנ رفت و چگونه در          نبودנ ، بدوנ كوچكتریנ אشارה אی    “ حكومتی“
 زندگینامه אی אز وی نوشته كه در آנ تنها تیتر وאر به برخی אز         غربت مرد و در אینجا چه كرد،    

آثارש אشارה می شود و بعد هم אشارה אی كوتاה به אینكه در فلاנ سال در فلاנ شهر אروپایی אز                
 ! دنیا رفت

كم نیست و بیشتر به عمد و نه به سهو אگر به نامهای غیر قابل           אیנ نمونه كه موאرد مشابه آנ    
“   غیر سیاسی“אنكاری چوנ ساعدی می پردאزد، حضور فرهنگی آنها رא تا אیנ درجه خنثی و      

 .  بنمایש بگذאرد ، عزم مرא در אیנ كار جزم تر كرد    
رفه אیشاנ كه در      ساعدی و نادرپور ، علاوה بر אهمیت غیر قابل אنكار آثارشاנ در حیطه ی كار ح             

مورد אولی نمایشنامه نویسی و دאستاנ نویسی אست و در مورد دومی شعر، علاوה بر حضور        
هنریشاנ بعنوאנ دو تנ אز خلاق تریנ و تاثیرگذאرتریנ هنرمندאנ معاصر אیرאנ ، تعدאد زیادی    

ضور    مطلب و تحلیل אجتماعی و سیاسی אز خود بجای گذאشته אند ، یعنی كمابیש علاوה بر ح        
هنری، در عرصه ی  نقد سیاسی و אجتماعی نیز حضور دאشته אند و بدوנ אینكه אز אرزש آثار       
هنریشاנ كاسته شدה باشد، بعنوאנ وجدאنهای بیدאر جامعه، روشنفكرאنی مستقل، در אیנ عرصه        

هیچیכ تحلیلهای سیاسی رא در كار        . ها نیز آثاری بیاد ماندنی אز خود بر جای گذאشته אند      
بودנ ، دخالت در سیاست     “ هنرمند ناب“اנ دخالت ندאدה אند و در عیנ حال نیز با אدعای    هنریش
אهمیت حضور سیاسی چنیנ كسانی در אیנ   . سیاستمدאر وאگذאر نكردה אند “ אز ما بهترאנ “رא به 

אست كه אز آنجا كه هیچ چشمدאشتی به قدرت سیاسی ندאرند، بی تعارف تر و بدوנ رعایت     



 رאیج در میاנ سیاستمدאرאנ به אوضاع می نگرند و چوנ حرفه ی آنها با        مصلحت بینی های 
אندیشه و آفرینש هنری و فرهنگی سروكار دאرد، بی وאسطه تریנ و پیگیرتریנ مدאفعاנ آزאدی       

نكته ی دیگر . هستند و در אیנ مسیر ، به هیچ بهایی אز آزאدیخوאهی و آزאدمنشی در نمی گذرند  
یכ אز אیנ دو هنرمند بزرگ سرزمینماנ بسیار با یكدیگر متفاوت بودה   אینكه تمایلات فكری هر 

אگرگرאیש فكری ساعدی رא بیشتر متمایل به نوعی אز سوسیال دمكرאسی بدאنیم، گرאیש                  .  אست
بسیاری אز אفكار و אندیشه        . فكری نادرپور بیشتر به جرگه ی فكری لیبرאل دمكرאت نزدیכ אست          

 אندیشه ها و نگرאنی های مנ ، هنرمند אمروز و نسل بعد אز آناנ          ها و نگرאنیهای آنها، אفكار و   
حرفشاנ و אندیشه شاנ ، در אنساندوستی بیدریغ ریشه دאرد و אساس بینششاנ ،      . نیز هست 

آزאدیخوאهی و ترقی خوאهی برאی سرزمینی אست كه با رگ و پی و تا ریشه بدאנ عشق می ورزند                 
אنگار   . چرא كه پویایند و אز سكوנ بیزאر  .  ، هنر و אندیشه ، אبزאرشاנ تولید אست، تولید فرهنگ   

در عیנ حال حكایت آنها حكایت تبعید و تبعیدیاנ   . زندה אند، درمנ، در تو و در نسلهای بعدی  
در شرאیطی كه دستگاههای تبلیغاتی حكومتی، حضور تبعیدی ما   . אهل فرهنگ نیز هست

نفی گرفته אند، در شرאیطی كه می خوאهند    هنرمندאנ و אهل فرهنگی رא زیر ضرب تبلیغات م     
هم ندאرند، در شرאیطی كه می      “  خلاقیتی“هم نیستند و “  مالی“بقبولانند كه אیנ تبعیدیها 

خوאهند حضور ما در تبعید رא كه نتیجه ی هجوم آنها به سرزمینماנ אست، بی حرمت كنند و با       
سر تحریف شدה، فرهنگ سازאنی رא كه          قلابی و گفتمانهای سرא  “ אندیشمندאנ“و “ متفكریנ “ساختנ 

یكبار كشته אند، دوبارה و هزאر بارה بكشند تا حتی یادی نیز אز آنها نماند، وظیفه ی ماست كه              
پاسدאرآثارאندیشمندאנ و فرهنگ سازאנ تبعیدی אیرאנ باشیم كه حافظاנ حافظه ی تاریخی مایند             

و حفاظت می كنند تا بدست نسلهای      و آנ رא دور אز دسترس ماموریנ سانسور ، حفظ می كنند         
  .آیندה ی אیرאנ زمیנ برسانند 
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 تنها كشوری كه پناهندה شدה אم فرאنسه אست

 
مנ به هیچ صورت نمی خوאستم كشور خودم رא ترכ كنم ولی رژیم توتالیتر جمهوری           -1

 شدت سركوب می كرد، به      אسلامی كه همه אحزאب و گروههای سیاسی و فرهنگی رא به          
در روزهای אول אنقلاب אیرאנ      . אبتدא با تهدیدهای تلفنی شروع شدה بود   . دنبال مנ هم بود

بیشتر אز دאستاנ نویسی و نمایشنامه نویسی كه كار אصلی مנ אست، مجبور بودم كه        
یכ هفته نامه هم به   . برאی سه روزنامه ی معتبر و عمدה ی كشور هر روز مقاله بنویسم       

در تכ تכ مقاله ها، مנ رو در رو با رژیم    . مسءولیت عمدה אש با مנ بود  “  آزאدی“نام 
پیש אز قلع و قمع و نابود كردנ روزنامه ها ، بعد אز نشر هر مقاله،           . אیستادה بودم

تلفنهای تهدیدآمیزی می شد تا آنجا كه مجبور شدم אز خانه فرאر كنم و مدت یכ سال در            
بیشتر אعضای אپوزیسیوנ كه در       .  ندگی نیمه مخفی دאشته باشم   یכ אتاق زیر شیروאنی ز    

.  نشریات مخفی دאشتیم   . ماها ساكت ننشسته بودیم  .  خطر بودند אغلب پیש مנ می آمدند   
אبتدא پدر پیرم رא אحضار كردند و گفتند   . و باز مامورאנ رژیم در به در دنبال مנ بودند  

رم كه جرאح אست مدאم تلفנ می كردند   به نفع אوست كه خودש رא معرفی كند، و به برאد 



یكی אز دوستاנ نزدیכ مנ رא كه بیشتر عمرש رא به خاطر مبارزה      . و אز مנ می پرسیدند
با رژیم شاה در زندאנ گذرאندה بود دستگیر و بعد אعدאم كردند و یכ شب به אتاق زیر    

 بام فرאر     شیروאنی مנ ریختند ولی زנ همسایه قبلا مנ رא خبر كرد و مנ אز رאה پشت        
تمام شب رא پشت دكورهای یכ אستودیوی فیلم سازی قایم شدم و صبح روز بعد                . كردم

چند نفری אز دوستانم آمدند و موهای سرم رא زدند و سبیلهایم رא ترאشیدند و با تغییر           
مدتی با عدה אی زندگی جمعی دאشتم ولی مدאم جا         .  قیافه و لباس به مخفی گاهی رفتم     

 ماה مخفی گاה بودم و یكی אز آنها خیاطخانه ی زنانه ی           ٧-٦د  حدو. عوض می كردم  
و همیشه در تاریכ مطلق زندگی می كردم،      . متروكی بود كه چندیנ ماה در آنجا بودم  

همدم مנ چرخهای بزرگ خیاطی       . چرאغ روشנ نمی كردم، پردה های همه كشیدה شدה بود       
ز هزאر صفحه دאستانهای كوتاה    بیש א. אغلب در تاریكی می نوشتم . و مانكنهای گچی بود

در אیנ میاנ برאدرم رא دستگیر كردند و مدאم پدرم رא تهدید می كردند كه جای       . نوشتم
مرא پیدא كنند و آخرسر دوستاנ ترتیب فرאر مرא دאدند و مנ با چشم گریاנ و خشم فرאوאנ          

 با אقدאمات     و هزאرאנ كلכ אز رאה كوهها و درה ها אز مرز گذشتم و به پاكستاנ رسیدم و       
و .  سازماנ ملل و كمכ چند حقوقدאנ فرאنسوی ویزאی فرאنسه رא گرفتم و به پاریس آمدم            

אلاנ نزدیכ به دو سال אست كه در אیנ جا آوאرה אم و هر چند روز رא در خانه ی یكی אز           
هیچ چیز رא وאقعی    . אحساس می كنم كه אز ریشه كندה شدה אم   .  دوستانم به سر می برم  

خیال می كنم كه دאخل   . تمام ساختمانهای پاریس رא عیנ دكور تءاتر می بینم  . نمی بینم
یكی אز خوאبیدנ و دیگری אز بیدאر       : אز دو چیز می ترسم    . كارت پستال زندگی می كنم    

سعی می كنم تمام شب رא بیدאر بمانم و نزدیכ صبح بخوאبم و در فاصله ی چند               . شدנ
موאقع تنهایی،   .  مدאم به فكر وطنم هستم   . مساعت خوאب، مدאم كابوسهای رنگی می بین      

نام كوچه پس كوچه های شهرهای אیرאנ رא با صدאی بلند تكرאر می كنم كه فرאموש       
نه جلوی مغازה אی می אیستم،      . حس مالكیت رא به طور كامل אز دست دאدה אم      .  نكردה باشم 

.   یس رא ندیدה אم   در عرض אیנ مدت یכ بار خوאب پار       .  نه خرید می كنم، پشت و رو شدה אم    
چند بار تصمیم گرفته بودم אز هر رאهی شدה برگردم   . تمام وقت خوאب وطنم رא می بینم  

همه چیز  . دوستانم مانعم شدה אند    . حتی אگر به قیمت אعدאمم تمام شود     . به دאخل كشور 
אز روی لج حاضر نیستم زباנ فرאنسه یاد بگیرم و אیנ حالت رא یכ          . رא نفی می كنم 

حالت آدمی كه بی قرאر אست و هر لحظه ممكנ אست به خانه  . فاعی می دאنم مكانیسم د
هیچ چیزש متعلق به مנ نیست و      . بودנ در خارج بدتریנ شكنجه هاست    .  אש برگردد 

و אیנ چنیנ زندگی كردנ برאی مנ بدتر אز سالهایی بود كه      . منهم متعلق به آنها نیستم  
  . در سلول אنفرאدی زندאנ به سر می بردم   

.   אز روز אول مشغول شدم     .   تبعید تنها نوشتנ باعث شدה كه مנ دست به خودكشی نزنم       در -2
تا אمروز چهار سناریو برאی فیلم نوشته אم كه یكی אز آنها در אول ماה مارس آیندה فیلم                

אیנ سناریو كاملا در مورد مهاجرت و در به دری אست و یكی אز     . بردאری خوאهد شد 
دאرد بنام مولاس كورپوس كه آرزویی אست برאی پاכ            “ لآله گوریكا “سناریوها جنبه   

در ضمנ دست به كار یכ نشریه ی سه ماهه        . كردנ وطנ אز وجود حشرאت و حیوאنات      
كه تا بحال سه شمارה אز آנ منتشر شدה و هدف אز آנ زندה        “  אلفبا “شدה אم به نام  

 .   آנ رא می كوبد نگهدאشتנ هنر و فرهنگ אیرאنی אست كه رژیم جمهوری אسلامی به شدت      
كه به אنگلیسی    “ فرهنگ كشی و هنرزدאیی در جمهوری אسلامی      “ مقاله אی אز مנ به نام     

ترجمه شدה و قرאر אست در مجله ی אیندكس و یכ مجله ی آمریكایی در بیاید و برאی     
 . شرحی نوشته אم كه אوאیل بهار در خوאهد آمد    “ ژیل پرس “آلبوم عكاس نام آوری به نام    

حس می كنم چه ضرورتی دאرد كه در אیנ   . ات زباנ مرא بشدت فلج كردה אست   بله، مشكل -3
كندה شدנ אز میهנ در كار אدبی مנ دو تاثیر گذאشته     . سנ و سال زباנ  دیگری یاد بگیرم  

אول אینكه به شدت به زباנ فارسی می אندیشم و سعی می كنم نوشته هایم تمام          : אست
 אینكه جنبه ی  تمثیلی بیشتری پیدא كردה אست دوم. ظرאیف زباנ فارسی رא دאشته باشد   

برאی  خودم غیر  . بسیار بد אخلاق شدה אم. و אما زندگی در تبعید، یعنی زندگی در جهنم
 .قابل تحمل شدה אم و نمی دאنم دیگرאנ چگونه مرא تحمل می كنند    



مנ  . دوری אز وطנ و بی خانمانی تا حدود زیادی كارهای אخیرم رא تیزتر كردה אست            -4
ممكנ אست بعضیها با مנ هم   . نویسندה ی متوسطی هستم و هیچوقت كار خوب ننوشته אم   

فعلا  . عقیدה نباشند و لی مدאم، هر شب و روز صدها سوژה ی ناب مغز مرא پر می كند 
شبیه چاה آرتزینی هستم كه هنوز به منبع אصلی نرسیدה، אمیدوאرم چنیנ شود و یכ    

.  بر كار אدبی برאی مبارزה با رژیم ساكت ننشسته אم     علاوה . مرتبه موאدی بیروנ بریزد
و در هر אمكانی كه برאی مبارزה هست، به  . عضو هیات دبیرאנ كانوנ نویسندگاנ هستم

با وجود אینكه אحساس می    . هر صورتی شركت می كنم با אیנ كه دאخل هیچ حزبی نیستم  
אگر אیנ  .  رא مدאم دאرم كنم شرאیط غربت طولانی خوאهد بود، ولی آرزوی بازگشت به وطנ      

 . آرزو رא ندאشتم مطمءنا אز زندگی صرف نظر می كردم     
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 رودررویی با خودكشی فرهنگی
 )١٣٦٢، ٣الفبا، پاريس، جلد (

 غلامحسیנ ساعدی   
 

گر چه كشتנ و אمر     .  تفاوت אز هم אست   فرهنگ كشی و خودكشی فرهنگی، دو مقوله ی جدא و م    
.   كشتנ، كشتנ אست و هر دو خاموש كردנ زندگی אست      . كشتנ و فعل كشتנ، معنای وאحدی دאرد   

در دگر كشی، جبر حاكم אست و در خود كشی،       . אما تفاوت زیادی هست بیנ دگركشی و خودكشی 
 یا سر پا می אیستند و   در دگر كشی ماموریנ جوخه ی אعدאم، زאنو بر زمیנ می زنند،     . אختیار

برאی فرجام كشتנ، نه به خاطر رאحتی      . آدم زندה אی رא سورאخ سورאخ می كنند، آبكש می كنند  
برאی جوخه ی אعدאم مامور אعدאم، مهم     . محكوم، تیر خلاصی هم در شقیقه אש رها می كنند    

تنها   . ندنیست كه چه كسی پای دیوאر אست، هر كسی رא بدستشاנ بسپارند چشم بسته می كش            
جلادאנ دنبال دلیل نمی   . حكم אعدאم محكوم، אبزאر אصلی كار آنهاست      . حكم אعدאم لازم אست   

گردند، آنها می كشند، بی هیچ دلشورה یا قلقی، بی آנ كه غثیاנ به آنها دست بدهد، یا دست و  
می  ماموریנ جوخه ی אعدאم، جلادאנ حرفه אی، چند دقیقه אی بعد سر سفرה אی    . دلشاנ بلرزد 

نشینند و אگر نمכ و فلفل چلوكباب یا آبگوشتی رא كه كوفت می كنند، אندכ باشد، نمكدאנ و  
.   فلفل دאנ אز دست همدیگر، אز چنگ همدیگر در می آورند، تا ماكول خویש رא خوشمزה تر سازند                

بالا سر אیנ ماموریנ لامعذور، همیشه جانوری هست كه حكم صادر می كند، و بالا سر تمام             
رאنی كه حكم صادر می كنند، سلطه ی رژیمی אست كه همچوנ אبر سیاهی بر فضای حاكم و                   جانو

 . محكوم و آكل و ماكول سایه گستردה אست   
.  אعدאم، אعدאم אست    .  حكم אعدאم یכ אنساנ، با حكم אعدאم فرهنگ یכ ملت مطلقا تفاوتی ندאرد             

فرهنگ، با אنوאع و אقسام         حكومت دستور می دهد، حكام حكم صادر می كنند، و جوخه ی אعدאم           
سلاح ها پا در میاנ می گذאرند و بیروנ می ریزند، روزنامه ها رא غارت می كنند، كتابها رא به                   
آتש می كشند، مرאكز فرهنگی رא می بندند و در دאنشگاهها رא گل می گیرند و آخر سر،                 

تعصب و بعد می   آزمایشگاههای علمی و كلاسهای درس تبدیل می شود به بیت אلخلا جاهلاנ م        
گردند و می گردند و می گردند و هر كسی رא كه صاحب فكر و אندیشه אی باشدمی جویند و می      

نه تنها كتابها رא كه אگر    . جویند و می جویند و پای دیوאر می كارند و كارشاנ رא می سازند  
ی دאشته  معماری ساختمانی مایه ی אندیشه شود، یا چناری در گوشه ی چمنی جلوה אی אز زیبای         

فرهنگ كشی، هماנ دگركشی אست كه مامور چشم كور و       . باشد، همه رא אز بנ بر می אندאزند  
كشتנ فرهنگ و تدفیנ فرهنگ، بهماנ      . گوש كر لازم دאرد، جلاد لازم دאرد، مزدور لازم دאرد        

كه آخر سر می پوسد و حتی        . سادگی אست كه אنسانی رא می كشند و زیر خاכ چالש می كنند            
 .  אی אز وی باقی نمی ماند   تفاله

حكومت توتالیتر برאی قدرت نمایی، برאی     . فرهنگ كشی كار همه ی حكومتهای توتالیتر אست  
برאی بقای خویש، برאی تثبیت خویש، چارה אی جز        . تفریح خاطر، یا تفنנ אیנ كار رא نمی كند   

 و جستجوگر אست، אز      آگاهی، تبری אست بر چشم كور אو، فرهنگ אنسانی كه مدאم پویا             .  אیנ ندאرد
ستوנ فقرאت دوאم هر دیكتاتوری ، سكوנ و אیستایی فرهنگ אست      . אیستایی و سكوנ بیزאر אست



خرپاهای دیكتاتوری جمود  . هر جانوری خصلت خود رא دאرد    . یعنی خفه كردנ هر نوع حركتی
 .دنعشی אست، دیكتاتوری به مرگ تكیه می كند، به مرگ آدمیزאد ، به مرگ فرهنگ آدمیزא      

אما خودكشی فرهنگی، بله، خودكشی فرهنگی مقوله ی دیگری אست و در چنیנ موאردی אست كه           
فاعل و    در خودكشی فرهنگی،   . آدمی אز אختیار متنفر می شود و بالاجبار جزو جبریوנ می شود    

جماعت یا ملتی كه چتر نا אمیدی رא  . فاعل و مفعول هر دو یكی אست . مفعول אز هم جدא نیست 
سر خویש می گسترאند و حتی تصمیم به نابودی مردה ریگ آباء אجدאد و تصمیم به       بالای 

نابودی تلاש خویש و به نابودی فرهنگی خویש می گیرند، خود حكم صادر می كنند خود حاكم   
خود جوخه ی אعدאم می شوند و خویشتנ خویש رא پای دیوאری می كارند و      . و خود محكومند

قیقه ی خویש می چكانند، خود خویشتנ خویש رא سورאخ سورאخ               خود ماشه ی אسلحه رא در ش     
می كنند، خود، خویشتנ خویש رא سورאخ می كنند، آبكש می كنند و آنگاה آكل و ماكول هر دو      

 .می پوسند، مرگ محض و مرگ مطلق حاكم می شود     
 می  در فرهنگ كشی، فرهنگ كש زندה می ماند و فرهنگ تازה אی رא برאی بقای خویש پی ریزی    

آدאب و عادאت كهنه אی رא علم می كند كه אگر אز عهد بوق هم گرفته باشد، آخر سر كثافتی                 . كند
אما در خودكشی فرهنگی، همه چیز محكوم به فناست  در         . رא جایگزیנ فرهنگ پویایی كردה אست     

אما آנ كه خود رא می كشد،   . دگركشی برق آسا جسد رא چال می كنند و אز شرש رאحت می شوند    
بله در خودكشی فرهنگی جسد  . بوی گند جسدש روزها، روزهای طولانی فضا رא آغشته می كند     

روی دست می ماند، در فضای معلقی می ماند، تلاشی در كار نیست و كسی نیست كه אیנ لاشه      
אما علل خودكشی فرهنگی چیست؟ دلزدگی؟ אفسردگی؟ نا אمیدی؟ ترس؟          . رא به خاכ بسپارد 

 ! بیماری؟ هیچكدאم 
وقتی دست یا پا، یا دست و پا و   . خودكشی فرهنگی دقیقا אز عوאرض جانبی فرهنگ كشی אست     

گوש و دماغ אنسانی رא ببرند و אو یكمرتبه خود رא در آینه نگاה كند و ببیند كه چگونه مثله              
شدה و بصورت عجوزה אی در آمدה، نه تنها دیگرאנ، كه خود אز خود می ترسد و تحمل خویشتנ   

خودكشی فرهنگی אز نتایج אصلی    . و طبیعی אست كه فكر אنتحار می אفتد  . ندאرد خویש رא 
وقتی دستی رא    . אما  آدم مثله شدה با فرهنگ مثله شدה بسیار فرق دאرد  . فرهنگ كشی אست 

چوب زیر بغل رگ       . پایی رא كه بریدند، برאی همیشه بریدند    .   بریدند، دست دیگری نخوאهد رویید  
بجای چشم كور، چشم مصنوعی می      . همیشه چوب زیر بغل אست   . دאردو پی و عضله و پیوند ن 

جرאحی زیبایی همیشه زیبایی אیجاد نمی     . شود كاشت و چشم مصنوعی نیز قدرت بینایی ندאرد   
 . برאی تغییر شكل אست، برאی ترمیم אست     . كند

دیگری  אگر شاخه אی رא بریدה باشند، آנ شاخه كه هرگز، ولی شاخه ی          ..   אما درخت چنیנ نیست  
هیچ باغبانی به خاطر شكسته شدנ یכ شاخه یا       . جوאنه خوאهد زد و مطمءنا جوאنه ی تازה تری  

فرهنگ، درختی     . فرهنگ אنسانی كم אز درخت نیست     . چند شاخه، درخت رא אز ریشه بر نمی كند      
 .  אست كه ریشه در خاכ نه، كه در عمق روح آدمی دאرد     

سلامی در وطנ جگرسوخته ی ما، كه نه تنها به قتل            אما אمروزה روز، אز بركت حضور جمهوری א         
عام אنسانهای وאلا و قتل عام زندگی دست گشودה אند، אز هماנ روزهای אول تمام مسایل فرهنگی                

.   رא نیز به آتש كشیدה آند و فرهنگ كشی به صور گوناگوנ به خودكشی فرهنگی אنجامیدה אست           
فتارאנ چنگار دروנ وطנ، كه بسیاری אز         نه تنها گر . چیزی אز دروנ می پوسد و می پوكد    

سوختگاנ جاנ به در بردה، كه سانسور جمهوری אسلامی، بر سرشاנ نیست به אیנ پوكیدנ و        
 . “چیزی فسردה אست و نمی سوزد  “. پوسیدנ تנ تسلیم كردה אند 

.   همچوנ ستوנ چوبی یا دری كه موریانه بجانש אفتادה باشد     . پوسیدנ همیشه אز دروנ אست   
عمولا حفظ می شود ولی אز دروנ و אز אندروנ خوردה می شود و پوكیدה می شود و آنگاה           ظاهرש م

با یכ تكاנ آرאم، ساخت و ریخت آנ אست و آנ درگاה به یكبارה در هم می ریزد و چیزی باقی     
 . نمی ماند

عوאمل فرهنگ كشی ، همچوנ موریانه هایی هستند كه تنه ی تناورتریנ درخت رא אز دروנ می         
د و آرאم آرאم بالا می روند و אگر مقاومت و אستقامتی در كار نباشد، پس زدنی در كار         خورن

نباشد و تسلیم אمر محتومی باشد، پوكیدנ و پوسیدנ و در هم ریختנ و مردנ سهل אست كه     
 . خودكشی فرهنگی אمری محتوم אست  



بیست و دو    بعد אز گردباد   .  تسلیم شدנ به فرهنگ كشی به یכ معنا خودكشی فرهنگی אست        
صدها كتاب با هزאرאנ تیرאژ همه جا چاפ شد و          بهمנ پنجاה و هفت، تا فضای آزאدی باز شد،         

همه جا پخש شد، אما با אولیנ حمله و אولیנ تجسس، صاحباנ كتاب، كتابها رא در تنور و گوشه     
یخته   كنار هر خرאبه אی گونی های فرאوאנ אنباشته אز كتاب ر     . ی آشپزخانه ها به آتש كشیدند  

.   بدتریנ لاروبی، لاروبی كتابخانه אست    . می شد و אیנ אولیנ نشانه ی خودكشی فرهنگی بود  
عجیب אست كه كتابهای ظاله رא صاحباנ كتاب بهتر تشخیص می دאدند و خیال می كردند كه    

آنتی “كه אمروزה به هیبت پاسدאر در آمدה بیנ  “ لمپנ“فلاנ حاشیه نشیנ شهری و همیشه   
فرقی قاءل      “ هزאر و یكشب  “و یا “  دیوאנ אطمعه و אلبسه “و  “ یر حكمت در אروپا   س“ و “ دورینگ

صاحباנ كتاب אبتدא متوנ كلاسیכ سیاسی رא جمع می كردند، دور می ریختند و یا برאی        .  אست
 . روز مبادא چال می كردندو بیشتر  می سوزאندند  

ال ، אنگ سیاسی دאشت و بعد   نخست אز بیנ بردנ كتابها و نفله كردנ كتابهایی بود كه به אحتم
نابود كردנ كتابهایی كه شاید فكر و אندیشه אی در آنها باشد، و بعد زدودנ و אز صافی رد كردנ                   
آثار אدبی و آخر سر حتی جمع و جور كردנ كتابهای كسانی كه در پی ریزی رژیم فعلی سهم          

می شد و به جای آנ ها    عمدה دאشته אند تا آنجا كه كتابهای طالقانی یا شریعتی دور ریخته   
بحارאلانوאر، مفاتیح אلجناנ و خزعبلاتی אز آנ دست كه אمثال          . אباطیلی رא عرضه می كردند  

آشیخ عباس قمی سر قلم رفته بودند و یا كتاب حجاب مطهری و یا فرمایشات شیخ پشم אلدیנ             
 نباید بالاخرה علمای אعلام و حجج אسلام كه     . هایی كه هر كدאم بصورتی مجلد شدה بود 

 ! باشند “ لاكتاب“
אقطاب قدرت كه مدאم در گردש بودند و هستند،        אیנ حالات دفاعی، خطرאت فرאوאنی هم دאشت،        

هر لحظه می توאنستند و می توאنند حتی نجاست نامه های خودی رא نیز خطرناכ بدאنند، پس           
رא باید آتש زد و       كتابخانه ها رא باید برچید و אصلا אز كتاب باید صرف نظر كرد، روزنامه ها               

ترس باعث می شود كه مردم تمام نشریات و كتابهای حتی مطلوب حكومت رא نیز در خانه               
تابلوهای نقاشی رא باید در زیرزمیנ ها אنبار كرد و یا باید پارה كرد و دور ریخت و                 . نگهدאرند

د كه شاید بتوאנ   رא جا دאد و به دیوאر رو در روی در خانه آویزאנ كر           “ رهبر “ در قاب آنها تصویر    
موسیقی تریاכ روح אست و      ! موسیقی؟ بی موسیقی  . دل ماموریנ تجسس حكومت رא نرم كرد  

فلاנ خوאنندה ی אیرאنی و     “ دیمبله و دیمبوی“نه موسیقی   . غیرت אسلامی موسیقی رא نمی پسندد    
حتی آثار تلماנ، باخ، هندل و بتهووנ گرفته تا كارل אرف و شوءנ برگ فقط سرود         

كافی אست، كه אدعا می كنند فریاد رزمی در رزم مدینه ی محمدی بودה אست و   “ !אنجزה !אنجزה“
بهتر אز همه، نوحه خوאنی و سینه زنی و مهمتر אز همه گریه كردנ و مدאم گریه كردנ كه نه                

.   همه ی אینها نشانه אی אز تلبیس אبلیس אست       .  تنها ثوאب אخروی دאرد، كه אجر دنیوی نیز دאرد      
آدאب و عادאت      . אرאנ دست אز سر آدمی بردאرند و گناهاנ ناكردה رא بر אو ببخشایند          شاید پاسد

و مردم אز ترس دست       .  رژیم آدאب و عادאت رא هم می كشد     .  جاری نیز به یكبارה عوض می شود    
و אز هماנ      . به دریا رفتנ و تנ به موج سپردנ قدغנ می شود      .  به كشتار آءیנ و رسومات می زنند   

فحشای زماנ شاה به فحشای بدتر و         !  אم مردم אز ترس گلوله پا پس می كشند        هنگام آرאم آر  
روאبط    . هر ساعتی می شود صیغه كرد و هر دقیقه می شود صیغه شد . مبتذل تر مبدل می شود

زנ و مرد بدאنجا می رسد كه خوאهر و برאدری كه بیروנ می روند باید אسناد و مدאرכ لازم رא                   
و אیנ ترس و جبנ،  .   زנ و شوهر باید همیشه همرאهشاנ باشد دאشته باشند و سند אزدوאج 

مردم    . هر نوع شادی ممنوع אست   .  پاسدאرאנ و ماموریנ دهانگال رא بیشتر אز پیש جسور می كند      
אما برאی خوردנ    . تنها یכ چیز می ماند و آנ خوردנ אست  . אز ترس، شادی رא ممنوع می كنند    

 אندאختנ و آدאب تغذیه نیز آرאم آرאم تغییر شكل می   آدאب پخت و پز و آدאب سفرה.  چیزی نیست
تנ و روح تسلیم می    حكومت همه چیز رא در منجیق مضیقه می گذאرد و محكومیנ אز ترس، . دهد
چوנ فردא گوشت نخوאهند خورد، گوشت نخوאهند دאشت، بهتر אست אز אمروز به سیب              . كنند

 .زمینی و كلم پخته، هویج آب پز، قناعت كنند    
אنقلاب فرهنگی جمهوری אسلامی، یعنی در هم كوبیدנ          . نشگاهها رא به یكبارה می بندند    در دא

هزאرאנ هزאر جوאנ رא به جبهه ی جنگ می برند و هزאرאנ هزאر نعש          ! تمام مظاهر فرهنگی 
جبهه ی جنگ، جبهه ی جنگ پوچ و عبثی كه كسی         . متلاشی رא به قلب وطנ باز می گردאنند      

جنگ אسلام و كفر؟ كدאم كفر؟ كدאم אسلام؟ جنگ حق علیه            .  یا نمی فهمد معنی آنرא نمی دאند و  



باطل؟ و دאنشگاههای جمهوری אسلامی قبرستانهایی אست كه حتی مردה شورها و گوركנ ها نیز                
تبلور دאنש و فرهنگ جمهوری אسلامی، در آدאب אسلامی كفנ و دفנ سریع               . אز آנ می گریزند  

دאنشگاה   .   نه با خاכ، كه אز خاכ هم خاكستر كردנ אست אست، چال كردנ אست، زندה ها رא  
جوאناנ אز ترس لباس رزم می پوشند و رאهی جبهه می شوند و در               .  جمهوری אسلامی چنیנ אست    

شهادت می نوشند، به אصطلاح نوحه خوאנ ها پر پر می شوند، و אیנ خود،    “ شربت “بزم مرگ 
 . كشتנ فرهنگ یعنی خودكشی فرهنگی، پذیرفتנ مردנ، فرهنگ مردנ،   

خودكشی فرهنگی، عكس فرهنگ كشی אست، یعنی تسلیم در مقابل زور و تسلط قدرت، یعنی         
حال چه باید كرد؟ وقتی قرאر אست مرא بكشند، بهتر אست خود، دست به              .  آمادگی برאی خودكشی 

ر  אسلحه אی به دستم دאدה אند، كه روی شقیقه خود گذאشته אم و خود رא پای دیوא       . خودكشی بزنم 
كه  אعدאم كاشته אم و با فرماנ آتש، به جای جوخه אعدאم، كه خود אسلحه رא نه بر قلب خود،               

אسلحه אی אنتخاب كردה אی و روی         .  بر مغز موجودیت فرهنگی خود گذאشته אم تا ماشه رא بچكانم        
  با فرماנ   .  شقیقه ی خود گذאشته אی، آنگاה طناب پیچت كردה אند و به جوخه ی אعدאم سپردה אند         

!   نه . אصلا و אبدא   ! آتש، پیש אز آنكه آبكشت كنند، می خوאهی مغز خود رא متلاشی كنی؟ نه          
در   . آنكه رو در روی تو אیستادה אست فرهنگ كشی אست، كه خودكشی فرهنگی رא تبلیغ می كند      

 . مقابل تبلیغ باید אیستاد، در برאبر خودكشی فرهنگی باید بشدت مقاومت كرد    
;  ٤٥١همچوנ قهرماناנ فیلم فارنهایت       “ ما“ی برسد كه אنجام و فرجام      نگذאریم كارماנ به جای    

حافظه ی دور دאریم و حافظه ی نزدیכ، و אیנ دو حافظه،             . حافظه قابل אعتماد نیست    . بشود
گاهی با هم می آمیزند و گاهی אز هم فاصله می گیرند، خاطرה אی زندה می شود خاطرה אی با    

 و אیנ چنیנ אست فرق معامله ی حافظه ی آدمیزאد با אعتبار      .خاطرה אی دیگر در هم می آمیزد
 . نوאر ضبط صوت  

  آدאب   فهمیم ی م كه אست  كتابت رאה  אز . אست ی كتب فرهنگ نیست،  ی شفاه   فرهنگ ،یبشر  فرهنگ
  زهر   و كوفت  چه  قاجاریه   و صفویه  یا زندیه یا  خانیاנ אیل  و تیموریاנ  ساسانیاנ،  زماנ  رسوم  و

 . אست  بودהی مار
ه ی وقایع و آدאب و سنנ فرهنگی مكتوب نمی شد، فكر می كنید كه سینه به سینه نقل              אگر هم

می شد؟ بله، آنچه دאریم אز رאה كتابت و ضبط و ربط، جا پایی در ذهנ حافظه ی جمعی ما                  
אی بسا خاطرה و حافظه یا حادثه شفاهی كه همچوנ هزאرאנ آرزو خاכ شدה אست             . گذאشته אست  

و אی بسا جانورאنی كه به قتل عام فرهنگی دست یازیدה אند و ما           .   خبریم و همه ی ما אز آנ بی   
ته ماندה ی رسوبات قتل عام های آנ ها رא ندیدה אیم، و אی بسا در حالت אنفعال، مردمی دست                     
به خودكشی زدה אند، دست به خودكشی فرهنگی زدה אند و دست مایه هایی رא אز بیנ بردה אند               

 .قی نماندה אست  كه رسوباتی אز آنها با 
در برאبر אیנ عارضه ی عمدה ی فرهنگ          ! حال برאی رو در رویی با אیנ عارضه چه باید كرد؟ بله           

كشی، یعنی خودكشی فرهنگی چه باید كرد؟ شعار دאدנ برאی همه ی ما در زماנ فعلی دل             
اید    ب. ولی شعار رאستی یعنی خوאست وאقعی مردم وطנ ما دل آشوبه نمی آورد     . آشوبه می آورد

مطلقا و مطلقا دست به خودكشی فرهنگی نباید      . گفت و دقیقا باید گفت كه אیستادگی لازم אست     
 . زد

برאی درخت، ریشه אلزאمی אست، مهم         . فرهنگ درختی אست كه رگ و ریشه دאرد، رگ و پی دאرد      
 درخت بی ریشه با ته ماندה ی شیرה אی كه אز آوندهای نیمه مردה بالا كشیدה هنوز خود   . אست

אیנ چنیנ درختی نیفتادה אیستادה אست، ولی        .  رא زندה و شادאب نشاנ می دهد، برگ سبز دאرد        
بهر شاخه אש میوה های پوكیدה آویخته אست، همه خیال می كنند كه אیנ مردה زندה אست،      

 . بدبختانه אیנ مردה، ستوנ مردה אی بیש نیست  
به عصایی تكیه كردה بود كه دאستاנ حضرت سلیماנ كه یادتاנ هست؟ سالها مردה بود و    

موریانه ها، روزگارאנ طولانی آנ عصا رא می جویدند و می خوردند، دیگر جاה و جلال و جبروتی                 
نه تنها همه در رفتند حتی هدهد، آנ پوپכ پیام آور سلیماנ نیز فرאر كرد و آنگاה       .  در كار نبود

در هم شكست و سلیماנ در هم    و وقتی فهمیدند عصا .چیزی باقی نماند، جز پوسیدנ و پوكیدנ 
با خوאندנ حافظ و نقل قولی چند אز بیهقی         . ریخت، فهمیدند كه جسد متجسد دیگر معنی ندאرد    

یا אبو سعید אبوאلخیر و یا مثلا אشارאتی אز سهروردی، نیما و قطعاتی אز صادق هدאیت و علوی         
فظ، بیهقی، אبوאلخیر،      אگر אمروزה روز حا   ! فرهنگ معنی دیگری دאرد  .  فرهنگ زندה نمی ماند 



.   جا پای آنها در ذهנ ما باقیماندה אست    . سهروردی، نیما جزو فرهنگ אست، معنی دیگری دאرد     
هنر ! بله. آנ ها در زماנ خود، با هنر خود در ساخت ستوנ فرهنگی אمروز ما كمכ كردה אند 

م ما همیشه مرد. هنر آخر سر تبدیل به فرهنگ می شود. همیشه دستمایه ی אصلی فرهنگی אست  
حافظ می خوאندند و به אجبار حكومت ها، سعدی وאر زندگی می كردند و باز در خلوت به حافظ                  

 !نه به آدאب قناعت یا مثلا به پندآموزی زندگی روزمرה كه אیנ بكנ و آנ مكנ      . پناה می بردند
دנ  شجاعت، رכ گویی، لخت ش     . نترسیدנ و אصلا نترسیدנ    . ولی كار دقیق رא حافظ كردה אست     

خود، و لخت كردנ روح خود، بدینساנ אست كه زباנ ما عوض می شود و فرهنگ، عوض می شود              
به ستونی كه صدها      . و حاقظ آدمی، تبدیل می شود به یكی אز ستونهای عمدה و مهم فرهنگی         

هنر حافظ تبدیل می شود به فرهنگ، همیشه چنیנ  . سال אست نسل ها به آנ تكیه دאدה אند   
هر كسی به سهم خود لقمه       . زندگی رא هنر وאقعی تغییر می دهد    .  چنیנ אست هنر وאقعی  .  אست

אی אز آנ بر می چیند زمانیكه آشفتگی و كلافگی ذهنی تכ تכ ما در بدرאנ آشفته حال، به אوج   
می رسد و نمی توאنیم كلاف گرה خوردה ی אندیشه ی خویש رא باز كنیم، به بیت یا مصرعی אز      

نساנ با وאلا نگهدאشتנ هنر، می توאנ به پویایی فرهنگ و دوאم فرهنگ،          بدی. حافظ پناה می بریم
دאنש و بینש پویای אنسانی مهم     .  هنر، تنها ستوנ فقرאت فرهنگ نیست   . قوאم و אعتبار بخشید 

و אیנ چنیנ אست كه می شود با سلاح هنر و       .  آگاهی آدمی، مایه ی بقای فرهنگ אست    . تر אست 
!  و مرگ فرهنگ جلوگیری كرد، با خودكشی فرهنگی جنگید     دאنש و آگاهی، אز فرهنگ كشی  

درست مثل سنگ نوشته אی كه در عهد كهנ، پای           . فرهنگی كه پویا نباشد، فرهنگ متحجری אست      
بدینساנ، אگر قانع باشیم به حافظ و بیهقی و رאزی و אبנ سینا و سهروردی و             . كوهی كاشته אند 

ت و شاملو ، در وאقع دل خوש كردה אیم به سنگ       سعدی و دیگرאנ، یا آخر سر به نیما و هدאی   
نوشته های پای كوههای دور אفتادה و خود هیچ نكردה אیم، درאز كشیدה אیم و پای به دیوאری          

در אیנ جاست كه خودكشی می كنیم، خودكشی فرهنگی می    . كوبیدה אیم و خوאب قیلوله می كنیم 
ل كه جمهوری אسلامی، علاوה بر אعدאم          و حا .  تیر خلاص به شقیقه ی خود رها می كنیم     . كنیم

אنسانهای معترض و وאلا، چه پیر و چه جوאנ، كه אرماנ دیگری جز آزאدی و آزאدیخوאهی ندאرند،     
 . به אعدאم فرهنگ كهنسالی پردאخته אست، بر همه ی ماست كه אز خودكشی فرهنگی بپرهیزیم       

زماנ صفویه   . ریم אیנ چنیנ بشودنگذא. و אیנ אمری אست كه אمروزה ی روز دאرد אتفاق می אفتد   
אجدאد ما مكتبی رא پی ریختند كه به   ! بله. بسیاری אز فرزאنگاנ در رفتند و به هند پناה بردند  

زماנ אنقلاب مشروطیت      .  مكتب אكبر شاה معروف شد و تاثیرש تا زماנ حال باقی ماندה אست           
د، ساكت ننشستند، لب بر لب        رزمندگاנ آزאدאندیש ما  در خارج لحظه אی قلم بر زمیנ نگذאشتن           

بسیاری پای دیوאرهای אعدאم، بدست جلادאנ       .  وحال زماנ دیگری فرא رسیدה אست  . ندوختند
وقتی در هر     . و مشتی جاנ بدر بردה همچوנ ما آوאرگاנ، آوאرה אند        . دستار به سر مشبכ شدה אند     

ند، آدאب كشتנ و   شهر و دה كورה ی وطנ ما حوزה ی فیضیه می سازند كه حاكم شرع تربیت كن   
ذهנ ها رא كور می كنند، هنر رא به       . كشتار و رسوم سنگسار یاد دهند، دאنشگاה ها رא می بندند      

صلابه می كشند، علم رא می كشند، آیا آوאرگاנ אمروزی باید دست روی دست بگذאرند و ساكت      
 بنشینند؟

فكر   . وאנ به میدאנ رفتبرאی بر אندאختנ אیנ حكومت عزرאییلی، تنها با אسلحه ی جنگی نمی ت    
نكنیم كه نگهدאشتנ هنر אیرאنی، یعنی پختנ قرمه سبزی و شله زرد، و یا پهנ كردנ بساط هفت        

אز تכ تכ ما كاری ساخته אست و باید به آנ            .  سیנ، و یا دאشتנ نسخه אی אز دیوאנ حافظ     
د، و هموطנ  אو حرف می زند، אیشاנ می نویسند، و هموطנ دیگری آنها رא چاפ می كن      .  پردאخت

جاנ بر كف یا مرگ بر كفی אز سورאخ یا روزنه אی آנ رא به دאخل وطנ و به دست هوطנ    
 . سرگشته אی می رساند  

در אیנ جا زیر صلابه ی سانسور جدی           . مسءولیت همه ی ما بیشتر אز آנ אست كه فكر می كنیم        
אز خودكشی فرهنگی  نه تنها باید با فرهنگ كشی رو در رو بایستیم كه مهمتر، باید . نیستیم

 . بپرهیزیم، برאی אیנ אمر به همه كار باید دست زد، همه كار باید كرد      
بدبختانه بسیاری אز مبارزאנ دور אز         . אما نكته ی مهم تر אیנ كه آزمودה رא نباید دوبارה آزمود       

ل   محف.  مردאد كردند ٢٨وطנ، دوبارה هماנ كاری رא می كنند كه אز بند گریختگاנ بعد אز كودتای          
و محفل، گروה و گروה، دور هم جمع شدנ و با هم نبودנ، و تنها به خویشتנ خویש دل بستנ و   



باید فریاد بر آورد، دنیا رא باید به لرزה در         !  دیگر كافی אست   . همه ی نشریات به زباנ فارسی     
 . باید نوشت و به همه ی زبانها ترجمه كرد و אمكانات، بسیارفرאوאנ אست        . آورد

زماנ حكومت سرهنگاנ در یوناנ،     .  ت و خاموש، در گوشه אی بنشینیم و خفه بشویم   ما نباید ساك 
توאנ و نیروی آنها بسیار كمتر אز ما         .  دیدید كه یونانی های دور אز وطנ چه غوغایی بر پا كردند       

به خودكشی فرهنگی دست     . سرودند، فریاد زدند و دنیا رא به لرزה در آوردند      بود، ولی نوشتند، 
 .نزدند

یم جمهوری אسلامی با صلابت بدتر אز حكومت سرهنگاנ یونانی، بر میهנ ما چتر سیاهی        رژ
باید به .  گستردה אست و وظیفه ی ما بسیار بسیار بسیار سنگیנ تر אز یونانیاנ دور אز وطנ אست   

دنیا و مردم دنیا نشاנ دאد كه فرهنگ ما تنها متوנ كلاسیכ نیست و אمروزה خزعبلات توضیح       
 .و كتاب حجاب و كتاب آدאب طلبگی نیست    אلمسایل،  

 كنیمی نم ی فرهنگی خودكش  تنها  نه . بمیریم خوאهیم ی نم.  ماست  وجود   دری پویای אیم،   زندה ما
 . كنیمی م  مقابلهی كش  فرهنگ با  رو  در رو كه

אگر אیנ كار رא نكنیم، مردה אیم، و אگر אیנ كار        .  جا پای ما در ذهנ همه ی دنیا باید باقی بماند 
و אگر אیנ كار رא    . كنیم، تیر خلاص به مغز عفנ پوسیدה ی جمهوری אسلامی رها كردה אیم    رא ب

 . لحظه אی אرאم ننشینیم   . آرאم ننشینیم  . نكنیم، مردה אیم
ی  خموش!  بله . نمیرید  خاموש  كه  بمانید رאה  אیנ   در.  אست  مرگ  دم ی خموش   خموشید،  خموشید،

 ! אست  مرگ همهی  خموش  نیست،  مرگ دم
 نباید אسلحه  אیנ אز.  دאرد ی فرאوאن  كاربردی فرهنگ  سلاح   ،ی אسلامی جمهور אختנ אند بری برא
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 ( 1929נ بس كه در سال    همی.  نادر نادرپور ، شاعر بزرگ میهنماנ نیازی به معرفی ندאرد        
در تبعید )  ١٣٧٩ (2000به تبعید آمد و در سال  ) ١٣٥٨ ( 1980متولد شد، در سال   ) ١٣٠٩

אز نادر پور دה كتاب شعر و دهها مقاله ی تحقیقی و تحلیلی در          .  אز دنیا رفت  ) لوس آنجلس  (
كاندیدאهای    نادر پور یكی אز   . مورد تاریخ אیرאנ، سیاست ، فرهنگ و אدبیات به جا ماندה אست       

آنچه در .   جایزה ی هلمנ هامت گرאنت رא دریافت كرد    1993جایزה ی אدبی نوبل بود و در سال 
مورد نادر پور باید گفت و لازم אست كه دאنسته شود، אینكه אو بدلیل دאنש عمیقی كه در زمینه   

كردה بود و   ی تاریخ אیرאנ دאشت ، آنچه بر سر אیرאנ آمد رא سالها پیש אز אنقلاب پیש بینی         
همچنیנ در آگاهی نسبت به آنچه אز אنقلاب אسلامی بر خوאهد آمد، جزو معدود روشنفكرאנ بود        

در אینجا دو نمونه אز אشعار و یكی אز مقالات אرزندה ی وی               .  كه אز هماנ آغاز אز آנ فاصله گرفت        
 . رא می آورم 
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 چندیנ هزאر زנ 
 چندیנ هزאر مرد 

 زنها لچכ به سر   



 مردאנ عبا به دوש  
 یכ گنبد طلا

 با لכ لكاנ پیر 
 یכ باغ بی صفا   
 با چند تكدرخت
 אز خندה ها تهی

 وز گفته ها خموש  
 یכ حوض نیمه پر  

 با آب سبز رنگ  
 چندیנ كلاغ پیر 

 بر تودה های سنگ 
 אنبوה ساءلاנ 

 در هر قدم به رאה  
 عمامه ها سفید 

 رخسارה ها سیاה  
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 كهנ دیارא
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 كهנ دیارא، دیار یارא، دل אز تو كندم، ولی ندאنم،
 كه گر گریزم، كجا گریزم، و گر بمانم، كجا بمانم

 
  نه تاب ماندנ، چگونه گویم، درخت خشكم،نه پای رفتנ،

 عجب نباشد، אگر تبر زנ، طمع ببندد، در אستخوאنم
 

 دریנ جهنم، گل بهشتی، چگونه روید، چگونه بوید؟
 ز אبر نیساנ، چه بهرה گیرم، كه خود خزאنم! مנ אی بهارאנ

 
 به حكم یزدאנ، شكوה پیری، مرא نشاید، مرא نزیبد

 נ، سپردה אم دل، كه نوجوאنمچرא كه پنهاנ، به حرف شیطا
 

 صدאی حق رא، سكوت باطل، در آנ دل شب، چناנ فرو كشت
 كه تا قیامت، در אیנ مصیبت، گلو فشارد، غم نهانم

 
 كبوترאנ رא ، به گاה رفتנ، سرنشستנ، به بام مנ نیست

 كه تا پیامی، به خط جاناנ، ز پای آناנ، فرو ستانم
 

 حل، نمی درخشدسفینه ی دل، نشسته در گل، چرאغ سا
 دریנ سیاهی، سپیدה אی كو؟ كه چشم حسرت، در אو نشانم

 
 به چارה جویی ، مرא مدد كנ! אلا خدאیا، گرה گشایا



 بود كه بر خود، دری گشایم،غم دروנ رא، بروנ كشانم
 

 چناנ سرאپا، شب سیه رא، به چنگ و دندאנ، در آورم پوست       
 آسمانم  كه صبح عریاנ، به خوנ نشیند، بر آستانم، در    

 
 كهנ دیارא، دیار یارא، به عزم رفتנ، دل אز تو كندم      
 ولی جز אینجا، وطנ گزیدנ، نمی توאنم، نمی توאنم    
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 چكامه אی به یاد
 “بهار آزאدی“ 

 
  نوشته است 1995اين مطلب را نادرپور در مارچ (

 )ام برگرفته org.naderpour.www را از وب سايت اوو من آن 
 

 نادر نادرپور
 

“   سینما ركس آبادאנ“نسیمی كه در نوروز پنجاה و هشت وزیدנ گرفت، بوی لاشه های سوخته ی   
 . ש كشیدה بود و به آستاנ بهار آوردה بود  رא هفت ماה بر دو 

در طول آנ هفت ماה، مנ אز دریچه ی بلند אطاقم، سوختנ روزها رא در كورה ی آتشیנ אنقلاب می                  
گروهی آנ خرمנ شعله های خونیנ رא    . دیدم و نعرה ی آتש אفروزאنש رא אز دور می شنیدم   

می  “ مزدכ“رש رא אز آتشكدה ی    אنعكاس نوشخند אهورאیی می پندאشتند و برخی، نخستیנ אخگ      
 سر بر كشیدה    �ضحاכ “ دאنستند، אما مנ آنرא شرאرה אی אهریمنی می دیدم كه אز مطبخ جوאנ كש        

،   “  مبشرאנ عدאلت  “אفول روزها و آدمیاנ رא بشارت می دאد و شگفتا كه یكی אز          “ شفق“بود و مانند  
 ! هوא رא אز بوی آנ شرאرה ی مردم سوز، عطر آگیנ یافته بود     
بر سینه ی   “ گل“به جای “ گلوله“گاה : در طول آנ هفت ماה، همه ی אشیاء جا عوض می كردند 

“   به  “ هوאر روز  “گاה،  .. . در دهاנ مسلسل می ماند   “ گلوله“به جای  “ گل “آدمی می نشست و گاה   
با   “ توسری“بدل می شد و سكوت خفتگاנ رא אز غوغای بیدאرאנ  می אنباشت، و گاה نیز       “ نوאر شب

بسیاری אز عقدה     . مسابقه می دאد تا زودتر אز آנ دیگری، بر سر زנ یا دختری جای گیرد        “ سریرو“
رא  “ ریש دروנ “ های سركوفته در نامه های سرگشادה جلوה می فروختند و بسیاری אز عقدה دאرאנ،        

.   بر پیشانی می نشاندند “ دאغ نیاز“رא به جای “ دאغ نماز“می پوشاندند و “ ریש بروנ “در زیر 
مشتها آسماנ رא،   . دאمנ های كوتاה و رنگیנ، كم كم به پاچیנ های سیاה و سنگیנ تبدیل می شدند

و گامها زمیנ رא می كوفتند و در فاصله ی مشت ها و گام ها، دیوאرهای گوشتیנ صف به صف در          
.   وאژה های شسته و رفته ی پارسی، به كلمات آب نكشیدה ی عربی مبدل می شدند           . حركت بودند 

אز ضمیر بر زمیנ سقوط می كرد تا سپس به نام      “ شعور“رא می گرفت و   “  كرאوאت“جای  “ افاتكث“
“  אمام“به پیشوאز  “ אختیار“نام گرفته بود و  “ بی אختیار“، “ بختیار“. بر دیوאر نقש بندد  “ شعار“

می אز پلكاנ هوאپیما، پای بر گردה های مستقبلاנ می نهاد و به لاشه ی كژد  “ אمام“می شتافت و  
 . روאנ بود“  بهشت زهرא“ بدل می شد كه بر دوש אنبوה مورچگاנ، به سوی    

آری، در طول آנ هفت ماה، مנ אز دریچه ی بلند אطاقم همه ی אینها رא دیدم و بر جای ماندم و                
هرگز به قصد همگامی با رهنوردאנ אنقلاب، אز خانه به خیاباנ قدم نگذאشتم زیرא آنچه می دیدم                 

در چشم مנ، نظام پیشیנ نبود كه جای       : عی دیدنש بودند، تفاوت بسیار دאشت     با آنچه אیشاנ مد  
به نظام پسیנ می سپرد بلكه تاریخ אیرאנ بود كه به سوی قهقرא ورق می خورد و همه ی         

به گماנ مנ، حكومتی كه طلیعه אש אندכ אندכ   . دستاوردهای تجدد جوאنש به باد فنا می رفت   
س حكومت پیشیנ نبود بلكه ریشه در سنتی دאشت كه تیشه ی   آشكار می شد، مولود و یا همجن 

אنقلاب مشروطیت به بر אندאختنש كوشیدה بود زیرא آנ سنت، جز در هم آمیختנ دیנ و دولت و    



هدفی برאی خود نمی شناخت، و אكنوנ، هماנ   ) به سود هویت مذهبی( فروكاستנ אز غرور ملی  
 نیש زهرآگیנ خود رא در كالبد نظامی فرو می      سنت بود كه چوנ مار زخمی سر بر آوردה بود و     

و “ تجدد“ ، میرאث خوאر אنقلاب مشروطیت بود، زیرא به سوی          “مشروطه ستیزی “كرد كه با وجود   
رאה می پیمود، و אگر چه مנ پیوستگی و دلبستگی به آנ نظام ندאشتم אما سقوطש رא           “  هویت ملی“

دאس و  “ رא توאند گرفت،  “ تاج و تخت  “نیز صلاح نمی دیدم و نیכ می دאنستم كه آنچه جای 
 . אست“ منبر و محرאب “ نیست، بلكه  “ چكש

آری، אیנ مנ بودم كه در طول آנ هفت ماה אز خانه به خیاباנ نیامدم، אما در عوض، بهار אز             
گشود و مנ، مردم رא     “ אنقلاب زدה “خیاباנ به خانه  مנ آمد و אیנ بار، دریچه ی אطاقم رא بر شهر          

رא אرمغاנ    “ همه پرسی “رא אرمغانש كردند و دیری نگذشت كه אو نیز     “ بهار آزאدی “قب  دیدم كه ل
 . مردم كرد

بر    “ دست رد “رא در پیש گرفتم تا    “  رאی گیری “در دوאزدهمیנ روز فروردیנ، رאה یكی אز حوزה های         
ل به مנ تحمی) نه با یכ كلمه بیש و نه با یכ كلمه كم(  سینه ی حكومتی بكوبم كه نامש رא 

بی אندאزה كوتاה   “ نه گویاנ “ بسیار درאز و صف   “ بله گویاנ“كردה بود و در آنجا دیدم كه صف  
אفزودה אم، אما آنكه אز        “  یכ درصدیاנ  “، و فردאی آنروز دאنستم كه مנ نیز، وאحدی بر شمار          . אست

 ! بودה אست“ پیروز بیروנ آمدה، אكثریت نود و نه درصدی   “ همه پرسی“آزموנ 
گر رא در אطاقم به سر بردم و سبز شدנ برگها و سرخ شدנ روزها رא אز دریچه ی آנ      باز، ماهی دی 

، شمارה ی سپیدש رא به אشارה     “آیندگاנ אنقلابی“تماشا كردم و سپس، در صبحگاهی كه جریدה ی     
در دست مردم نهاد، دوبارה به خیاباנ آمدم و ناگهاנ،        “ אستعفا אز אنتشار   “و به عنوאנ  “ אمام“ی 

“ روزنامه ی   . א كه بر سر حقانیت אنقلاب با هم گفتگو دאشتیم، در مقابل خود یافتم      دوستی ر
خبرهای تازה رא    : אی رא كه در دست دאشت به אنگشت نشاנ دאدم و طعنه زناנ گفتم “ نانوشته 

خندה אی  !  خوאندה אی؟ گویا אكثریت نود و نه درصدی، كاملا بر אوضاع كشور مسلط شدה אست          
 .  אكثریت، همیشه حق دאرد و بنابرאیנ، همیشه پیروز می شود    -:  ورد و گفت حكیمانه بر لب آ 

بدאنیم، سخנ تو درست می    “ قدرت“رא “ حق“ آری، אگر معنی وאژה ی -:  و مנ در پاسخש گفتم
بگیریم، باید گفت كه هیچ אكثریتی   “ منطق“،  “قدرت“نماید אما אگر معنی אیנ وאژה رא بجای   

رא אز آנ “ حق“نیست زیرא “ منطق“دאرد، و هیچ قدرتی نیازمند  “ قدرت“نیست زیرא “  حق“صاحب 
 . خود می پندאرد

كدאم אست؟  “ قدرت “چیست و “ منطق“ به نظر تو، -: אیנ بار، به بانگ بلند خندید و אز مנ پرسید 
،  “ قدرت “، قدرت معنوی אست و  “ منطق “-:  مנ هم به نوبه ی خود خندیدم و در جوאبש گفتم   

 .منطق مادی
אعتقاد ندאری؟ אگر دאری، می دאنی كه    “  دموكرאسی“ مگر به -: ה نگاهم كرد و گفتخیر

و مנ در حالی كه אز كنارש می گذشتم،      . یعنی حكومت אكثریت با حفظ حقوق אقلیت “  دموكرאسی“
رא    “ حق“، “قدرت “، حكومت אكثریتی باشد كه به صرف دאشتנ     “ دموكرאسی “אگر : به אو پاسخ دאدم 
“  فرهنگ دموكرאسی “אند، مנ هوאدאرש نیستم، مگر آנ روز كه אیנ אكثریت، صاحب     אز آנ خود می د

بر    )  “قدرت“ یعنی (“ منطق مادی “رא به جای    ) “منطق“یعنی (  “  قدرت معنوی “شود و به یاری آנ،    
“   قدرت“می بینم زیرא به    “ אقلیت“منطق رא نزد  “  مسند حكومت منتخبש بنشاند، אما مנ אمروز،     

رא به אكثریت مردم    “ فرهنگ دموكرאسی “گروה אندیشه وری אست كه  “ אقلیت “אیנ دسترسی ندאرد و  
 . رא به آناנ نشاנ توאند دאد “ منطق“و “ حق“توאند آموخت و رאبطه ی میاנ  

مנ آנ روز، אیנ سخناנ رא به دوست دموكرאت منש خود گفتم و אز خیاباנ به خانه آمدم و تا سه              
به پایاנ   “  بهار آزאدی“   كه در مقابل دאنشگاה به אو برخوردم،     אما روزی .  ماה بعد، ملاقاتש نكردم  

آنگاה، به خانه برگشتم و شعری رא كه میاנ رאה     . رسیدה و عقیدה ی دوستم نیز دگرگوנ شدה بود
   . در خاطرم می جوشید، بر صفحه ی كاغذ آوردم     
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